Kivonat
Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 14. napján tartott
üléséről
készített jegyzőkönyvből

10/2012. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat
A polgármester beszámolója
Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármesternek a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta történt eseményekről, valamint az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolóját.

Háry János sk.

dr. Varga Katalin sk.

polgármester

körjegyző

A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2012. február 21.

dr. Varga Katalin
körjegyző

Kivonat
Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 14. napján tartott
üléséről
készített jegyzőkönyvből

11/2012. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat
Óvodai , iskolai beíratási rendről
1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata, mint a Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Sióagárdi Óvodájának fenntartója által a 2012/13.
nevelési évre vonatkozóan javasolt óvodai beíratási rendjével, egyúttal a sióagárdi
tagóvoda felvételi keretszámát 20 főben jóváhagyja.
2.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata, mint a Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Sióagárdi Tagiskolájának fenntartója által, a 2012/13.
tanévre vonatkozóan javasolt iskolai beíratási rendjével, egyúttal a sióagárdi tagiskola
felvételi keretszámát 15 főben jóváhagyja.
3.) A képviselő-testület felkéri a tagintézmény-vezetőket a beíratási rend közzétételére.
Határidő: a közzétételre: 2012. március 15.
Felelős: Szücs Józsefné és Horváth Andrea tagintézmény-vezetők
Háry János sk.

dr. Varga Katalin sk.

polgármester

körjegyző

A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2012. február 21.

dr. Varga Katalin
körjegyző

A határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata; Szűcs Józsefné tagintézményvezető – Sióagárdi Tagiskola; Horváth Andrea tagintézmény-vezető- Sióagárdi Tagóvoda

Kivonat
Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 14. napján tartott
üléséről
készített jegyzőkönyvből

12/2012. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat
Óvodai nyári nyitva tartási rendről
1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az óvodai ellátás
szünetelésével a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen fenntartott
Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sióagárdi
Óvodájában (7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a.) 2012. július 30. – 2012. augusztus 24.
közötti időtartamra.
2.) A képviselő-testület felkéri a tagintézmény-vezetőt a nyári nyitva tartási rend
közzétételére, illetve az óvodaépület zárva tartása idején felmerülő ellátási igény
előzetes felmérésére.
Határidő: a közzétételre: 2012. február 15.
az előzetes felmérésre: 2012. március 15.
Felelős: Horváth Andrea tagintézmény-vezető
Háry János sk.

dr. Varga Katalin sk.

polgármester

körjegyző

A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2012. február 21.

dr. Varga Katalin
körjegyző

A határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata; Horváth Andrea tagintézményvezető- Sióagárdi Tagóvoda

Kivonat
Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 14. napján tartott
üléséről
készített jegyzőkönyvből

13/2012. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat
Civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzat módosítása
Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil szervezetek támogatásáról
szóló szabályzatát az előterjesztéshez csatolt melléklet szerint módosítja.

Háry János sk.

dr. Varga Katalin sk.

polgármester

körjegyző

A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2012. február 21.

dr. Varga Katalin
körjegyző

A határozatról értesülnek: a helyi civilszervezetek

Kivonat
Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 14. napján tartott
üléséről
készített jegyzőkönyvből

14/2012. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat
Civil szervezetek tájékoztatásáról
Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a civil
szervezetek számára rendezendő fórumon tájékoztassa a szervezetek képviselőit a
civilszervezetekre vonatkozó új jogszabályról és a helyi szabályzat módosításáról. Egyúttal
hívja fel a nem bejegyzett szervezetek képviselőinek figyelmét a bejegyzéssel járó előnyökre,
különös tekintettel a forrásszerzési lehetőségek bővülésére.

