SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1.
T.: 76/576-146
E-mail: phszeremle@t-online.hu

Jegyzőkönyv
Készült: 2016. június 24-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI ülésén
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből
6 jelen van. A polgármester jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Gál Vilmosné jegyzőt, melyet a testület egyhangúlag
elfogad.
A polgármester a napirendre való javaslattétel előtt megköszöni a jelenlévőknek, hogy telefonos összehívásra
megjelentek. Elmondja, hogy a meghívót és az előterjesztéseket a képviselő elektronikus úton a tegnapi napon kézhez
kapták. Ezt követően a polgármester az alábbiak szerint tesz javaslatot a napirendre, melyet a testület egyhangúlag, az
alábbiak szerint hagy jóvá:
Napirend:
1. A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet és a közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: polgármester
2. Egyéb ügyek
Előadó: polgármester
3. Szociális ügyek – zárt ülés
Előadó: polgármester
1. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött előterjesztésre valamint határozat- és rendelettervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csuka Lászlóné képviselő: Ezt most június végéig jóvá kell hagyni, ha jól látta. Mi lesz ezután?
Varga György polgármester: A lakosság nem fog érezni semmit, a szolgáltató elviszi a hulladékot, a közbenső szervezet
fogja szedni a díjakat és abból kap finanszírozást a közszolgáltató.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
73/2016.(VI.24.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a Homokhátsági
Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség vaskúti hulladéklerakó körzetéhez
(ideértve Kalocsát és körzetét is) tartozó tagjaként úgy dönt, hogy a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint ajánlatkérő által „A Homokhátsági Regionális

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által elnyert KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú
„Települési Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a
Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” elnevezésű projekt eszközeinek,
létesítményeinek közszolgáltató általi igénybevételének bérleti jogviszony keretében történő biztosítása
mellett, az ezen létesítményekkel, eszközökkel ellátandó települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási
feladatok ellátása - Vaskúti hulladéklerakó körzete (ideértve Kalocsát és körzetét is)” tárgyban a
HOMOKHÁTSÁGI KONZORCIUM VASKÚT 2014.-t képező gazdasági szereplőkkel [(FBH-NP Nonprofit
Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – konzorciumvezető, közös ajánlattevő (székhely: 6521 Vaskút,
0551/2 hrsz.); a jelen határozat 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően a Közszolgáltatási Szerződés II.
módosítását a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja és megköti, továbbá
felhatalmazza annak Önkormányzat nevében történő aláírására a polgármestert.
Felelős: képviselő-testület, aláírásért polgármester
Határidő: azonnal, aláírásra 2016. június 30.

A polgármester ezt követően az előterjesztés szerinti rendelet-módosítást bocsátja szavazásra, a testület 6 igen
szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:
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8/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(a Rendelet teljes szövegét lásd jkv. melléklete)

2. napirendi pont
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy ismét szükség egy új cofog felvételére, ami miatt módosítani szükséges az
SZMSZ mellékletét. A felvenni kívánt cofog: 041236 Országos közfoglalkoztatási program. A polgármester javasolja a
rendelet-módósítás jóváhagyását és az alábbi rendelet-tervezetet bocsátja szavazásra:

9/2016.VI.29.) önkormányzati rendelet-tervezete
az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2015.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
53. § (1) bekezdésében, valamint a 143. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1.§ A az önkormányzat és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2015.(V.5.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
2.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.
Szeremle, 2016. június 24.
Varga György
polgármester

Gál Vilmosné
jegyző
1. számú melléklet a 9/2016.(VI.29.)önkormányzati rendelethez
„1. számú melléklet a 7/2015.(V.5.)önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIRÓL

KÖTELEZŐ önkormányzati feladat
megnevezése
jogszabályhely
(Mötv.-n kívül)
1.
településfejlesztés,
2011. évi CLXXXIX.törvény
településrendezés;
13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben

2.
településüzemeltetés biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
(köztemetők kialakítása és önkormányzati feladatok különösen:
fenntartása,
a
közvilágításról
való
gondoskodás,
kéményseprő-ipari szolgáltatás
biztosítása,
a
helyi
közutak
és
tartozékainak kialakítása és
fenntartása,
közparkok
és
egyéb
közterületek kialakítása és
fenntartása,;
3. a közterületek, valamint az
önkormányzat tulajdonában álló
közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az
egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások;
5.
környezet-egészségügy
(köztisztaság, települési környezet
tisztaságának biztosítása, rovarés rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás,
különösen a nyilvános könyvtári
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feladatellátás módja
1. COFOG
2. COFOG
COFOG
Közszolg.szerződés:
Filantrop Kft.
COFOG
COFOG

