
 
A1 

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  
23/2012. (XI. 23) önkormányzati rendelete 

 
Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. 

(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Ibrány Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 
18.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikkének (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  a következőket 
rendeli el:  
 

1.§. 
Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. 
(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§. (2) helyébe a következő 
rendelkezés lép és a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„3. § (2) Az önkormányzati képviselő-testülete a jogszabályban meghatározott kötelező 
feladatain túl az alábbi önként vállalt feladatokat látja el: 

1. 0-5 éves korú halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása 
érdekében gyermekház működtetése 
2. PPP beruházás keretében tanuszoda fenntartása 
3. kistérségi járóbeteg szakrendelés egészségügyi intézmény működtetése 
4. Helyi Sportegyesület - Futballcsapat támogatása 
5. Nyári szabadidős programok támogatása 
6.  Tűzoltó Egyesület, Tűzoltó Köztestület támogatása 
7.  Polgárőrség támogatása 
8.  Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 
9. Mezőgazdasági feladatok ellátása - növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások 
10. Romák felzárkóztatását, társadalmi integrációját elősegítő komplex-telep program 
 
(3) Az önkormányzat államháztartási szakágazati, valamint szakfeladat-rend szerinti 
besorolását a 2. melléklet tartalmazza.” 
 

2.§. 
 

A Rendelet jelen rendelet mellékletével meghatározott 2. melléklettel egészül ki. 
 

3.§ 
 

Záró rendelkezés 
 

Ez a rendelet 2012. december 01. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
Ibrány, 2012. november 13.  

Berencsi Béla  Bakosiné Márton Mária 
polgármester    jegyző 

 



MELLÉKLET 
 
                                                                      2. melléklet az 

5/2011 (II.25.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Ibrány Város Önkormányzata államháztartási szakágazati és szakfeladat-rend szerinti 
besorolása 

 
 

Ibrány Város Önkormányzata államháztartási szakágazati besorolása: 
 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 
010000 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 
020000 Erdőgazdálkodás 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása  
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841231 Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása 
841232 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása 
841233 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása 
841234 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása 
841235 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása 
841236 Vízügy helyi igazgatása és szabályozása 
841237 Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása 
841238 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása 
841239 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 
kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 



842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
869052 Település-egészségügyi feladatok 
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása  
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882203 Köztemetés 
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889957 Hadigondozotti pénzellátások 
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok 
890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások 
890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások 
890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését 
segítő programok 
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk  
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk 
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 

 
 