Háry János sk.

dr. Varga Katalin sk.

polgármester

körjegyző

A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2012. február 21.

dr. Varga Katalin
körjegyző

Kivonat
Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 14. napján tartott
üléséről
készített jegyzőkönyvből

15/2012. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat
Civil szervezetek 2011. évi elszámolása
1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az alábbi civil
szervezetek 2011. évi önkormányzati támogatásának pénzügyi és szakmai
beszámolóját

a

csatolt

formában:

Lányok-Asszonyok

Klubja,

Sióagárdi

Sportegyesület, Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesülete, Fecske bábcsoport, Sióvölgye
Horgászegyesület,

Sióagárdi

Polgárőr

Egyesület,

Sióagárdi

Hagyományőrző

Egyesület.
2.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni minden
támogatott szervezetnek Sióagárd község érdekében végzett munkáját.

Háry János sk.

dr. Varga Katalin sk.

polgármester

körjegyző

A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2012. február 21.

dr. Varga Katalin
körjegyző

A határozatról értesül: a helyi civilszervezetek

Kivonat
Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 14. napján tartott
üléséről
készített jegyzőkönyvből

16/2012. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat
Pályázati felhívás a helyi civil szervezetek 2012. évi támogatására
1.)

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek

támogatására a határozat melléklete szerint pályázatot ír ki.
2.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 15

3.)

A felosztandó támogatási keret: 1.700.000.- Ft.

4.) A képviselő-testület a benyújtott igényeket a 2012. áprilisi ülésén bírálja el.
5.) A képviselő-testület egyúttal felhívja a helyi civil szervezetek figyelmét arra, hogy az
önkormányzati támogatáson kívül, más forrásszerzési, pályázati lehetőségekkel is éljenek, különös tekintettel a sportegyesületek számára megnyílott új finanszírozási lehetőségekre.
Felelős: Háry János polgármester
Határidő: a határozat és a pályázati felhívás szerint

Háry János sk.

dr. Varga Katalin sk.

polgármester

körjegyző

A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2012. február 21.

dr. Varga Katalin
körjegyző

A határozatról értesül: a helyi civilszervezetek

Kivonat
Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 14. napján tartott
üléséről
készített jegyzőkönyvből

17/2012. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat
közfoglalkoztatási terv
1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés
szerint a 2012. évi közmunkaprogramot.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási
támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról az 1. pont szerinti program alapján – a
1.627.520 forint összegű támogatásra 85 százalékos támogatási arány figyelembe
vételével - gondoskodjék, a hatósági szerződéseket kösse meg.
3.) A képviselő-testület a támogatást kiegészíti 287209 forinttal, melyre a 2012. évi
költségvetésében előirányzatot teremt.
Felelős: Háry János polgármester
Határidő: folyamatos 2012. november 30-ig

Háry János sk.

dr. Varga Katalin sk.

polgármester

körjegyző

A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2012. február 21.

dr. Varga Katalin
körjegyző

A határozatról értesül: Szántóné Karl Rita gazdasági vezető

Kivonat
Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 14. napján tartott
üléséről
készített jegyzőkönyvből

18/2012. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat
a polgármester 2012. évi cafetéria-juttatása
1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Háry János polgármester
2012. évi cafetéria-juttatását 193.000 forint összegben állapítja meg, mely tartalmazza
a juttatás járulékait is.
2.) A polgármester cafetéria-juttatásával kapcsolatban a körjegyző által elkészített
Közszolgálati Szabályzat vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Felelős: dr. Varga Katalin körjegyző
Határidő: folyamatos

Háry János sk.

dr. Varga Katalin sk.

polgármester

körjegyző

A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2012. február 21.

dr. Varga Katalin
körjegyző

A határozatról értesül: Szántóné Karl Rita gazdasági vezető

Kivonat
Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 14. napján tartott
üléséről
készített jegyzőkönyvből