3. COFOG
4. szerződés/COFOG

5. szerződés: Felső-Bácskai Nonprofit
Kft./COFOG
6. Ktgvetési szerv: Bóbita

ellátás biztosítása; filmszínház,
előadó-művészeti
szervezet
támogatása, a kulturális örökség
helyi
védelme;
a
helyi
közművelődési
tevékenység
támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátások;
9.
lakásés
helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná
vált személyek ellátásának és
rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná
válás
megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és
természetvédelem,
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12.
honvédelem,
polgári
védelem, katasztrófavédelem, helyi
közfoglalkoztatás;
13.
helyi
adóval,
gazdaságszervezéssel
és
a
turizmussal
kapcsolatos
feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők
számára
jogszabályban
meghatározott
termékeik
értékesítési
lehetőségeinek
biztosítása, ideértve a hétvégi
árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település
közbiztonságának
biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés
biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás,
amennyiben a víziközműszolgáltatásról szóló törvény
rendelkezései szerint a helyi
önkormányzat ellátásért
felelősnek minősül.

Napköziotthonos Óvoda
7. COFOG

8. COFOG
9. COFOG
10. Nem ellátott fa.

11. COFOG

12. COFOG

13. COFOG

14. COFOG

15. COFOG
16. Megállapodás: SZRNÖ
17. COFOG
18. Nem ellátott fa.
19. Szerződés
20. Nem ellátott fa.
21. Szerződés: BAJAVÍZ

háziorvosi ellátás
házi gyermekorv.
védőnői ellátás
házi- és gyermekorvosi ügyelet
fogorvosi ellátás
fogorvosi ügyelet
iskola-eü. ellátás
köztemetés

szerződés: Nervoteam Bt.

1997. évi CLIV.tv.152.§.
1993.évi III.tv.48.§.
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szerződés: Szamy Bt.
szerződés:
bajai körzet részeként
szerződés
ellátási szerződés: Nervoteam Bt.
települési önkormányzathoz

temetési segély
átmeneti segély
közcélú munka
szociális étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzőr.házi segíts.
családsegítés

1993. évi III.tv.46.§.
1993. évi III.tv. 45.§.
1993. évi III.tv.36.§.
1993. évi III.tv.62.§.
1993. évi III.tv.63.§.
1993. évi III.tv.65.§.
1993. évi III.tv.64.§.

rendsz.gyermekv.
könyvtár
közművelődés
szilárd
hulladékk.
közszolgáltatás
közterületen hagyott hulladék
elszállítása
közterület tisztántartása
településrendezés
települési folyékony hulladék
kéményseprő
közszolg.
óvodai nevelés
óvodai
SNI,
gyógytestnevelés

rendelt COFOG

Cédrus Egyesített Szociális Intézmény
Társulás: Bajai Családsegítő és
Gyermekvédelmi
COFOG
COFOG
COFOG
Felső-Bácskai Hulladékg.Non.Kft.

1997.évi XXXI.v.19.§.
1997.évi CXL.tv. 53-54.§.
1997.évi CXL.tv. 73-81.§.
2012. évi CLXXXV.tv.33.§
2012. évi CLXXXV.tv.61.§(4)

COFOG

2012. évi CLXXXV.tv.61.§(7)
1997.évi LXXVIII.tv.6.§.

közszolg.szerződés:

2012. évi CLXXXV.tv. 4.§ (2) d)

közszolg.szerződés:
Filantrop Kft.
Ktgvetési szerv:
Szeremlei Bóbita Napköziotthonos
Óvoda

2012. évi XC.tv. 3.§ (1)
2011. évi CXC. tv.74.§(2)
logopédia,

szerződés:
Bajai Nevelési Tanácsadó
lakások,
helyiségek,
egyéb
ingatlanok bérlete, üzemeltetési,
elidegenítése
települési
sport
fejlesztése,
sportlétesítm.fennt.
nemzeti
és
etnikai
kisebbs.jogainak érv.

1993. évi LXXVIII.tv.

COFOG

2004.évi I.tv. 55.§.(1)

COFOG

2011. évi CLXXIX.tv. 80.§

megállapodás:
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

ÖNKÉNT vállalt önkormányzati feladat
megnevezése
helyi lakásfennt.
méltányossági ápolási díj
méltányossági közgyógy.
Bursa Hungarica ösztöndíj
nappali ellátás
gyermekétk.kedv.
helytörténeti gyűjtemény
községi rendezvények szervezése
szilárd hulladék szelektív
gyűjtése
településfejlesztés és rendezés
helyi önszerveződő közösségek
támog.
kitüntetések adományozása
önkormányzati
tájékoztató
kiadása

