Mátramindszent község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2011.(X. 19) számú rendelete
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2011.(IV.01.) rendeletének módosításáról.

Mátramindszent község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2011.(IV.01.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
A rendelet 2. számú melléklettel egészül ki:
2.§.
Ezen rendelkezés a kihirdetés napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Mátramindszent, 2011. október 18.

Horváth János
polgármester

Bata József
körjegyző

Kihirdetve: 2011. október 19.
Bata József
körjegyz

Mátramindszent Község Önkormányzata SZMSZ-nek 2.számú melléklete
Az alaptevékenységre
vonatkozó jogszabály

Az
Az alaptevékenység
alaptevékenység feladatmutatója,tel
forrásai
jesítmény mutatója

Száma

Neve

Alaptevékenység

360000

Víztermelés,-kezelés,-ellátás

Kutakból
tört.
vízkivétel, 1990. évi LXV. tv
vízszolg..céljából történő víztiszt.
vízkezelés.

370000

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, Szennyvizek elvezetésével, a település 1990. évi LXV. tv
elhelyezése
csapadékvíz gyűjtésével és elvezetésével
kapcsolatos tevékenység

A
tevékenység
bevétele
saját forrás

381201

Egészségügyi
és
más Orvosi hulladék, egyéb veszélyes 1990. évi LXV. tv
fertőzésveszélyes
hulladék hulladék összegyűjtésével kapcs. tev.
2000. évi XLIII. tv.
begyűjtése, szállítása, átrakása

saját forrás

382101

Települési hulladék
ártalmatlanítása

A
tevékenység 2.
kezelt,
bevétele
ártalmatlanított
saját forrás
hulladék

kezelése, Nem veszélyes hulladék
elszállítása, lombtalanítás

gyűjtése, 1990. évi LXV. tv
2000. évi XLIII. tv.

Saját bevétel

2.*
begyűjtött
hulladék
mennyisége

mennyisége
412000

Lakó- és nem lakó épület építése Bármilyen típusú lakóépület és nem lakó
épület
építésével
és
felújításával
kapcsolatos bevételek és kiadások

Pályázatok,
2.
megépített
egyéb külső és hasznos alapterület
belső forrás
(m2)

421100

Út, autópálya építése

Pályázatok,
2. megépített
egyéb külső és hossza,
belső forrás
mennyisége,
felülete

Önkormányzati közutak építése, 1990. évi LXV. tv.
1988. évi I. tv.
felszíni munkákkal kapcs. tev.

út

421300

Híd, alagút építése

Önkormányzati hidak építése

429900

Egyéb m.n.s. építés

Egyéb építmények építése

1990. évi LXV. tv.
1988. évi I. tv.

Pályázatok,
2. megépített híd
egyéb külső és hossza
belső forrás

522110

Közutak,
hidak,
alagutak Önkormányzati közutak üzemeltetése, 1990. évi LXV. tv.
üzemeltetése, fenntartása
fenntartása, karbantartása
1988. évi I. tv.

Pályázatok, egyéb 2.
üzemeltetett
külső és belső
útpálya,
hidak
forrás
hossza

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

Óvodai ellátottak részére az intézményi 1990. évi LXV. tv.
étkezt.
keretében
az
óvodás 1993. évi LXXIX tv.
gyermekeknek biztosított étkezés

Térítési díj bevétel 1*.ellátást igénylők
normatív
állami létszáma (fő)
támogatás
2.ellátottak száma
saját forrás

562913

Iskolai intézményi étkeztetés

Közoktatásban tanuló ellátottak részére 1990. évi LXV. tv.
az intézményi étkeztetés keretében a 1993. évi LXXIX tv.
tanulóknak biztosított étkeztetés

Térítési díj bevétel 1.ellátást igénylők
normatív
állami létszáma (fő)
támogatás
2.ellátottak száma
saját forrás

562917

Munkahelyi étkeztetés

A munkáltató által a dolgozók részére 1990.évi LXV.tv.
munkahelyükön biztosított étkeztetés

Szolgáltatási
díjbevétel

1.ellátást igénylők
létszáma (fő)
2.ellátottak száma

681000

Saját
tulajdonú
adásvétele

értékesített 1990.évi LXV.tv.

