Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
10/2014. (III.26.) önkormányzati rendelete
a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló
36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
A Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 6. §-a kiegészül a
következő (2) bekezdéssel:
„(2) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a rendelet 4.

melléklete tartalmazza.”
2. §
Az R. kiegészül a melléklet szerinti 4. melléklettel.
3. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budaörs, 2014. március 26.
Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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A 10/2014. (III.26.) önkormányzati rendelet 2014. március 26-án a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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Melléklet

Jogszabályi alap
Kötelező

Önként vállat

Feladatellátás
módja és
mértéke

1. Településfejlesztés,
településrendezés

Településrendezés
Helyi építészeti örökség
értékeinek védelme

Mötv. 13. § (1),
1997. évi LXXVIII.
tv. 6. § (1) a)
1997. évi LXXVIII.
tv. 6. § (1) b),
57. § (2), 28/2004.
(V.25.) ÖKT r.

Településfejlesztés

Tervező cégek
megbízási
szerződés útján

Mötv. 13. § (1)

Értékvédelmi támogatás
(pályázat)

28/2004. (V. 25.)
ÖKT r.

Műemléki szakértői
tevékenységet
ellátó cégek
megbízási
szerződés útján

1997. évi LXXVIII. tv.
5. § (4), 13/2007. (IV.
27.) ÖKT r.
1997. évi LXXVIII. tv.
5. §

Tervtanács működtetése
Építészeti tervpályázatok
EU-s pályázatok

4/2011. (I.28.) Kormr.

Hagyományos technológiával
épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező
beruházások támogatása
(pályázat)
Hagyományos technológiával
épült társasházak
részfelújításának,
hibajavításának támogatása
(pályázat)
Iparosított technológiával épült
lakóépületek korszerűsítésének
támogatása (pályázat)
Társasházak felújítási
hitelfelvételeinek támogatása
(pályázat)
Térinformatikai fejlesztés

önkormányzati
tulajdonú cég és
megbízási
szerződés útján

17/2009. (VII. 20.)
ÖKT r.

költségvetési rendelet

30/2004. (V. 25.)
ÖKT r.
31/2004. (V. 25.)
ÖKT r.
költségvetési rendelet

2. Környezetvédelem

Környezeti állapot figyelése

1995. évi LIII. tv.
12. § (3)

Települési
környezetvédelmi
program
kidolgozása,
együttműködés
a
környezetvédelmi
feladatot
ellátó egyéb hatóságokkal, más
önkormányzatokkal,
egyesületekkel, a környezet
állapotának értékelése, arról a
lakosság tájékoztatása, a

Mötv. 13. § (1),
1995. évi LIII. tv.
46. § (1)
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környezetvédelem
követelményeinek
érvényesítése, a környezeti
állapot javításának elősegítése
Helyi jelentőségű védett
természeti terület fenntartása,
állapotának fejlesztése, őrzése
Helyi jelentőségű védett
természeti területek
fenntartására terv készítése
Stratégiai zajtérkép és
intézkedési terv készítése

1996. évi LIII. tv.
62. § (2)
1996. évi LIII. tv. §
55. (1)
1995. évi LIII. tv.
46. § (4)
1995. évi LIII. tv. 58.
§ (1),
53/2004.(IX.15.)ÖKT
r.
Költségvetési
rendelet
Költségvetési
rendelet
2009. évi XXXVII. tv.

Környezetvédelmi alap
Kutyafuttató létesítése
Park- és fasorfenntartás
Parkerdő-fenntartás
Tiszta, virágos Budaörsért
(pályázat)

Költségvetési
rendelet
Költségvetési
rendelet

Veszélyes hulladék-gyűjtés
3. Kommunális feladatok

Egészséges ivóvízellátás

1995. évi LVII. tv.
4. § (2) a)

Helyi vízrendezés és
vízkárelhárítás, árvíz- és
belvízelvezetés

1995. évi LVII. tv.
4. § (1) f)

Közműves szennyvízelvezetés
Köztemető fenntartás
Közvilágítás biztosítása
Közútfenntartás
Közútkezelői kötelezettség
megszegésével okozott károk
rendezése
Közterület-fenntartás
Közterületek tisztántartása
Közterületen elhagyott hulladék
elszállítása, hasznosítása,
ártalmatlanítása
Közterületen közúti járművel
történő várakozás (parkolás)
biztosítása
Hulladékkezelési
közszolgáltatás szervezése,
fenntartása (települési szilárd
és folyékony hulladék)
Távhőellátás biztosítása és
távhőszolgáltatással
kapcsolatos feladatok
Helyi közösségi közlekedés

