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JAVASLAT
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Általános indokolás

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése 2018.  december  14-ei  ülésnapján alkotta  meg a
Közgyűlés jelenleg hatályos „Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról” szóló
37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletét, mely 2018. január 1-jén lépett hatályba. Az azóta eltelt
időszakban  az  SZMSZ felsőbb  szintű  jogszabályokkal  való  összhangját  folyamatosan  nyomon
követtük.  
Az  SZMSZ-ben  kizárólag  a  „Magyarország  helyi  önkormányzatairól”  szóló  2011.  évi  CXXXIX.
törvényben (a továbbiakban: Mötv.) kapott felhatalmazások alapján, és az abban nem szabályozott
tárgyköröket van lehetőség szabályozni. 
A jelenlegi módosítási javaslat tervezete elsősorban a napi alkalmazási tapasztalatok és a jövőre
hatályba lépő felsőbb szintű jogszabály-változások indokolják.  

II. Részletes indokolás

1. §  A módosítást a választások évében tartandó ülésszám változás indokolja.

2. § A közmeghallgatás áttételének indoka, hogy január hónapban már látszanak azok a pontos
számadatok,  amelyek  a  tavalyi  év  elvégzett  közfeladataira  vonatkoznak,  továbbá  a  tárgyévi
költségvetési  rendelet  előkészítési  folyamata  miatt  pontosabb  adatok  határozhatók  meg  a
városüzemeltetés és városfejlesztés tárgykörében is.

3. § A közgyűlés állandó meghívottai körében szűkítést végez el a tervezet. Ennek indokoltságát
az adja, hogy az egyes szakterületeket érintő (pl.:  egészségügy) előterjesztések tárgyalásához
eddig  is  kötelezően  meg  kellett  hívni  a  szakigazgatási/érdekképviseleti  szerv  hivatalos
képviselőjét, ami a napi postázási gyakorlatban kettős meghívást jelentett.  

4.  §  A bizottsági  ülések  összehívására  és  vezetésére  vonatkozó  pontosításokat  tartalmaz  a
szakasz. A bizottsági ülést főszabályként a bizottság elnöke hívja össze és vezeti, távolléte esetén
az elnök-helyettes gyakorolja ezen jogosítványokat. A folyamatos (rendes és rendkívüli) ülésezés
biztosíthatóságát tartja szem előtt a tervezet.

5.  § -  6.  § A Közbiztonsági és Társadalmi kapcsolatok Bizottságának tanácskozási joggal bíró
meghívotti köre bővül, továbbá az egyik civil szervezet nevét pontosítani szükséges. 

7. § Új, 4/a. melléklet kerül beemelésre az SZMSZ-be, mely tartalmazza az Önkormányzat által
fenntartott kulturális intézmények felsorolását.

8.  §  Az  SZMSZ  mellékletei  a  legegyszerűbben  és  legáttekinthetőbben  szövegcserésen
módosíthatók.  A tervezet ezt  a megoldást  követi,  és tartalmilag néhány helyi  és felsőbb szintű
jogszabály-változást  vezet  át.  Külön  kiemelendő,  hogy  2019.  január  1.  napjától  módosul  a
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013.  (XII.29.)  NGM  rendelet,  mely  miatt  az  önkormányzati  által  végett  szakfeladatok
funkciószám szerinti  besorolását szükséges módosítani.  Továbbá az önkormányzat kötelező és
önként vállalt feladatait is a felsőbb szintű jogszabályokhoz kell igazítani.  

9. § A szakasz a hatályba lépés napját, valamint technikai deregulációt tartalmaz.



Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet megfelel a Jat. előírásainak, így kizárólag
olyan jogi normákat tartalmaz, amelyek megalkotására a Közgyűlésnek törvényi felhatalmazása
van; továbbá olyan rendelkezéseket nem tartalmaz, amelyeket magasabb szintű jogszabályok már
rögzítenek, valamint egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal bír.

A T. Közgyűlés tájékoztatása érdekében  2. számú mellékletként a normaszöveghez, illetve az
előterjesztéshez  csatoljuk  -  a  Jat.  17.  §  (1)  bekezdése  alapján  készített  -  egyszerűsített
hatásvizsgálati lapot. 

Az előterjesztést az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. december 11-ei rendkívüli ülésén 
megtárgyalta. 
Tekintettel arra, hogy a közgyűlési postázásra a bizottsági ülés előtt kerül sor, a bizottság elnöke a 
bizottság véleményét a Közgyűlés ülésén szóban ismerteti.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt  Közgyűlést  az előterjesztés  1. számú mellékletében szereplő
önkormányzati rendelet megalkotására.

Dunaújváros, 2018. december 13.