Saját bevétel

2.
értékesített
ingatlanok száma

682001

Lakóingatlan
üzemeltetése

bérbeadása, Önkormányzat
tulajdonában
lévő 1990.évi LXV.tv.
lakóingatlan
üzemeltetés,
ingatlan
bérbeadása

Bérleti díjak

1.
lakóingatlanok
száma
2.
bérbeadott,
üzemeltetett
alapterület

ingatlan Kereskedelmi
áruként
ingatlanok adás-vétel

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása, Önkormányzat tulajdonában lévő nem 1990.évi LXV.tv.
üzemeltetése
lakó ingatlan bérbeadás, üzemelt.

Bérleti díjak

1. lakóingatl. száma
2.bérbeadott,
üzemeltetett
alapterület

750000

Állat-egészségügyi ellátás

Haszon és hobbiállatok állatorvosi 1990.évi LXV.tv.
ellátása, állat egészségügyi felügyelete

Saját forrás
Szolgáltatás
díjbevétele

1.ellátandó
állatállomány nagys
2.beavatkoz.száma

811000

Építményüzemeltetés

Építményen belül végzett
kombinált kisegítő szolg.

Saját forrás

841126

Önkormányzatok és többcélú Önkormányzatok igazg.
kistérségi társulások igazgatási kapcsolatos feladatok
tevékenysége

841127

Települési
önkormányzatok
tevékenysége

841133

Adó,
illeték
kiszabása, Adók, illetékek, járulékok, járulék jellegű
beszedése, adóellenőrzés
bev.megállapításával,
beszedésével,
nyilvántartásával,
végrehajtásával,
visszatérítésével,
kiutalásával
és
ellenőrzésével kapcs.bev. és kiadások

841403

Város-,és
községgazdálkodási Egyéb város és községgazd. tevékenység 1990. évi LXV. tv
m.n.s. szolgáltatások

Bérleti díjak
saját forrás

841402

Közvilágítás

Saját forrás

841901

Önkormányzatok,
többcélú kistérségi
elszámolásai

841907

Önkormányzatok elszámolásai a Az önkormányzat, illetve a többcélú
költségvetési szerveikkel
kistérs. társulás által a felügyelete alá
tartozó költségvetési szervek részére
kiutalt, illetve az intézmény által kapott
intézményfinanszírozás elszámolása

összetett 1990.évi LXV.tv.

tevékenység. 1990. évi LXV. tv.
Hatásköri törvény

kisebbségi Helyi kisebbségi önkorm. A kisebbség 1990. évi LXV. tv.
igazgatási érdekeinek védelme és képviselete Hatásköri törvény***
érdekében végzett tevékenység

Önkormányzat
feladatok

közvilágítási

üzemelt. 1990. évi LXV. tv

valamint Önkorm. megillető ktségv. Támog. felad, 1990. évi LXV. tv
társulások a feladatre nem tervezh. sajátos folyófelhalm. és tőke jellegű bev. könyv.

Igazgatási
bevételek
Állami támogat.
Állami támogat

jogszabály szerint

862101

Háziorvosi alapellátás

Háziorvosok
feladatkörébe
tartozó 1990. évi LXV. tv
gyógyító megelőző ellátás tevékenysége 1997. évi CLIV. tv.

OEP finanszírozás 1. lejelentett kártyák
saját forrás
száma

869041

Családés
nővédelmi Gyerekvállalás elősegítése, az anya 1990. évi LXV. tv
egészségügyi gondozás
gondozása családtervezés, 6 éves korig 1997. évi CLIV. tv.
gyermekgondozás

OEP finanszírozás

889921

Szociális étkeztetés

Szociális
étkeztetésben
részesülők 1990. évi LXV. tv
ellátásával kapcsolatos tevékenység Szoc. tv.**
legalább napi egyszeri meleg étkezt.

Térítési díj bevétel 1. ellátást igénylők
állami
száma
hozzájárulás
2. ellátottak száma
saját forrás

882111

Rendszeres szociális segély

A hátrányos munkaerőp. helyzetű, aktív 1990. évi LXV. tv
korú szem. részére jogsz. megh. felt. Szoc. tv.
fennáll. esetén nyújtott rendszeres szoc.
segély. rendelk. állási támogat. kapcs.
feladatok

Állami támogatás
saját forrás

1. ellátást igénylők
száma
2. egy ellátottra jutó
átlagos támogatás

882112

Időskorúak járadéka

Megélh. bizt. jöv. nem rendelk. idősk. 1990. évi LXV. tv
szem. részére nyújtott rendszeres Szoc. tv.
járadékkal. kapcs. feladaok

Állami támogatás
saját forrás

1. ellátást igénylők
száma
2. egy ellátottra jutó
átlagos tám.

