I. számú Függelék
Kötelezően ellátandó feladatok

1./

Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás,
vízkárelhárítás,
árvíz
és
belvízelvezetés
(zárt
csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),
egészséges ivóvízellátás

1995. évi LVII. Tv.
4.§ (1.) f

2./

A helyi közutak (hidak, utak, járdák, parkok)
fenntartása,
karbantartása,
úttartozékok,
közúti
jelzőeszközök karbantartása, telepítése, útburkolati jelek
festése

1988. évi I. tv. 34.§ (1.)
20/1984 (XII.21.) KM rendelet

3./

Köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátása
Kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlan
tulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
Kötelező közszolgáltatási feladatként gondoskodik a
közterület szervezett, rendszeres tisztán tartásáról

1997. évi CLIV. Tv. 153.§ (1.)
2000. évi XLIII. tv.
21.§ (1.), 31.§ (1.)

4./

Közhasználatú zöldterületek fenntartása
A közfeladat ez úton történő ellátására
- az Európai Közösségek Alapító Szerződésének 81-82. és
86. cikkeiben, 87. cikkének (1) bekezdésében, és a 295.
cikkében,
- az Európai Unió Bizottsága által kiadott, az általános
érdekű szolgáltatásokról szóló Fehér Könyvben /COM
(2004) 374/,
- valamint a Közbeszerzések Tanácsának 1/2004. (K.É.
5651/2004) számú ajánlásában foglaltakra tekintettel
kerül sor.

2/1976 (I.16.) ÉVM rend. 2.§ (1.)

5./

Közvilágítási berendezés létesítése és üzemeltetése (ideértve
az egyedi közvilágítási lámpák karbantartását is ), forgalomirányító lámpák üzemeltetése

1991. évi XX. Tv. 65. § (3.)

6./

Köztemető fenntartása, temetkezési szolgáltatás

1999. évi XLIII tv. 5. § (3.)

7./

Helyi tömegközlekedés támogatása

1990. évi LXV. Tv. 8. § (1.)

8./

Településfejlesztés és településrendezés, az épített és
természeti környezet védelme

9./

Az óvodai nevelés

10./ Oktatási feladatok ellátása ( általános és középiskolai oktatás
és nevelés, zeneiskola, pedagógiai szakszolgálat nevelési és
pályaválasztási tanácsadás, logopédia, gyógytestnevelés) a
közoktatás minőségbiztosítása

1990. évi LXV. Tv. 8. § (4.)
1993. évi LXXIX. Tv. 86. § (1.)
1990. évi LXV. Tv. 8. § (4.)
1993. évi LXXIX. Tv. 86. § (1.)

11./

Az egészségügyi alapellátás körében
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
- a fogorvosi alapellátásról,
- az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
- a védőnői ellátásról,
- az iskola-egészségügyi ellátásról.

1997. évi CLIV. Tv. 152. § (1.)

Az egészségügyi szakellátás körében:
- fogszabályozás, fogászati röntgen
12./ Szociális ellátás

1990. évi LXV. Tv.
8. § (1.)
1993. évi III. törvény
25-55/c §

Pénzbeli és természetbeni ellátások

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
a.) Alapszolgáltatások keretében
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Támogató szolgáltatás
Utcai szociális munka
Nappali ellátás 65/F §
b.) Szakosított ellátások keretében
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
működtetése (hajléktalanok)
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
működtetése (idősek, hajléktalanok)

62.§
63.§
64.§
65.§
65/C §
65/E
65/F

80.§.
67-68§
71.B§.

Gyermekvédelmi ellátás
Pénzbeli ellátások
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Gyermekjóléti alapellátás keretében:
- Gyermekjóléti szolgáltatás
- Gyermekjóléti központ működtetése
- Gyermekek
napközbeni
ellátása
keretében bölcsődei ellátás és házi
gyermekfelügyelet,
Gyermekvédelmi szakellátás keretében:
- az ideiglenes hatállyal elhelyezett,
- az átmeneti és tartós nevelésbe vett,
gyermekek otthont nyújtó ellátása és
- fiatal felnőttek utógondozói ellátása
13./

Közfoglalkoztatás
megszervezése
foglalkoztatott személyek számára

aktív

korú,

14./

Lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása

nem

1997. évi XXXI. törvény
(18-21 §)

39-40 §
40.§ (3)
42 és 44. §

1993. évi III. tv 37/A

1993. évi LXXVIII. tv. 79. § (2.)

