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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és működési
szabályzatáról szóló

11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
d) pontja szerinti feladatkörében eljárva, a Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati
rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Pilisvörösvár Város Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ)
6. melléklete az alábbiakra módosul:

 „SZMSZ 6. melléklete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata feladataihoz tartozó

Kormányzati funkciók

Kormányzati funkció Kormányzati funkció megnevezése

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok (önkormányzati tulajdonú
üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes

(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és

fejlesztése
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
107051 Szociális étkeztetés
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
011220 Adó-, vám-és jövedéki igazgatás
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032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos

tevékenységek
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali

intézményében
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében”

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Pilisvörösvár, 2015. április 30.

        Gromon István        dr. Krupp Zsuzsanna
        polgármester        jegyző

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került:
Pilisvörösváron, 2015. május 04. napján.

                                 Dr. Krupp Zsuzsanna
                                 jegyző