882113

Lakásfenntartási
normatív alapon

támogatás Szociálisan rászorult szem. az általuk 1990. évi LXV. tv
lakott lakás fennt. összefüggő rendsz. Szoc. tv.
kiad. nyújtott rendszeres tám. felad.

Állami támogatás
saját forrás

1. ellátást igénylők
száma
2. egy ellátottra jutó
átlagos támogatás

882114

Helyi rendszeres lakásfenntartási Szociálisan rászorult szem. az általuk 1990. évi LXV. tv
támogatás
lakott lakás fennt. összefüggő rendsz. Szoc. tv.
kiad. önk. rend. meghat. felt. nyújtott
rendszeres tám. felad.

Állami támogatás
saját forrás

1. ellátást igénylők
száma
2. egy ellátottra jutó
átlagos támogatás

882115

Ápolási díj alanyi jogon

882116

Ápolási
alapon

Állami támogatás
saját forrás

1. ellátást igénylők
száma
2. egy ellátottra jutó
átlagos támogatás

saját forrás

1. ellátást igénylők
száma
2. egy ellátottra jutó
átlagos támogatás

882117

Rendszeres
gyermekvédelmi rendszeres gyermekvédelmi kedvezm 1990. évi LXV. tv
pénzbeli ellátás
jogosultak számára folyósított pénzbeli 1997. évi XXXI tv.
ellátás.

Állami támogatás

1. a tárgyév során
rendszeres gyermek.
kedv.kérelmezők sz.
2.a tárgyév során
rendszeres gyermek.
Kedv.
Jogosult
pénz.ell.részesülők
száma július és
nov.hóban

882119

Óvodáztatási támogatás

Óvodáztatási támogatással kapcsolatos 1990. évi LXV. tv
feladatok
1997. évi XXXI. tv.

Állami támogatás

1.Óvodáztatási
tám.lérelmezők sz.
2.Óvodáztatási tám.
részesülők száma
(fő)

882122

Átmeneti segély

A
létfenntart.
veszélyezt.
rendk. 1990. évi LXV. tv
élethelyzetbe került személyek részére az Szoc. tv.
önkorm.rend. átmeneti segéllyel kapcs.
feladatok

Állami támogatás

1. ellátást igénylők
száma
2. egy ellátottra jutó
átlagos támogatás

díj

A tartósan gondoz. szoruló személy 1990. évi LXV. tv
otthoni ápolását ellátó nagyk. hozzátart. Szoc. tv.
részére biztosított rendszeres anyagi
hozzájárulás

méltányossági A tartósan gondoz. szoruló személy 1990. évi LXV. tv
otthoni ápolását ellátó nagyk. hozzátart. Szoc. tv.
részére az önkorm. döntése alapján
biztosított rendszeres anyagi hozzájárulás

882123

Temetési segély

Az
önkorm.
Rendeletben
megh. 1990. évi LXV. tv
feltételek szerint nyújtott temetési Szoc. tv.
segéllyel
kapcs. feladatok

882124

Rendkívüli
támogatás

882125

Mozgáskorlátozottak
közlekedési támogatása

882129

Egyéb önkormányzati
pénzbeli ellátások

882202

Saját forrás

1. ellátást igénylők
száma
2. egy ellátottra jutó
átlagos támogatás

Állami támogatás

1. a tárgyév során
rendkív.
Gyvt.
kérelmezők száma
2. a tárgyév során
rendkív.
Gyvt.
részesülők száma

Súlyosan mozgáskorl. szem. gépk. 164/1995.XII.27.
Állami támogatás
szerzésével és a közlek. hátrányok Mozgáskorl.
Kapcsolatos
kompenz.
célzó
évi
egyszeri Kormányrendelet
tám.kapcs.feladatok

1. ellátást igénylők
száma
2. egy ellátottra jutó
átlagos támogatás

gyermekvédelmi Önkorm. rendeletben megh. feltételek 1990. évi LXV. tv
szerint nyújtott rendkívüli gyermekv. 1997. évi XXXI tv.
tám. kapcs. feladatok

eseti Önkorm.rendeletben meghat. módon 1990. évi LXV. tv
nyújtott egyéb eseti pénzellátásokkal Szoc. tv.
kapcs.felad.

