
 
 
 

A1 
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  

13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete  
 

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ibrány Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011.évi CLXXXIX. törvény 51.§.(2) 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) bekezdés 2. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép és a következő 11. ponttal egészül ki: 
 

„   2.   Ibrányi Tanuszoda fenntartása 
    11. Civil szervezetek támogatása „ 
 

2.§ 
 
A Rendelet 3.§.(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(3) Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását a 
2. melléklet tartalmazza.” 

 
3.§ 

 
A Rendelet  4.§.(1) és (2)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1)  A Képviselő testület az önkormányzati törvényben, valamint a közigazgatási eljárási 
törvényben meghatározott lehetőségekkel élve az 1. mellékletben meghatározott hatósági 
jogköreinek gyakorlását első fokon átruházza a polgármesterre, jegyzőre illetve az 
önkormányzat bizottságaira. 
 
(2) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról, döntéseikről a polgármester, jegyző, valamint a 
bizottságok elnökei félévente számolnak be a képviselő-testületnek.” 
 

4.§ 
 
A Rendelet 25.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét egy eredeti példányban kell elkészíteni.” 
 
 



 
 

5.§ 
 
A Rendelet 36.§-a kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel: 

 
„(2) Az alábbi bizottságok nem képviselő tagjai kötelezettek vagyonnyilatkozat tételére: 
        1.  Pénzügyi Bizottság 
        2.  Szociális-és Egészségügyi Bizottság”  
 

6.§ 
 
A Rendelet  39.§ (2)   bekezdésének 1. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és 
kiegészül egy 8. ponttal: 
 
 „1.     Ellátja a titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket, 
…… 

5. Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, önkormányzati képviselő, nem képviselő 
bizottsági tagok, valamint ezek hozzátartozója által tett vagyonnyilatkozatot, 

8.     Gondoskodik évente a költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően a 
homlokzat-felújítási alap pályázat kiírásáról, valamint a beérkezett pályázatokat előkészíti 
döntésre a képviselő-testületnek.”  

 
7.§ 

 
A Rendelet 39.§ (3) bekezdésének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„.4. Ellátja a mindenkor hatályos helyi önkormányzati szociális rendeletben a 
Bizottságra átruházott feladatokat. Ezek a jelenlegi szabályozás szerint: 

4.1. Dönt a lakásfenntartási támogatásról 
4.2. Dönt az önkormányzati segély iránti kérelmek ügyében 

  4.3. Elbírálja a temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított 
önkormányzati segély iránti kérelmeket.” 
 

 
8.§ 

 
A Rendelet 41.§ (2),(3) és (10) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A vagyonnyilatkozatot a polgármester, a képviselők, nem lépviselő bizottsági tagok és 
hozzátartozóik két példányban készítik el, s azt dátummal, aláírással látják el. A 
vagyonnyilatkozat egy példánya a nyilatkozattevőnél marad. 
 
(3)A polgármester és a képviselők és nem lépviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozata 
nyitott borítékban, míg a hozzátartozók vagyonnyilatkozata zárt borítékban kerül a Bizottság 
részére átadásra. A hozzátartozók vagyonnyilatkozatát a bizottsági átvétel alkalmával le kell 
pecsételni. 
 
 
 



 
(10) A képviselő, polgármester, és a nem lépviselő bizottsági tag vagyonnyilatkozatával 
kapcsolatos eljárás során a Bizottság felhívására köteles saját, illetve a hozzátartozói 
vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokat írásban bejelenteni. Az adatokba csak a bizottság 
tagjai tekinthetnek be. Az ellenőrzés eredményéről a Bizottság elnöke a képviselő- testületet 
a soron következő ülésen tájékoztatja.” 

 
9.§ 

 
A Rendelet 45.§ (1) és (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására a Képviselő-testület 
egységes hivatalt hoz létre: Ibrányi Polgármesteri Hivatal elnevezéssel. 
 
(3) A vonatkozó törvények és előírások alapján az önkormányzat gazdasági feladatait a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városfejlesztési irodája látja el.” 
 

10.§ 
 
A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 

11.§ 
 
A Rendelet 21.§-a és a 39.§ (3) bekezdésének 5. és 6. pontja hatályát veszti. 
 

12.§ 
 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon  lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
egyidejűleg hatályát veszti. 
 
 
Ibrány, 2014. július 29. 
 
 

Berencsi Béla  Bakosiné Márton Mária  
polgármester                            jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet 
 

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

 
Az önkormányzat  alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános  
                    igazgatási tevékenysége 
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236 Országos közfoglalkoztatási program 
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 
042180 Állat-egészségügy 
042220 Erdőgazdálkodás 
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,  
                    szállítása, átrakása 
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
072311 Fogorvosi alapellátás 
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
076062 Település-egészségügyi feladatok 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység 
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások  
                    fejlesztése, működtetése 
091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  
                   összefüggő működtetési feladatok 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  
                  összefüggő működtetési feladatok 



101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő  
                  programok,támogatások 
102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 
 
 
 
 
 
 


