3. melléklet Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati
rendeletéhez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
A
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szociális alapszolgáltatások, családsegítés
gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekvédelem
közfoglalkoztatás
közétkeztetés
szociális és gyermekvédelmi ellátások (fht, rszs,
lakásfenntartás, önkormányzati segély,
rendszeres gyermekvéd)
köztemetés
személyi térítési díj csökkentése
gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)
önkormányzati ösztöndíjrendszer
méltányossági ápolási díj
méltányossági közgyógyellátás
háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás
fogorvosi alapellátás
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás
védőnői ellátás
iskola-egészségügyi ellátás
köztisztasági, településtisztasági feladatok
HPV elleni védőoltás támogatása
Óvodamúzeum fenntartása
városi és iskolai könyvtár fenntartása
helyi közművelődés feltételeinek biztosítása
közművelődési intézmény biztosítása
kulturális örökség védelme
óvodai nevelés, SNI-s gyermekek óvodai
nevelése
köznevelési intézmények működtetése (iskola,
műv.isk.)
helyi sportfejlesztési koncepció és
megvalósítása
együttműködés sportszervezetekkel,
egyesületekkel
A Martonvásári Sport Klub támogatása, A
MEDOSZ SE, MUSTANG SE, DSE, MartonVál Sakk Egyesület, Szent László Völgye Lovas
Egyesület támogatása
sportlétesítmény fenntartása
iskolai testnevelés, sportkörök feladatainak
ellátásához való hozzájárulás
önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény
térítésmentes/kedvezményes biztosítása
egyesületeknek
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B
Önként vállalt feladat
Testvérvárosi kapcsolatok szervezése (programok,
rendezvények látogatása, szervezése)

víziközmű szolgáltatás (közműves ivóvízellátás
és szennyvízelvezetés, folyékony hulladék
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elszállítása)
vízgazdálkodási feladatok
közvilágítás
köztemető fenntartása és üzemeltetése
helyi közutak fejlesztése, fenntartása
parkolás, várakozás biztosítása
közparkok, közterületek kialakítása, fenntartása
hulladékgazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés
helyi középületek akadálymentesítése
helyi közösségi közlekedés biztosítása
környezetvédelmi feladatok
környezeti állapot értékelése, lakossági
tájékoztatás
Környezetvédelmi Alap működtetése
természetvédelem
katasztrófavédelem
állategészségügyi feladatok
lakásgazdálkodás, szociális bérlakás biztosítása
vagyonkataszter vezetése
településrendezéshez kapcsolódó kártalanítás
önkormányzati vagyon ingyenes hasznosítása
önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos
feladatok
esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok
ifjúságpolitikai és bűnmegelőzési feladatok
civilügyek (civil szervezetek támogatása, helyi
értéktár, BER)
településfejlesztési koncepció és IVS
településrendezési feladatok, HÉSZ,
szabályozási terv, településszerkezeti terv
helyi építészeti örökség védelme
választási feladatok
kitüntetések, elismerések (díj, cím, szép porta)
ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések
önkormányzati közlemények, hirdetmények
megjelentetése
alkalmi vásár tartása
polgárőrség támogatása
közterületek fellobogózása
együttműködés más önkormányzattal, tagság
helyi adókkal kapcsolatos feladatok
Embertársainkért Alapítvány, valamint a
Martonvásárét Alapítvány támogatása
A FORUM MARTINI önkormányzati lap
megjelentetése
helyi labor fenntartásához hozzájárulás
Szemészeti szolgáltatás biztosítása
Turisztikai kiállításon való részvétel, népszerűsítő
kiadványok
emlékhely, szobor állítás, fenntartása
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igazgatási feladatok