19/2012. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat
Kábeltelevízió stúdió működtetés támogatásáról
1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 344.800 forint összegű működési
támogatást nyújt a Sióagárd Jövője Alapítványnak az általa üzemeltetett sióagárdi helyi kábel
televízió működtetésére, melyet a Sióagárdi TV műsorának elosztását végző Tarr Építő
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Szekszárd, Kadarka utca 18.) számára fizetendő
műsorterjesztési díjra és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság felé fizetendő
médiaszolgáltatási díjra kell fordítani.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza Háry János polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti
támogatási megállapodást kösse meg az egyesülettel.
3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjék.
4.) A képviselő-testület felhívja a támogatásban részesülő szervezet figyelmét, hogy a
támogatás rendeltetési céljának megfelelő felhasználásáról számadási kötelezettséggel
tartozik, mely teljesítésének határideje: 2013. március 15. Amíg e kötelezettségének a
támogatott nem tesz eleget, további támogatás részére nem adható. A támogatás
jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatottat visszafizetési
kötelezettség terheli.
Felelős: Háry János polgármester,
Határidő: 2011. február 29 - a támogatási megállapodás elkészítésére
Háry János sk.

dr. Varga Katalin sk.

polgármester

körjegyző

A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2012. február 21.
dr. Varga Katalin
körjegyző
A határozatról értesül: Szántóné Karl Rita gazdasági vezető; Sióagárd Jövője Alapítvány

Kivonat
Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 14. napján tartott
üléséről
készített jegyzőkönyvből

20/2012. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat
Nemzetközi kapcsolatok 2012. évi programterve.
Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évben a benyújtott pályázatok
sikere esetén azok megvalósítása révén kívánja az élő partnerkapcsolatokat fenntartani,
működtetni. Amennyiben a partnertelepülések valamelyikéről év közben meghívás érkezik,
arról a képviselő-testület esetenként dönt.
A Baruthban megrendezésre kerülő adventi vásáron a település önkormányzat a Német
Nemzetiségi Önkormányzattal együtt vesz részt.
Felelős: Háry János polgármester
Határidő: folyamatos

Háry János sk.

dr. Varga Katalin sk.

polgármester

körjegyző

A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2012. február 21.
dr. Varga Katalin
körjegyző

Kivonat
Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 14. napján tartott
üléséről
készített jegyzőkönyvből

21/2012. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat
ebrendészeti társulás társulási megállapodása
1.) Sióagárd

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Fadd

Nagyközség

Önkormányzata által kezdeményezett, a helyi önkormányzatok kötelező feladatkörébe
tartozó kóbor ebek befogására, őrzésére, értékesítésre vagy ártalmatlanná tételére,
ebrendészeti telep közös fenntartására létrehozandó társulás előterjesztéshez csatolt melléklet
szerinti társulási megállapodását elfogadja.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza Háry János polgármestert a társulási megállapodás
aláírására.
Felelős: Háry János polgármester
Határidő: a gesztorönkormányzat intézkedés szerint

Háry János sk.

dr. Varga Katalin sk.

polgármester

körjegyző

A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2012. február 21.

dr. Varga Katalin
körjegyző

A határozatról értesül: Fadd Nagyközség Önkormányzata; Szántóné Karl Rita gazdasági vezető;

Kivonat
Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 14. napján tartott
üléséről
készített jegyzőkönyvből

22/2012. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat
2012. évi költségvetés tárgyalásának második fordulója
1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által

előterjesztett 2012. évi költségvetést az alábbi módosításokkal, kiegészítésekkel utalja
további tárgyalásra:
a) Az önkormányzat 2012. évben a civil szervezetek támogatását havonta utalja a
támogatott szervezeteknek. A pályázati felhívást eszerint módosítja a képviselőtestület.
Felelős: Háry János polgármester
Határidő: a pályázati felhívás módosítására 2012. február 28., egyebekben folyamatos

b) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterével a közösen
fenntartott közoktatási intézmény finanszírozási hátraléka részletekben történő
kifizetésének ütemezéséről.
Felelős: Háry János polgármester
Határidő a beszámolásra: a képviselő-testület soron következő rendes ülése

c) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvánnyal, illetve az alapítóval annak
érdekében, hogy Sióagárd a kedvezményezett, - az alapítvány érintettségi körét
adó -

településekhez tartozzon, azaz a területén megvalósuló fejlesztések, az

életminőség emelése, továbbá a munkahelyteremtés érdekében pályázhasson az
alapítványhoz.
Felelős: Háry János polgármester
Határidő a beszámolásra: a képviselő-testület soron következő rendes ülése

d) A képviselő-testület elhatározza, hogy a 2012. évi költségvetésében szereplő
működési forráshiány finanszírozása érdekében igényt nyújt be az önhibájukon

kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása iránt. A képviselő-testület
felkéri a polgármester, hogy az igény benyújtásáról gondoskodjék.
Felelős: Háry János polgármester
Határidő: 2012. április 30.