15./

Állati eredetű hulladék ártalmatlanná tétele

2008. évi XLVI törvény 19.§ (1)(2)

16./ A település belterületén a kóbor ebek befogásával, őrzésével,
értékesítésével vagy ártalmatlanná tételével kapcsolatos
feladatok.

1998. évi XXVIII. törvény 48/A.§
(3)

17./ Tűzoltás és műszaki mentés

1996. évi XXXI. tv. 28.§. (1) a

18./ Az önkormányzati tulajdonban lévő műemlékek védelme,
fenntartása és méltó hasznosítása

1997. évi LIV. Tv. 8.§. 30.§ (1) b

19/

Önkormányzati igazgatási tevékenység

20./ Körzeti igazgatási feladatok ellátása (gyám-, okmány-,
építéshatósági ügyek)
21./ Közalkalmazottak és köztisztviselők
egészségügyi alapellátása

foglalkozás-

és

22./ A lakosság művelődése érdekében a közművelődési
tevékenység és szolgáltatások támogatása, közművelődési
intézmény és könyvtár fenntartása

1991. évi XX. Tv111.§ (2)
1997. évi CXL. törvény

23./ Tudományos és művészeti tevékenység,
tevékenység és sport támogatása

1990. évi LXV. Tv . 8.§ (1)

ifjúsági

célú

24./ Polgári védelmi tevékenység működési feltételeinek
biztosítása

2004. évi CV tv. 37.§ (5), 59.§ (2)
1996. évi XXXVII tv. 10.§ (1.)
196/1996 (XII.22.)
Kormányrendelet 5.§.

25./ Helyi tűzvédelmi feladatok ellátása

1990. évi LXV. Tv. 8. § (1)
1996. évi XXXI tv. 2.§ (2) bek.

27./ A nemzetiségek jogai érvényesítésének biztosítása

2011. évi CLXXIX tv

28./

1990.évi LXV.Tv. 92.§.

Gondoskodás a hivatal, illetve a költségvetési szervek belső
ellenőrzésének működtetéséről az Egri Kistérség Többcélú
Társulása munkaszervezetének keretén belül

Önként vállalt feladatok
1./

A közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem 1997. évi CLIX. tv.16. § (1.)
értve az erdőt, a halastavat, a védett természeti területet és
értéket – őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével
gondoskodik.

2./

A környezet és a természet védelmének helyi-területi 1996. évi LIII. tv. 62. § (3.)
feladatai
ellátására
Környezetvédelmi
Alapból
környezetvédelmi feladatokat old meg

3./

Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása

4./

Önkormányzati tervtanácsot működtet

5./

A közterületi rend és tisztaság védelméről közterület- 1999. évi LXIII tv. 1.§ (7.)
felügyelet útján gondoskodik

6./

Díjak, kitüntetések alapítása és adományozása, állami,
nemzetközi ünnepekhez és évfordulókhoz kapcsolódó
rendezvények szervezése

7./

Idegenforgalmi tevékenység (reklám, propaganda,
turisztikai rendezvények szervezése), és turisztikai
szervezetek támogatása (TDM, Borút Egyesület)

8./

Nemzetközi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok ápolása

9./

Országgyűlési képviselői iroda működtetése

10./

Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer

11./

Eger és körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás

12./

Bitskey Aladár uszoda üzemeltetésének támogatása

13./

Önerős közműtámogatás

14./

Intézményvezetők, pedagógusok
tanulmányutak szervezése

15./

Egerben működő, egri székhelyű, nem önkormányzati
fenntartású egészségügyi, kulturális, idegenforgalmi,
felsőoktatási felsőoktatási intézmények és társulások
támogatása

16./

Iparosított
technológiával
épült
lakóépületek
energiatakarékos rekonstrukciójának támogatása

1997. évi LXXVIII. tv 5. § (4.)

12/2001 (IV.28) OM

szakmai

támogatása,

17./

Turisztikai és kulturális projektek megvalósítása

18./

S.O.S. telefonos lelkisegély szolgálat működtetése

19./

Pszichiátriai gondozás

20./

az önkormányzat által megrendelt építési beruházások
műszaki ellenőri feladatainak ellátása

II. Függelék

Az önkormányzat tevékenysége, szakfeladatai

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
TEÁOR szerinti fő tevékenysége:
8411
Alaptevékenységi szakágazat:
841105

Alaptevékenység:

841112

Általános közigazgatás
Helyi önkormányzatok,
valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
Önkormányzati jogalkotás

360000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

370000

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

381101
381102

Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása,
átrakása
Egyéb nem veszélyes 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