Szám

feladatellátás
módja

jogszabályhely
helyi szociális .rendelet

COFOG

helyi Bursa Hungarica szabályzat

1997.évi LXXVIII. tv. 6.§

Cédrus Egyesített
Szociális Intézmény
COFOG
COFOG
COFOG
Felső-Bácskai
Hulladékg.Non.Kft.
COFOG

költségvetési rendelet

COFOG

önkormányzati rendelet

COFOG
COFOG

1993.évi III.tv.65/F.§.
helyi gyermekvédelmi.rendelet
költségvetési rendelet
költségvetési rendelet
2012. évi CLXXXV.tv. 39.§ (5)

helyi SZMSZ rendelet

Alaptevékenységhez tartozó COFOGOK
Megnevezés
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011130
011220
013320
013350
041231
041232
041233
041236
041237
045160
064010
066010
066020
072111
081030
081043
082044
082061
082092
091110
091140
096010
096020
096015
096025
106020
107051
104097

Szám
018010
018030
103010
104050
104051
105010
107060
084030
900020
900080

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Adó,-vám- és jövedéki igazgatás
Köztemető fenntartás és működtetés
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Szociális étkeztetés
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Támogatási és technikai célú COFOGOK
Megnevezés
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
Gyermekvédelmi, gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások, családtámogatások
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Munkanélküli aktív korúak ellátásai
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
Civil szervezetek működési és program támogatása
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszon szerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei

A testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet hozza:

9/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2015.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében, valamint a 143. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1.§ A az önkormányzat és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2015.(V.5.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
2.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.
Szeremle, 2016. június 24.
Varga György
polgármester

Gál Vilmosné
jegyző
1. számú melléklet a 9/2016.(VI.29.)önkormányzati rendelethez
„1. számú melléklet a 7/2015.(V.5.)önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIRÓL

KÖTELEZŐ önkormányzati feladat
megnevezése
jogszabályhely
(Mötv.-n kívül)
1.
településfejlesztés,
2011. évi CLXXXIX.törvény
településrendezés;
13. § (1) A helyi közügyek, valamint a
2.
településüzemeltetés helyben biztosítható közfeladatok körében
(köztemetők kialakítása és ellátandó helyi önkormányzati feladatok
fenntartása,
különösen:
a közvilágításról való
gondoskodás,
kéményseprő-ipari
szolgáltatás biztosítása,
a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és
fenntartása,
közparkok
és
egyéb
közterületek kialakítása és
fenntartása,;
3. a közterületek, valamint
az
önkormányzat
tulajdonában
álló
közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás,
az
egészséges
életmód
segítését
célzó
szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy
(köztisztaság,
települési
környezet
tisztaságának
biztosítása,
rovarés
rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás,
különösen
a
nyilvános
könyvtári ellátás biztosítása;
filmszínház,
előadóművészeti
szervezet
támogatása, a kulturális
örökség helyi védelme; a
helyi
közművelődési
tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátások;
9.
lakásés
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feladatellátás módja
1. COFOG
2. COFOG
COFOG
Közszolg.szerződés:
Filantrop Kft.
COFOG
COFOG

3. COFOG
4. szerződés/COFOG

5. szerződés: Felső-Bácskai
Nonprofit Kft./COFOG
6. Ktgvetési szerv: Bóbita
Napköziotthonos Óvoda
7. COFOG

8. COFOG

helyiséggazdálkodás;
10.
a
területén
hajléktalanná vált személyek
ellátásának
és
rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná
válás
megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és
természetvédelem,
vízgazdálkodás,
vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári
védelem,
katasztrófavédelem,
helyi
közfoglalkoztatás;
13.
helyi
adóval,
gazdaságszervezéssel és a
turizmussal
kapcsolatos
feladatok;
14.
a
kistermelők,
őstermelők
számára
jogszabályban meghatározott
termékeik - értékesítési
lehetőségeinek biztosítása,
ideértve a hétvégi árusítás
lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17.
közreműködés
a
település közbiztonságának
biztosításában;
18.
helyi
közösségi
közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás,
amennyiben a víziközműszolgáltatásról szóló törvény
rendelkezései szerint a helyi
önkormányzat ellátásért
felelősnek minősül.
háziorvosi ellátás
házi gyermekorv.
védőnői ellátás
házi- és gyermekorvosi
ügyelet
fogorvosi ellátás
fogorvosi ügyelet
iskola-eü. ellátás
köztemetés
temetési segély
átmeneti segély
közcélú munka
szociális étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzőr.házi segíts.
családsegítés
rendsz.gyermekv.