e) A képviselő-testület elhatározza, hogy a fejlesztési források bővítése érdekében, a
belterületi vízrendezésre benyújtandó pályázat saját erő részének biztosítása
érdekében, - a pályázat sikere esetén – értékesíti a Sióagárd, Kölcsey utca 24. szám
alatti önkormányzati tulajdonú lakóházat.
Ennek alapján a költségvetésben 6 millió forintot irányoz elő vagyonértékesítésből
származó bevételként.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékesítési szándékról
értesítse a bérlőket.
f) A képviselő-testület megkeresi az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló
Sióköz Kft-t, hogy a Ravatalozó bővítését a 2012. évben az elkészült tervek
alapján valósítsa meg saját költségvetéséből, egyúttal az e célra az önkormányzat
költségvetés tervezetében szereplő előirányzatot törli.
g) A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a hivatalt, hogy az ebadó
bevezetését készítse elő, a soron következő rendes testületi ülésre készítsen
előterjesztést.
h) A képviselő-testület úgy határoz, hogy az önkormányzat és intézményei, valamint
a Sióköz Kft. által megvalósított fejlesztések kivitelezőinek kiválasztása minden
esetben a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Felkéri a polgármestert, hogy az
ezzel kapcsolatos döntések szükségességéről tájékoztassa a képviselő-testületet.
i) A képviselő-testület úgy határoz, hogy a belterületi vízrendezésre az egész
település belterületére vonatkozóan nyújtja be a pályázatot, a teljes beruházás
költségének 10 százalékát pedig saját erőként a 2012. évi költségvetésében
biztosítja.
2.) A képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a fenti módosításokkal a 2012. évi
költségvetés tárgyalásának harmadik fordulójára készítse el a költségvetési rendelet
tervezetét.
Felelős: Háry János polgármester az egyes alpontok szerint, dr. Varga Katalin körjegyző az 1)
g) alpont és a 2.) pont vonatkozásában
Határidő: a határozatban foglaltak szerint

Háry János sk.

dr. Varga Katalin sk.

polgármester

körjegyző

A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2012. február 21.

dr. Varga Katalin
körjegyző

A határozatról értesül: Szántóné Karl Rita gazdasági vezető

Kivonat
Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 14. napján tartott
üléséről
készített jegyzőkönyvből

23/2012. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat
nemdohányzó közterületté nyilvánítás vizsgálatáról
Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII.
törvény 2/A. §-a alapján megvizsgálta a sióagárdi közterületek nemdohányzó közterületté
nyilvánításának lehetőségét.
A képviselő-testület úgy határoz, hogy saját hatáskörében egyelőre nem dönt nemdohányzó
közterületté nyilvánításról.

Háry János sk.

dr. Varga Katalin sk.

polgármester

körjegyző

A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2012. február 21.

dr. Varga Katalin
körjegyző

Kivonat
Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 14. napján tartott
üléséről
készített jegyzőkönyvből

24/2012. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat
együttműködési megállapodás az „Építő közösségek” pályázathoz
1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint
együttműködési megállapodást köt a Garay János

Általános Iskola és AMI

közoktatási intézménnyel az Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési
intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új
tanulási formák szolgálatában című pályázati felhívás szerint.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza Háry János polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
Felelős: Háry János polgármester
Határidő: 2012. március 1.