390003

Épületek szennyeződésmentesítése

411000

Épületépítési projekt szervezése

412000

Lakó- és nem lakó épület építése

421100

Út, autópálya építése

421300

Híd, alagút építése

422100

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

422200

Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

470009

Egyéb kiskereskedelem

493102

Városi és elővárosi közúti személyszállítás

522001

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

559099

Egyéb, máshová nem sorolt szálláshely szolgáltatás

562916

Üdülői tábori étkeztetés

591000

Film-, videó-, televízió műsor- gyártás

602000

Televízió- műsor összeállítása, szolgáltatása

631000

Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás

639990

M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

650000

Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok

680001

Lakóingatlan bérbeadása ,üzemeltetése

680002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

770000

Kölcsönzés, operatív lízing

811000

Építményüzemeltetés

813000

Zöldterület kezelés

823000

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

841111

Törvényhozás

841112

Önkormányzati jogalkotás

841127

Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841133

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841154

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

841169

M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások

841191

Nemzeti ünnepek programjai

841192

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

841212

Oktatás központi igazgatása és szabályozása

841352

Mezőgazdasági támogatások

841355

Közlekedés fejlesztések támogatása

841357

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

841358

Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek

841382

Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok

841383

Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok

841402

Közvilágítás

841403

Város és község gazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások

841901

Önkormányzatok és társulások elszámolásai

841902

Központi költségvetési befizetések

841906

Finanszírozási műveletek

841907

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

841908

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

842153

Nemzetközi kulturális együttműködés

842154

Nemzetközi ifjúsági együttműködés

842155

Önkormányzatok máshová nem sorolt. nemzetközi kapcsolatai

842160

Nemzetközi szervezetekben való részvétel

842421

Közterület rendjének fenntartása

842521

Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása

842531

A polgári védelem ágazati feladatai

842541

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

851011

Óvodai nevelés, ellátás

851012

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

852011

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

852012

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4.évf.)

852021

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852022

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8.évf.)

852031

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

853000

Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

853111

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évf.)

853114

Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13.évf.)

853121

Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évf.)

853124

Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13.évf.)

853131

Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)

853211

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás
a szakképzési évfolyamokon

856011

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

856012

Korai fejlesztés, gondozás

856099

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

861001

Fekvőbetegek aktív ellátása

862101

Háziorvosi alapellátás

862102

Háziorvosi ügyeleti ellátása

862211

Járó betegek gyógyító szakellátása

862212

Járó betegek rehabilitációs szakellátása

862213

Járó betegek gyógyító gondozása

862231

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232

Foglakozás-egészségügyi szakellátás

862301

Fogorvosi alapellátás

869011

Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett
egészségügyi szakértői tevékenység.

869039

Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás

869041

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

869042

Ifjúság-egészségügyi gondozás

869051

Környezet-egészségügyi feladatok

870000

Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex
támogatása

873011

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

879031

Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális. ellátása

879033

Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

879034

Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen

879039

Egyéb szociális ellátás bennlakással

881013

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

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

882121

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

882122

Átmeneti segély

882123

Temetési segély

882124

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882129

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882201

Adósságkezelési szolgáltatás

882202

Közgyógyellátás

882203

Köztemetés

889101

Bölcsődei ellátás

889201

Gyermekjóléti szolgáltatás

889923

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889924

Családsegítés

889925

Támogató szolgáltatás

889935

Otthonteremtési támogatás

889942

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

889943

Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

889966

Jóléti, sport- és kultúratámogatások

889967

Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzés és átalakítási támogatása

890213

Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok

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 támogatások

890301

Civil szervezetek működési támogatása

890302

Civil szervezetek programok és egyéb támogatások

890431

Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében

890433

Szociális foglalkoztatás szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben

890441

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

890443

Egyéb közfoglalkoztatás

890506

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

900112

Produkciós színházak tevékenysége

900113

Kőszínházak tevékenysége

900121

Zeneművészeti tevékenység

900122

Táncművészeti tevékenység

900400

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

910121

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910123

Könyvtári szolgáltatások

910201

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

910204

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

910301

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

910502

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működése

931102

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

931201

Versenysport-tevékenység és támogatása

931202

Utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása

931204

Iskolai diáksport tevékenység és támogatása

931301

Szabadidősport- (rekreáció sport-) tevékenység és támogatása

931903

Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

932911

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

940000

Közösségi, társadalmi tevékenység

960302

Köztemető - fenntartás és működtetés

960900

Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás

