I.

Függelék

Az Önkormányzat kötelező és önként ellátandó feladatai
A
2011.
évi
CLXXXIX.
törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól
13. § (1) bekezdése alapján „különösen
ellátandó” (kötelező) feladatok (sorszám:
a hivatkozott jogszabály szerint)
1. településfejlesztés, településrendezés;

2.
településüzemeltetés
(köztemetők
kialakítása és fenntartása, a közvilágításról
való
gondoskodás,
kéményseprő-ipari
szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása,
közparkok és egyéb közterületek kialakítása
és fenntartása, gépjárművek parkolásának
biztosítása);

A feladat megnevezése

 Szabályozási és szerkezeti terv, továbbá helyi építési szabályzat
készítése
 Stratégiák, koncepciók, megalapozó tanulmányok, beruházási
programok készítése
 Településfejlesztési célú ingatlan-vásárlás
 Mezőgazdasági földterületek megszerzése
 Egyéb mezőgazdasági feladatok ellátása
 AT-11 kút fejlesztése, rendszerbe állítása
 Déli iparterület infrastrukturális fejlesztése, csapadékvíz elvezető
rendszer kialakítása (MVP, TOP, 1493/2018. Korm. hat.)
 Déli városrész közlekedésfejlesztése (TOP)
 Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése
(TOP)
 Keleti városrész gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás
ösztönzést szolgáló közlekedésfejlesztése (TOP)
 Belvárosi terek komplex megújítása (TOP)
 Napelempark fejlesztése (TOP)
 Terület és Településfejleszti Operatív Program pályázatai kiadásai
(Eger MJV Foglalkoztatási Paktuma; A helyi identitás és kohézió
erősítése Felsőváros Csillagai – közösen a közösségért;
Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi
Kert továbbfejlesztésével)
 Egri Kistérség Többcélú Társulása támogatása a társulási
megállapodásban foglalt feladatok ellátása céljával
 Köztemetők fenntartása, üzemeltetése, bővítése
 Közvilágítás karbantartása, üzemeltetése, áramdíjának biztosítása
Közvilágítás létesítése, korszerűsítése
 Közúti forgalomirányító lámpák üzemeltetése, forgalomirányító
berendezések és sebességmérők áramdíja
 Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közúti
jelzőeszközök, úttartozékok, útburkolati jelfestés
 Útfelújítások, útberuházások
 Közúti szakági nyilvántartás
 Külterületi utak fenntartása
 Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása
 Utcabútorok biztosítása
 Fák kezelése, előre nem tervezhető parkfenntartási feladatok
 Játszóterek fenntartása, játszótér felújítás
 Járdák karbantartása
 Hidak karbantartása, felújítása
 Parkolók üzemeltetése (EVAT Zrt. révén), kerékbilincs beszerzés
 Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek kezelése
 Pince és partfal veszélyelhárítás
 E-Közmű üzemeltetése
 Külsősor úton járda, parkoló és buszmegálló építése, valamint a
Külsősor út nyugat szakaszának felújítása (TOP)
 Városüzemeltetési feladatok ellátása (Városgondozás Eger Kft.
támogatása révén)
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A
2011.
évi
CLXXXIX.
törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól
13. § (1) bekezdése alapján „különösen
ellátandó” (kötelező) feladatok (sorszám:
a hivatkozott jogszabály szerint)
3. a közterületek, valamint az önkormányzat
tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

A feladat megnevezése

 A közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló
közintézmény elnevezése
 Utcanév táblák, tájékoztató táblák biztosítása

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges
életmód segítését célzó szolgáltatások;

 Egészségügyi alapellátás (házi- és gyermekorvosi ellátás, fogorvosi
alapellátás, védőnői alapellátás, intézményi és iskolaegészségügyi
ellátás, háziorvosi-, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti
ellátás), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
 Közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi
ellátása
 Praxisközösség létrehozása (EFOP pályázat)
 Feladatellátás
intézményfinanszírozás
révén
(Egri
Közszolgáltatások Városi Intézménye)

5. környezet-egészségügy (köztisztaság,
települési
környezet
tisztaságának
biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

 Rágcsáló- és szúnyogirtás
 Gyepmesteri tevékenység, állati eredetű hulladék begyűjtése,
megsemmisítése
 Környezet-egészségügy
(köztisztaság,
illegális
hulladék,
zöldhulladék elszállítás)
 Feladatellátás támogatás nyújtás révén (Állatokat Védjük Együtt
Alapítvány; Eger és Körzete Hulladékkezelő Nonprofit Kft.;
Városgondozás Eger Kft.; EVAT Zrt.)

Állati eredetű hulladék ártalmatlanítása 1
Kóbor ebek befogása

6. óvodai ellátás;

 Óvodai ellátás biztosítása intézményfinanszírozás révén (Egri
Kertvárosi Óvoda, Benedek Elek Óvoda, Szivárvány Óvoda)
 Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását
segítő
foglalkozások, egyéb oktatási kiadások
 Óvodaépítések (Pozsonyi utca, Kertész utca – felhalmozási
kiadások)

7. kulturális szolgáltatás, különösen a
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;
filmszínház, előadó-művészeti szervezet
támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme; a helyi közművelődési tevékenység
támogatása;

 Kulturális szolgáltatások nyújtása intézmények (Egri Kulturális és
Művészeti Központ, Gárdonyi Géza Színház, Harlekin Bábszínház,
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Dobó István Vármúzeum)
működtetése révén
 Állami ünnepségek megszervezése finanszírozása

Települési könyvtári ellátás biztosítása2
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
8a. szociális szolgáltatások és ellátások,
amelyek keretében települési támogatás
állapítható meg;
Gyermekétkeztetés biztosítása3

 Gyermekjóléti és szociális szolgáltatások, ellátások biztosítása
intézményfinanszírozás révén (Gyermekjóléti és Bölcsődei
Igazgatóság, Egri Szociális Szolgáltató Intézmény)
 Gyermekek átmeneti gondozásával összefüggő kiadások
 Települési támogatás, szociálisan rászorultak részére nyújtott egyéb
juttatás
 Köztemetés
 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának fejlesztése egri
intézményekben (TOP)
 „Fejlődjünk, hogy fejleszthessünk” EFOP pályázat kiadásai

1

45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról;
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
2
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről; 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet a
közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
3
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
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A
2011.
évi
CLXXXIX.
törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól
13. § (1) bekezdése alapján „különösen
ellátandó” (kötelező) feladatok (sorszám:
a hivatkozott jogszabály szerint)

A feladat megnevezése
 Rehabilitációt elősegítő támogatások nyújtása (Biosziget
Rehabilitációs Alapítvány lakóotthona működéséhez támogatás
nyújtása; szenvedélybeteg segítő szolgálat támogatás –
Főegyházmegyei Karitász Központ)

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

 Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások
 Bérlakásvisszaadással, értékesítéssel kapcsolatos feladatok
 EVAT Zrt. kezelésében lévő önkormányzati vagyon (lakások, nem
lakás célú helyiségek) hasznosítása kiadásai
 Önkormányzati vagyonbiztosítás

10. a területén hajléktalanná vált személyek
ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná
válás
megelőzésének
biztosítása;

Feladatellátás intézményfinanszírozás (Egri Szociális Szolgáltató
Intézmény) révén

11. helyi környezet- és természetvédelem,
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

 Vízrendezés, vízelvezetés (csatorna, III. rendű vízfolyások, nyílt árok
karbantartás, sürgős beavatkozások, szakági nyilvántartás)
 Csapadékvíz rendezési feladatok ellátása, beruházások végzése
 Csapadékcsatorna korszerűsítés (Egészségház utca)
 Levegőminőség javítása (LIFE Integrált Projekt megvalósítása
kiadásai)
 „Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás megvalósítása Egerben” projekt kiadásai
 Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése

12.
honvédelem,
polgári
védelem,
katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

 Közfoglalkoztatás
 Katasztrófavédelmi kötelezés alapján felvonulási területek kiépítése,
fakivágások, parkoló megszüntetés

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a
turizmussal kapcsolatos feladatok;

 Idegenforgalmi feladatok, városmarketing ellátása
 Idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvények támogatása
 Idegenforgalmi jelentőségű sportesemények támogatása
 Az Egri Vár fejlesztésének előkészítő és megvalósítási munkák
(MVP)
 Az Egri vár fejlesztése a 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat alapján
 Az Egri Vár Zárkándy Bástyája helyreállítása, állagmegóvása (MVP)
 Az Egri Vár Turisztikai attrakcióinak fejlesztése (GINOP pályázat)
 Az Egri vár megközelítéséhez kapcsolódó lift és déli várfalrész
felújítása
 Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai
attrakcióvá történő fejlesztése (TOP)
 Többgenerációs aktív kulturális közösségi tér kialakítása a Gárdonyi
Kert továbbfejlesztésével

14. a kistermelők, őstermelők számára jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési
lehetőségeinek
biztosítása,
ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

Piaccsarnok üzemeltetés (társasházi közös költség biztosítása)
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A
2011.
évi
CLXXXIX.
törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól
13. § (1) bekezdése alapján „különösen
ellátandó” (kötelező) feladatok (sorszám:
a hivatkozott jogszabály szerint)
15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;
17.
közreműködés
a
közbiztonságának biztosításában;

A feladat megnevezése

A
lakosság
sporttevékenységének
támogatása
intézményfinanszírozás révén (Egri Városi Sportiskola)
 Sporteszközök (kondipark) beszerzése
 Sportegészségügyi feladatok ellátása
 MLSZ Óvodai Pályaépítési program megvalósítása
 Bárány uszoda üzemeltetése
 Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítő és megvalósítási
munkái (MVP)
 Ifjúsági ügyek, Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda,
Diáktanácsok, ifjúsági közösségek működése, ifjúsági rendezvények,
képzések és kiadványok finanszírozása
 Fiatalok lakáshoz jutási támogatása kölcsön nyújtásával
Nemzetiségi és kisebbségi önkormányzati munka segítése

település

Térfigyelő kamera rendszer működtetése, bővítése

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása

 Helyi közösségi közlekedés biztosítása, támogatása (Volánbusz Zrt.)
 Utasvárók modernizálása

19. hulladékgazdálkodás;

 Hulladékgazdálkodás
 Heves Megyei Regionális
támogatása

20. távhőszolgáltatás;

Hulladékgazdálkodási

Társulás

Távhőszolgáltatás biztosítása (EVAT Zrt.)

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a
víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat
ellátásért felelősnek minősül.

 Települési vízellátás (közkifolyók és locsolóhálózat – vízdíj
biztosítása)
 Lakossági közműfejlesztési támogatás biztosítása
 Víziközmű fejlesztések: ivóvízhálózat, szennyvízhálózat fejlesztése
 „Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a
szennyvíztisztító telep korszerűsítése” KEHOP pályázattal

Mötv. 41. § (2) Az önkormányzati feladatok
ellátását a képviselő-testület és szervei
biztosítják. A képviselőtestület szervei: a
polgármester, a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke, a képviselő-testület
bizottságai, a részönkormányzat testülete, a
polgármesteri
hivatal,
a
megyei
önkormányzati
hivatal,
a
közös
önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a
társulás.