Saját forrás

1. ellátást igénylők
száma
2. egy ellátottra jutó
átlagos támogatás

Közgyógyellátás

Szoc. rászorult szem. részére jogsz. 1990. évi LXV. tv
megh. felt. az egészség. állap. megőrz. Szoc. tv.
nyújtott hj. kapcs. feladatok

Saját forrás

1. ellátást igénylők
száma
2. egy ellátottra jutó
átlagos támogatás

882203

Köztemetés

Az elhunyt sz. eltemettetésére köteles 1990. évi LXV. tv
személy hiányában az önkorm. által Szoc. tv.
történő temetés

Saját forrás

1.
köztemetést
igénylők száma

889942

Önkormányzatok által nyújtott Önkorm. rendeletben megh. módon 1990. évi LXV. tv
lakástámogatás
lakóingatlan építéséhez, vásárl. korszer.
nyújtott támogat. feladatok

Saját forrás

1. tám. igénylők
száma
2.átlagos támogatási
összeg

889943

Munkáltatók
által
lakástámogatások

890301

Civil szervezetek
támogatása

nyújtott A ktségv. szerv által lakóingatlan 1990. évi LXV. tv
építéséhez, vásárl. korszer.a dolgozónak
nyújtott támogat. feladatok

Saját forrás

1. tám. igénylők
száma
2.átlagos támogatási
összeg

1990. évi LXV. tv

Saját forrás

1.Benyujt.pály.sz.
2 Támog.rész.sz.

890302

Civil szervezetek program- és Civil szervezetek program megvalós. 1990. évi LXV. tv
egyéb támogatása
yújtott támog.

Saját forrás

1.Benyujt.pály.sz.
2 Támog.rész.sz.

890441

Közcélú foglalkoztatás

A hátrányos munkaerőp. helyzetű, aktív Szoc. tv.
korú nem foglk. szem. állami v. önkorm.
feladat ellát., jogsz. felh. alapján szerv.
átm. fogl. kapcs. felad.

Pályázati hj.
Saját forrás

2.
Foglalkozt.
foglalkoztatási
napok sz.

890442

Közhasznú foglalkoztatás

Munkaü.Kp. által kiközvetített állásk. a Szoc. tv.
települ. érintő közfeladatok ellátása

Pályázati hj.
Saját forrás

2. Foglalkoztatottak
száma

910123

Könyvtári szolgáltatások

Könyvtárak
tevékenység

Könyvtári
Bevétele
Normatív
támogatás

910502

Közművelődési
intézmények, Közműv. intézm. működtet. kapcsolatos 1990. évi LXV. tv
közösségi színterek működtetése tevékenység
1997. évi CXL. tv.

Bérleti díj
közművelődési
feladatok
normatívája

1.működtetett közm.
formák száma
2. látogatottság.

931102

Sportlétesítmények működtetése Sportlét. működésével és fejl. kapcs. 1990. évi LXV. tv
és fejlesztése
feladatok

Pályázati bevétel
állami támogatás
saját bevétel

1. létesítm. igénybe
vevők száma
2. létesitm. rend.
vers. száma

működési Társ. Szervezetek, alapítv.
működ. támogat.

alaptevékenység.

kapcs. 1990. évi LXV tv.
1997. évi CXL.tv.

szolg. 1. kiszolg. Olvasói
kör nagysága
2.
használatok
száma

931903

Máshová nem sorolható egyéb Máshová nem sorolható sporttám. kapcs. 1990. évi LXV. tv
sporttámogatás
feladatok

Állami támogatás,
saját forrás
egyéb bevétel

932919

M.n.s. egyéb
tevékenység

A
tevékenység
bevétele

949900

M.n.s.
egyéb
közösségi, Egyéb közösségi
társadalmi tevékenység
ünnepek szervezése

960302

Köztemető-fenntartás
működtetés

*
1. Feladatmutató
2. Teljesítménymutató
**
1993. évi III tv.
***
1991. évi XX tv.

szórakoztatási Más szakfeladatba nem sorolható egyéb 1997. évi CXL. tv.
szórakoztatási tevékenys.

és Köztemető
feladatok

rendezv.

fenntartási

és

családi 1997. évi CXL. tv

Saját forrás

működési 1990. évi LXV. tv

Saját forrás