2011. évi CCIX. tv.
9. § (1), 1995. évi
LVII. tv. 4. § (2) b)
1999. évi XLIII. tv.
5. § (3)
Mötv. 13. § (1)
Mötv. 13. § (1)
1988. évi I. tv. 35.
§
Mötv. 13. § (1)
Mötv. 13. § (1)
2012. évi CLXXXV.
tv. 42. § (1)
Mötv. 13. § (1)

2012. évi CLXXXV.
tv. 33. § (1)

2005. évi XVIII. tv.
6. §
Mötv. 13. § (1),
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költségvetési rendelet
Költségvetési
rendelet

biztosítása
Kerékpárút üzemeltetés
Hulladék elkülönített
gyűjtésének szervezése
Személygépjárművárakozóhely létesítés
megváltásból
Zöldzsák akció, várostakarítási
nap

költségvetési rendelet
50/2011. (XI. 30.)
ÖKT r.
Költségvetési
rendelet

4. Köznevelés

Köznevelési intézmények
működtetése

2011. évi CXC tv.
74. § (4)

Óvodai nevelés

2011. évi CXC tv.
tv. 74. (2)
2011. évi CXC tv.
74. § (1)

Nemzetiségi óvodai nevelés
Sajátos nevelési igényű (együtt
nevelhető) gyermekek óvodai
nevelése

2011. évi CXC tv.
74. § (1)

5. Egészségügy

Háziorvosi ellátás

Mötv.13. § (1),
1997. évi CLIV. tv.
152. § (1)

Házi gyermekorvosi ellátás

Mötv. 13. § (1),
1997. évi CLIV. tv.
152. § (1)

Fogorvosi alapellátás

Mötv. 13. § (1),
1997. évi CLIV. tv.
152. § (1)

Alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti ellátás

Mötv. 13. § (1),
1997. évi CLIV. tv.
152. § (1)

Védőnői ellátás

Mötv. 13. § (1),
1997. évi CLIV. tv.
152. § (1)

Iskola-egészségügyi ellátás

Mötv. 13. § (1),
1997. év CLIV. tv.
152. § (1)

Környezet- és településegészségügyi feladatok
(köztisztaság,
településtisztaság, rovar- és
rágcsálóirtás)

Mötv. 13. § (1),
1997. évi CLIV. tv.
153. § (1)

Lisztérzékenység szűrés

Egészségügyi szakellátás

Feladat
ellátási
szerződéssel
vállalkozó
háziorvosok útján
Feladat
ellátási
szerződéssel
vállalkozó
háziorvosok útján
Feladat
ellátási
szerződéssel
vállalkozó
fogorvosok útján
Feladat
ellátási
szerződéssel eü.
szolg. Útján
Önkormányzat
alkalmazásában
álló közalkalmazott
védőnők útján
Feladat
ellátási
szerződéssel eü.
szolg. útján

Költségvetési
rendelet
151/2000.(III.14.)
ÖKT határozat
38/2001.(IV.03.) ÖKT
határozat
363/2011.(XI.21.)
ÖKT határozat

Szerződés útján
Feladat
ellátási
szerződéssel eü.
szolg. útján

6. Szociális ellátás
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Önkormányzati segély
Közgyógyellátás (méltányos)
Köztemetés
Családsegítés
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Idősek nappali ellátása
Fogyatékosok, hajléktalanok
nappali ellátása
Szemétszállítási díj átvállalása
Lakbértámogatás
Közüzemi díj támogatás
Egyszeri kiegészítő támogatás
Ápolási díj (méltányossági)
Életkezdési kiegészítő
támogatás
Gondozási támogatás
(ikergyermekek gondozásához)
Születési támogatás
Köztemetés (megtérítési
kötelezettség alól történő
mentesítés)
Adósságkezelési szolgáltatás
Karácsonyi támogatás
(rászoruló időseknek)
Kedvezményes üdülés
Közműfejlesztési támogatás
Digitális esélyegyenlőségi
támogatás
Tanulmányi ösztöndíjak
- közoktatási ösztöndíj
- Arany J. ösztöndíj
- Bursa Hungarica
Ösztöndíj
- külföldi ösztöndíj
Lakáscélú helyi támogatás

1993. évi III. tv. 45. §
és 53/2013. (XII.21.)
ÖKT r. 16. §
1993. évi III. tv. 50.§
(3) bek. 53/2013.
(XII.21.) ÖKT r. 30. §
1993. évi III. tv. 48. §
Társulási
fenntartásban
működő intézmény
útján
Ellátási szerződés
útján
Ellátási szerződés
útján
Ellátási szerződés
útján
Ellátási szerződés
útján