Eger MJV Polgármesteri Hivatala működésének finanszírozása;
informatikai fejlesztés megvalósítása

4

Eger MJV Önkormányzata önként vállalt feladatai
A
2011.
évi
CLXXXIX.
törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól
13. § (1) bekezdése „különösen ellátandó”
(kötelező) feladatok alapján
1. településfejlesztés, településrendezés;
2.
településüzemeltetés
(köztemetők
kialakítása és fenntartása, a közvilágításról
való
gondoskodás,
kéményseprő-ipari
szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása,
közparkok és egyéb közterületek kialakítása
és fenntartása, gépjárművek parkolásának
biztosítása);

A feladat megnevezése
Önkormányzati tervtanács működésének támogatása
 1552 Fa ültetési program megvalósítása
 Parkolók üzemeltetése (EVAT Zrt. révén)
 Egyéb városüzemeltetési feladatok ellátása

3. a közterületek, valamint az önkormányzat
tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

--

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges
életmód segítését célzó szolgáltatások;

--

5. környezet-egészségügy (köztisztaság,
települési
környezet
tisztaságának
biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

Galambmentesítés

6. óvodai ellátás;

--

7. kulturális szolgáltatás, különösen a
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;
filmszínház, előadó-művészeti szervezet
támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme; a helyi közművelődési tevékenység
támogatása;

 Emléktáblák elhelyezése
 Kulturális tevékenység (Egri Szimfonikus Zenekara Kulturális
Egyesület támogatása, egyéb kulturális tevékenység ellátása, a
Heves Megyei Úszó- és Vízilabda Szövetség Alapítvány
Sportmúzeum működtetésének támogatása)
 Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért – Kepes ntézet múzeumi
közművelődési tevékenység támogatása
 Pedagógus díszoklevél elismerés biztosítása
 Önkormányzati kitüntetések, díjak adományozása
 Városi Civil Ünnep rendezvény támogatása
 Önkormányzati ünnepek finanszírozása

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
8a. szociális szolgáltatások és ellátások,
amelyek keretében települési támogatás
állapítható meg;

Gyermekjóléti
szolgáltatások,
ellátások
intézményfinanszírozás révén (Gyermekjóléti
Igazgatóság)

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek
ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná
válás
megelőzésének
biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem,
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12.
honvédelem,
polgári
védelem,
katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a
turizmussal kapcsolatos feladatok;

és

biztosítása
Bölcsődei

---

Elektromos gépjárműtöltő állomás üzemeltetése
 Polgárvédelemmel összefüggő kiadások biztosítása
 Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport támogatása
Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása
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A
2011.
évi
CLXXXIX.
törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól
13. § (1) bekezdése „különösen ellátandó”
(kötelező) feladatok alapján
14. a kistermelők, őstermelők számára jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési
lehetőségeinek
biztosítása,
ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport,
ifjúsági ügyek;

A feladat megnevezése
--

- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének támogatása
 Városi Ifjúsági Ösztöndíjak biztosítása
 Bursa Hungarica Ösztöndíj finanszírozása

16. nemzetiségi ügyek;
17.
közreműködés
a
közbiztonságának biztosításában;

-település

--

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása

JC Decaux Hungary Zrt. kezelésében lévő utasvárók karbantartása

19. hulladékgazdálkodás;

--

20. távhőszolgáltatás;

--

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a
víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat
ellátásért felelősnek minősül.

--

Mötv. 41. § (2) Az önkormányzati feladatok
ellátását a képviselő-testület és szervei
biztosítják. A képviselőtestület szervei: a
polgármester, a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke, a képviselő-testület
bizottságai, a részönkormányzat testülete, a
polgármesteri
hivatal,
a
megyei
önkormányzati
hivatal,
a
közös
önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a
társulás.
Egyéb önként vállalt feladatok

 Eger MJV Polgármesteri Hivatala működésének finanszírozása
 Dolgozók lakáscélú kölcsönének biztosítása
 Esküvői, névadói rendezvények
 Nemzetközi kapcsolatok szervezése, finanszírozása
 Önkormányzati feladatellátás
 Térinformatikai
adatokkal
összefüggő
kiadások
finanszírozása
 Térinformatikai rendszer fejlesztése
 Alapítványok és civil szervezetek támogatása





Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft. támogatása
Média Eger Nonprofit Kft. támogatása
Egri TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása
Városgondozás Eger Kft. támogatása

6