9. COFOG
10. Nem ellátott fa.

11. COFOG

12. COFOG

13. COFOG

14. COFOG

15. COFOG
16. Megállapodás: SZRNÖ
17. COFOG
18. Nem ellátott fa.
19. Szerződés
20. Nem ellátott fa.
21. Szerződés: BAJAVÍZ

szerződés: Nervoteam Bt.
szerződés: Szamy Bt.
szerződés:
1997. évi CLIV.tv.152.§.

1993.évi III.tv.48.§.
1993. évi III.tv.46.§.
1993. évi III.tv. 45.§.
1993. évi III.tv.36.§.
1993. évi III.tv.62.§.
1993. évi III.tv.63.§.
1993. évi III.tv.65.§.
1993. évi III.tv.64.§.
1997.évi XXXI.v.19.§.
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bajai körzet részeként
szerződés
ellátási szerződés: Nervoteam Bt.
települési önkormányzathoz
rendelt COFOG
Cédrus Egyesített Szociális
Intézmény
Társulás: Bajai Családsegítő és
Gyermekvédelmi
COFOG

könyvtár
közművelődés
szilárd
hulladékk.
közszolgáltatás
közterületen
hagyott
hulladék elszállítása
közterület tisztántartása
településrendezés
települési folyékony hulladék
kéményseprő
közszolg.
óvodai nevelés
óvodai SNI, logopédia,
gyógytestnevelés

1997.évi CXL.tv. 53-54.§.
1997.évi CXL.tv. 73-81.§.

COFOG
COFOG
Felső-Bácskai Hulladékg.Non.Kft.

2012. évi CLXXXV.tv.33.§
2012. évi CLXXXV.tv.61.§(4)

COFOG

2012. évi CLXXXV.tv.61.§(7)
1997.évi LXXVIII.tv.6.§.

közszolg.szerződés:

2012. évi CLXXXV.tv. 4.§ (2) d)

közszolg.szerződés:
Filantrop Kft.
Ktgvetési szerv:
Szeremlei Bóbita Napköziotthonos
Óvoda

2012. évi XC.tv. 3.§ (1)
2011. évi CXC. tv.74.§(2)

szerződés:
Bajai Nevelési Tanácsadó
lakások, helyiségek, egyéb
ingatlanok
bérlete,
üzemeltetési, elidegenítése
települési sport fejlesztése,
sportlétesítm.fennt.
nemzeti
és
etnikai
kisebbs.jogainak érv.

1993. évi LXXVIII.tv.

COFOG

2004.évi I.tv. 55.§.(1)

COFOG

2011. évi CLXXIX.tv. 80.§

megállapodás:
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

ÖNKÉNT vállalt önkormányzati feladat
megnevezése
helyi lakásfennt.
méltányossági ápolási díj
méltányossági közgyógy.
Bursa Hungarica ösztöndíj
nappali ellátás

011130
011220
013320
013350

jogszabályhely
helyi szociális .rendelet
COFOG
helyi Bursa Hungarica
szabályzat
helyi gyermekvédelmi.rendelet
költségvetési rendelet

Cédrus Egyesített
Szociális Intézmény
COFOG
COFOG

költségvetési rendelet

COFOG

2012. évi CLXXXV.tv. 39.§ (5)

Felső-Bácskai
Hulladékg.Non.Kft.

1997.évi LXXVIII. tv. 6.§

COFOG

költségvetési rendelet

COFOG

önkormányzati rendelet

COFOG
COFOG

1993.évi III.tv.65/F.§.

gyermekétk.kedv.
helytörténeti gyűjtemény
községi
rendezvények
szervezése
szilárd hulladék szelektív
gyűjtése
településfejlesztés
és
rendezés
helyi
önszerveződő
közösségek támog.
kitüntetések adományozása
önkormányzati tájékoztató
kiadása

Szám

feladatellátás
módja

helyi SZMSZ rendelet

Alaptevékenységhez tartozó COFOGOK
Megnevezés
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Adó,-vám- és jövedéki igazgatás
Köztemető fenntartás és működtetés
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
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041231
041232
041233
041236
041237
045160
064010
066010
066020
072111
081030
081043
082044
082061
082092
091110
091140
096010
096020
096015
096025
106020
107051
104097

Szám
018010
018030
103010
104050
104051
105010
107060
084030
900020
900080

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Szociális étkeztetés
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Támogatási és technikai célú COFOGOK
Megnevezés
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
Gyermekvédelmi, gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások, családtámogatások
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Munkanélküli aktív korúak ellátásai
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
Civil szervezetek működési és program támogatása
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszon szerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei

3. napirendi pont – Szociális ügyek – zárt ülés (lásd zárt ülés jkv.)
Az ülésen egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszönve a jelenlétet, az ülést berekeszti.
Kmf.
Varga György
polgármester

Gál Vilmosné
jegyző
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