Abony Város Önkormányzat
4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete
Abony Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 41/2014.
(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Abony Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. §
Abony Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 41/2014. (XII. 16.)
önkormányzati rendeletében 7. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépés napját követő napon
hatályát veszti.

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23-i rendkívüli ülésén.

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2017. február 24.
Dr. Balogh Pál
jegyző

1.

melléklet a 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
a 41/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

Az Abony Város Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

013350
013330
016080
031060
041231
041232
041233
045120
045160
045170
047120
047410
052020
052080
062010
062020
063020
063080
064010
066010
066020
072111
072112
081043
081045

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Bűnmegelőzés
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start - munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Piac üzemeltetése
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Településfejlesztés igazgatása
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

082091
082092
084020

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai
elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

011130

091220
091250
092120
092260
096015

102031
102032
104035
104037
104042
106010

Idősek nappali ellátása
Demens betegek nappali ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