Háry János sk.

dr. Varga Katalin sk.

polgármester

körjegyző

A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2012. február 21.

dr. Varga Katalin
körjegyző

Kivonat
Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 14. napján tartott
üléséről
készített jegyzőkönyvből

25/2012. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat
az önkormányzat szakfeladatrendjéről
1) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakfeladatrendről és
az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet
alapján Sióagárd Község Önkormányzatának szakmai alap-, szabad kapacitás
terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység, vállalkozási tevékenységek,
támogatási és befektetési célú tevékenységét meghatározó, 2010. január 1-jétől
alkalmazandó - a 83/2010. (VI.15.) számú Képviselő-testületi határozattal
megállapított – szakfeladatrendjét 2012. január 1. napjával az alábbi szakfeladat
szám és megnevezés szerint módosítja:

Szakmai alaptevékenység

360000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

370000

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

381101

Települési hulladék, összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,

szállítása, átrakása
381103

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

381104

Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,

szállítása, átrakása
390001

Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése

390002

Felszíni víz szennyeződésmentesítése

421100

Út, autópálya építése

521012

Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése

522001

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

522003

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

559091

Katasztrófa áldozatainak elszállásolása

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

562913

Iskolai intézményi étkeztetés

562917

Munkahelyi étkeztetés

812000

Takarítás

562920

Egyéb vendéglátás

811000

Építményüzemeltetés

813000

Zöldterület-kezelés

841112

Önkormányzati jogalkotás

841133

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841191

Nemzeti ünnepek programjai

841192

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

841401

Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával

összefüggő szolgáltatások
841401

Közvilágítás

841402

Város, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841901

Önkormányzatok, társulások elszámolásai

841902

Központi költségvetési befizetések

841906

Finanszírozási műveletek

841907

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

841908

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

842145

Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás

842153

Nemzetközi kulturális együttműködés

842154

Nemzetközi ifjúsági együttműködés

842155

önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

842541

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

842542

Minősített időszaki tevékenységek ( kivéve ár- és belvízvédelem)

842543

Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz

esetén)
862101

Háziorvosi alapellátás

869041

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869042

Ifjúság-egészségügyi gondozás

869043

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

869044

Nem fertőző megbetegedések megelőzése

869045

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

869046

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai,

tevékenységei
869047

Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

869049

Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás

882000

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

882111

Aktív korúak ellátása

882112

Időskorúak járadéka

882113

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882114

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115

Ápolási díj alanyi jogon

882116

Ápolási díj méltányossági alapon

882117

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119

Óvodáztatási támogatás

882121

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

882122

Átmeneti segély

882123

Temetési segély

882124

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882129

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882202

Közgyógyellátás

882203

Köztemetés

889109

Gyermekek napközbeni ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások

889921

Szociális étkeztetés

889942

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

889943

Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

889949

Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások

889967

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

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
támogatásuk

Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint

890222

Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint

támogatásuk
890301

Civil szervezetek működési támogatása

890302

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

890303

Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenység

890441

Közcélú foglalkoztatás

890442

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása

890443

Egyéb közfoglalkoztatás

890505

Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése

890506

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

890509

Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

900400

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

910121

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910123

Könyvtári szolgáltatások

910201

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

910203

Múzeumi kiállítási tevékenység

910204

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

910501

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

910502

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

931102

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

931201

Versenysport-tevékenység és támogatása

931202

Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

931204

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

931301

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

931903

Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

940000

Közösségi, társadalmi tevékenység

960302

Köztemető-fenntartás és működtetés

Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység

412000

Lakó- és nem lakó épület építése

581100

Könyvkiadás

581400

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

581900

Egyéb kiadói tevékenység

610001

Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek
üzemeltetése

680001

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

562100

Rendezvényi étkeztetés

Támogatási típusú szakfeladatok

851011

Óvodai nevelés, ellátás

852011

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)

862102

Háziorvosi ügyeleti ellátás

889102

Családi napközi

889201

Gyermekjóléti szolgáltatás

889922

Házi segítségnyújtás

889923

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889924

Családsegítés

2) A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a határozatról értesítse a
törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstár illetékes kirendeltségét.
Felelős: dr. Varga Katalin körjegyző (a 2. pontért)
Határidő: 2012. február 22.

Háry János sk.

dr. Varga Katalin sk.

polgármester

körjegyző

A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2012. február 21.

dr. Varga Katalin
körjegyző