1993. évi III. tv. 64.
§, 86. § (2) a)
1993. évi III. tv. 62.
§, 86. § (1) b)
1993. évi III. tv. 63.
§, 86. § (1) c)
1993. évi III. tv. 65/F.
§, 86. § (2) b)
1993. évi III. tv. 65/F.
§, 86. § (2) c)
53/2013. (XII.21.)
ÖKT r. 14. §
53/2013. (XII.21.)
ÖKT r. 13. §
53/2013. (XII.21.)
ÖKT r. 11. §
53/2013. (XII.21.)
ÖKT r. 12. §
1993. évi III. tv.
43/B. §, 53/2013.
(XII.21.) ÖKT r. 15.
§
2005. évi CLXXIV.
tv. 6. § (1) b),
53/2013. (XII.21.)
ÖKT r. 24. §
53/2013. (XII.21.)
ÖKT r. 26. §
53/2013. (XII.21.)
ÖKT r. 25. §
53/2013. (XII.21.)
ÖKT r. 31. §
1993. évi III. tv. 55.
§, 53/2013. (XII.21.)
ÖKT r. 32. §
53/2013. (XII.21.)
ÖKT r. 29. §
53/2013. (XII.21.)
ÖKT r. 37. §
31/2003. (IX. 08.)
ÖKT r.
40/2005. (V. 25.)
ÖKT r.

32/2007. (IX. 24.)
ÖKT r.

23/2008. (IV. 29.)
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-

ÖKT r.

életkezdési
lakásépítési
lakás-átalakítási
lakáshitel-támogatás

1993. évi III. tv. 65.
§ (1) b),
költségvetési
rendelet

Ellátási szerződés
útján

Támogató szolgáltatás

1993. évi III. tv.
65/C. §

Társulási
fenntartásban
működő intézmény
útján

Utcai szociális munka

1993. évi III. tv.
65/E. §,
költségvetési
rendelet

Ellátási szerződés
útján

1993. évi III. tv. 67.
§, költségvetési
rendelet

Ellátási szerződés
útján

1993. évi III. tv. 71.
§, költségvetési
rendelet

Ellátási szerződés
útján

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

Idősek otthona (ápolást,
gondozást nyújtó tartós
elhelyezés)
Pszichiátriai és
szenvedélybetegek ellátása
(ápolást, gondozást nyújtó
tartós elhelyezés)
Idősek otthona átmeneti
elhelyezést nyújtó intézmény
(időskorúak gondozóháza)

1993. évi III. tv. 80.
§ (3) a),
költségvetési
rendelet
1993. évi III. tv. 84.
§, költségvetési
rendelet

Éjjeli menedékhely

Ellátási szerződés
útján
Ellátási szerződés
útján

7. Gyermekjólét, gyermekvédelem

Gyermekek napközbeni
ellátása (bölcsőde)
Gyermekek átmeneti
gondozása

1997. évi XXXI. tv.
42. §, 94. § (3) a)

saját fenntartású
intézmény útján

1997. évi XXXI. tv.
45. §, 94. § (3) b)

Gyermekjóléti szolgáltatás

1997. évi XXXI. tv.
40. §, 94. § (2)

Ellátási szerződés
útján
Társulási
fenntartású
intézmény útján
1997. évi XXXI. tv.
151. § (9), 53/2013.
(XII.21.) ÖKT r. 27. §
53/2013. (XII.21.)
ÖKT r. 28. §
1997. évi XXXI. tv.
43. §, költségvetési
rendelet
1997. évi XXXI. tv.
51. §, 94. § (3) c),
költségvetési rendelet

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény
Gyermekek
karácsonya/pénzbeli támogatás
Gyermekek napközbeni
ellátása (családi napközi)
Családok átmeneti otthona
Sajátos nevelési igényű
gyermek nem önkormányzati
intézményben fizetendő térítési
díjának támogatása

268/2012. (VI.20.)
ÖKT határozat

Támogatási
szerződés
útján
Ellátási szerződés
útján

Megállapodás útján

8. Közművelődés, kultúra, sport

Közművelődési tevékenység
támogatása
Könyvtári ellátás biztosítása

Mötv. 13. § (1),
1997. évi CXL. tv.
76. § (1)
1997. évi CXL. tv.
64. § (2)
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Közművelődési intézmény
biztosítása
Sportfejlesztési koncepció
meghatározása, megvalósítása
Együttműködés a helyi
sportszervezetekkel
Önkormányzat tulajdonát
képező sportlétesítmények
fenntartása, üzemeltetése
Iskolai sportkörök működési
feltételeinek biztosítása
Közösségi színtér biztosítása

1997. évi CXL. tv.
78. § (2)
2004. évi I. tv. 55.
(1) a)
2004. évi I. tv. 55.
§ (1) b)
2004. évi I. tv. 55.
§ (1) c)
2004. évi I. tv. 55.
§ (2)
1997. évi CLX. tv. 78.
§ (1), költségvetési
rendelet

