ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 045120
Út, autópálya építése
- 045130
Híd, alagút építése
- 045160
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 045161
Kerékpárutak üzemeltetése,
fenntartása
- 047410
Ár- és belvízvédelemmel öszszefüggő tevékenységek
- 051030
Nem veszélyes (települési)
hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállí-

1. §
Velem községi Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működlési Szabályzatáról szóló 13/2013.
(IX.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

tása, átrakása

- 052020
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,
elhelyezése
- 052080
Szennyvízcsatorna
építése,
fenntartása, üzemeltetése
- 062020
Településfejlesztési projektek
és támogatásuk
- 063080
Vízellátással
kapcsolatos
közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
- 064010
Közvilágítás
- 066010
Zöldterület-kezelés
- 066020
Város-,
községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások
- 082044
Könyvtári szolgáltatások
- 082092
Közművelődés - hagyományos
közösségi kulturális értékek gondozása
- 086030
Nemzetközi
kulturális
együttműködés
- 086090
Mindenféle egyéb szabadidős
szolgáltatás
- 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben
- 106020 Lakásfenntartással, lakhatással
összefüggő ellátások.”

„(2) Az önkormányzat által ellátandó alaptevékenységek kormányzati funkciók szerint:
- 011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
- 013320
Köztemető-fenntartás és működtetés,
- 013350
Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok,
- 016020
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
- 031030
Közterület rendjének fenntartása
- 041140
Területfejlesztés igazgatása
- 041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 041232
Start-munka program - Téli
közfoglalkoztatás
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2. §

7. §

A Rendelet 2.§ (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 29.§ (1) bekezdésében a „15
napon” szövegrész helyébe „30 napon” szöveg lép.
(2) A Rendelet 45.§ (6) bekezdés g) pontjában
az „észrevételét” szövegrész helyébe „jelzését” szöveg lép.

„h) nem kötelező pénzbeli szociális ellátások biztosítása (települési támogatás, Bursa Hungarica támogatás,
városrehabilitációs kölcsön,”

8. §
3. §
Hatályát veszti a Rendelet 10.§ (6) bekezdésében az „előterjesztés végén” szövegrész, a
17.§ (3) bekezdés és a 4. melléklet 5. pontja.

A Rendelet 28. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(3) A jegyző jelzi a képviselő-testületnek, a
képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha döntésük, működésük jogszabálysértő.”

9§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

4. §
A Rendelet 45.§ (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület nyilvános ülése (2)
bekezdésben írt jegyzőkönyv elkészítése érdekében hangfelvételen rögzíthető.”

Velem, 2016. augusztus 29.

5. §

Szél Józsefné sk.
polgármester

A Rendelet 4. melléklet 4. és 6. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. A szociális ellátások keretében a Kőszegi
Szociális Gondozási Központ útján az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés és
gyermekjóléti szolgálat, nappali ellátás (Idősek Klubja, nappali melegedő), az Idősek Otthona, a Hajléktalanok Átmeneti Szállása és a
Család és Gyermekjóléti Központ biztosítása.
6.Szolgáltatás vásárlásával biztosítja az étkeztetési feladatok ellátását az alábbi köznevelési
intézményekben: Bersek József KIKI és Egységes Pedagógia Szakszolgálat Kőszegszerdahelyi Tagintézménye, az Újvárosi Óvoda
Velemi Tagóvodájában.”
6. §
A Rendelet az 1. melléklettel egészül ki.
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Dr. Zalán Gábor sk.
jegyző
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1. melléklet a 9/2016.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez:
„5. melléklet a 13/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelethez
A JEGYZŐRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetésről szóló
6/2016.(V.28.) önkormányzati rendelete alapján a személyi térítési díj vitatása, csökkentése és elengedése.”
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