Közművelődési megállapodás
(BUM, Régiségbúvár
Egyesület)
Közművelődési célú
tevékenységet folytató
társadalmi szervezetek
támogatása (költségvetési
soron)
Közművelődési célú
tevékenységet folytató
társadalmi szervezetek és
alapítványok támogatása
(pályázat)
Helyi kiadványok támogatása
(pályázat)
Sportcélú társadalmi
szervezetek támogatása
(költségvetési soron)

1997. évi CLX. tv. 79.
§, 67/2004. (XII. 01.)
ÖKT r. 6. §

Sportolók támogatása

Költségvetési
rendelet
2008. évi XCIX. tv. 3.
§ (1), költségvetési
rendelet

Előadó-művészeti tevékenység
támogatása (Játékszín)
Közművelődési, kulturális
programok (városi
rendezvények, gyermek- és
családi programok) szervezése,
rendezése

1997. évi CXL. tv. 80.
§, költségvetési
rendelet

1997. évi CLX. tv. 80.
§, költségvetési
rendelet
1997. évi CLX. tv. 80.
§, költségvetési
rendelet
Költségvetési
rendelet

Költségvetési
rendelet

Drogellenes program

Költségvetési
rendelet

Egyházak támogatása

Költségvetési
rendelet
Költségvetési
rendelet
költségvetési rendelet
6/2005. (IV. 20.) ÖKT
r.,
8/2005. (I. 26.) ÖKT
r.,
6/2005. (I. 26.) ÖKT
r.,

Helyi média támogatása
Testvérvárosi kapcsolatok
Díjak, kitüntetések
- Budaörs
Egészségügyéért Díj
- Hauser József Városi
Közművelődési Díj

Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum
közreműködésével
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9/2005. (I. 26.) ÖKT
r.,
7/2005. (I. 26.) ÖKT
r.,
5/2005. (I. 26.) ÖKT r.

-

Szakály Mátyás
Pedagógus Emlékérem
- Testnevelési és Sport
Díj
- Díszpolgári cím
- Címzetes igazgatói cím
Városi közgyűjteményi
intézmény létesítése

Költségvetési
rendelet
Költségvetési
rendelet

Emlékmű-állítás
9. Vagyongazdálkodás

Lakás- és helyiséggazdálkodás
Tulajdonosi jogok gyakorlása
Vagyon nyilvántartása
Közép- és hosszútávú
vagyongazdálkodási terv
készítése

Mötv. 13. § (1),
1993. évi LXXVII.
tv.
Mötv. 107. §
Mötv. 110. §
2011. évi CXCVI.
tv. 9. § (1)

10. Egyéb feladatok

Ebösszeírás
Kóbor állatok befogása a
település belterületén
Nemzeti és etnikai kisebbségek
jogainak érvényesítése
(települési kisebbségi
önkormányzatok működésének
biztosítása)
Közvélemény pontos és gyors
tájékoztatásának elősegítése
Közterület-felügyelet
Önkéntes tűzoltó egyesület
támogatása
Polgárőrség támogatása
(közbiztonság helyi feladatainak
ellátása)
Rendőrségi működésének
támogatása (közbiztonság helyi
feladatainak ellátása)
Térfigyelő rendszer
működtetése (közbiztonság
helyi feladatainak ellátása)
Közterületi játszóterek,
szabadidőparkok őrzése
Állatmenhely
Karácsonyi díszkivilágítás
Települési nemzetiségi
önkormányzat támogatása
Települési nemzetiségi
önkormányzatok támogatása
(pályázat)

1998. évi XXVIII.
tv. 42/B. §
1998. évi XXVIII.
tv. 48/A. § (3)

2011. évi CLXXIX.
tv. 80. §

2011. évi CXII. tv.
32. §

Közérdekű adatok
közzététele útján
1999. évi LXIII. tv. 1.
§ (1)-(2),
költségvetési rendelet
költségvetési rendelet
Mötv. 13. § (1), 20
Mötv. 13. § (1), 1994.
évi XXXIV. tv. 9. §
(1), költségvetési
rendelet
Mötv. 13. § (1), 1999.
évi LXIII. tv. 7. § (3),
költségvetési rendelet
Költségvetési
rendelet
Költségvetési
rendelet
Költségvetési
rendelet
Költségvetési
rendelet
költségvetési rendelet
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Vállalkozások helyi támogatása
Nem önkormányzati
intézmények támogatása
Polgári védelem támogatása
Forrásbiztosítás önként vállalt
feladatellátáshoz kapcsolódó
pályázatok önrészéhez
Polgármesteri, alpolgármesteri,
bizottsági, részönkormányzati,
tanácsnoki keretek

26/2012. (VII. 13.)
ÖKT r.
Költségvetési
rendelet
Költségvetési
rendelet
Költségvetési
rendelet
Költségvetési
rendelet
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