Tóth Kálmán sk.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke



AZ ELŐTERJESZTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2018. (……) önkormányzati rendelete 

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete módosítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 33. §-
ban, 44. §-ban, 45. §-ban, 48. § (2)-(4) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében, 53. §-ban kapott
felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk  (1)  bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: Rendelet) 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. § (2) A közgyűlés - a helyi önkormányzati választások évének kivételével - évente legalább tíz
rendes ülést tart. A közgyűlés a helyi önkormányzati választások évében legalább hét
rendes ülést tart. A közgyűlés nyári ülésszünetét a tárgyévi munkatervében határozza
meg.”

2. §  A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„15. § (1)  A közgyűlés üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni:
       a) Fejér megye 04. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési 

képviselőjét, 
                b) Dunaújváros Díszpolgárát, 
                c) a nem a közgyűlés tagjai közül választott alpolgármestert,
                d) a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,
                e) a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját,
                h) a polgármesteri hivatal osztályvezetőit,
                 i) a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatalának hivatalvezetőjét.”

3. §   A Rendelet 43. § (1) - (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„43. § (1)  A közgyűlés évente egy rendes közmeghallgatást tart, január hónapban.

           (2)  A rendes közmeghallgatás tárgya
a) a megelőző évben végzett helyi közfeladatok ellátásának ismertetése, és
b) a tárgyévben elvégzendő városfejlesztéssel, városüzemeltetéssel és 
közszolgáltatások biztosításával kapcsolatos tervek bemutatása.”

4. §  A Rendelet 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

      „48. § (1) A bizottsági  ülést  a  bizottság elnöke hívja  össze és  vezeti.  Amennyiben a  bizottság
elnöke  akadályoztatva van,  távollétében  a  bizottság  elnök-helyettese  hívja  össze  és
vezeti az ülést. A bizottság nyílt és zárt ülését külön meghívóval kell összehívni.” 

 5. § A Rendelet 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„53. § (2) A  bizottsági  ülésre  tanácskozási  joggal  meg  kell  hívni  az  Esőemberek  Szüleinek
Dunaújvárosi  Egyesülete  képviselőjét,  valamint  a  Dunaújvárosi  Bűnmegelőzési  és
Kábítószer Egyeztető Fórum elnökét.”  

 6. § A Rendelet 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„58. § (2) A bizottsági  ülésre  tanácskozási  joggal  meg kell  hívni  a  Mozgáskorlátozottak  Együtt
Egymásért Egyesülete képviselőjét.”  

7. §  A Rendelet 73. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„73. § (1)  A Szervezeti és Működési Szabályzat 59. §-ban és 69. §-ban rögzítetteken kívül további
mellékletei
3. melléklet:    Az önkormányzat köznevelési intézménye,
4. melléklet:    Az önkormányzat szociális, gyermekjóléti és egészségügyi intézményei,
4/a. melléklet: Az önkormányzat kulturális intézményei,
5. melléklet:    Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok,
6.  melléklet:  Az  önkormányzat  alaptevékenységének  kormányzati  funkciók  szerinti
besorolása,
7. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai.”

8. §   (1)   A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
         (2)   A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép
         (3)   A rendelet a 3. melléklettel egészül ki. 
         (4)   A rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
         (5)   A rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

9. §      Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Cserna Gábor     Dr. Sürü Renáta 
polgármester jegyző

Záradék: A rendelet 2018. december 14-én kihirdetésre került.

   Dr. Sürü Renáta 
  jegyző



a …./2018. (……) önkormányzati rendelet 1. melléklete

  „1. melléklet a 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

A közgyűlés bizottságainak feladat és hatásköre

1 . Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság

1.1. előkészíti a közgyűlés gazdasági tárgyú  döntéseit,  melynek keretében  javaslatot
dolgoz ki -  közösen a Pénzügyi Bizottsággal -  az önkormányzat
vagyongazdálkodásának korszerűsítésére,  javítására,  előkészíti az önkormányzat
gazdálkodását érintő önkormányzati  rendelet-tervezetet és azt az Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottsággal együtt a közgyűlés elé terjeszti, 

1.2. véleményezi  az  önkormányzat  vagyonát,  vagyongazdálkodását érintő rendelet-
tervezetet, vagy annak módosítását,

1.3. javaslatot dolgoz ki a kommunális és infrastrukturális fejlesztésekre, kezdeményezi,
irányítja és koordinálja a város-fejlesztési programok,  koncepciók kidolgozását,
javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek és egyéb vagyontárgyak elidegenítésére, hasznosítására, 

1.4. a lakások,  lakóépületek elidegenítésére vonatkozó javaslat megtétele előtt a
Szociális,  Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményét kikéri,  és  e
szakbizottsággal közösen a feladatot koordinálva kidolgozza az  önkormányzat
lakásgazdálkodási  programját,  a lakáshoz jutás,  a lakásépítés és vásárlás helyi
támogatásának rendszerét,

1.5. a Pénzügyi Bizottsággal közösen és a feladatot koordinálva javaslatot dolgoz ki
rövid-  és hosszú lejáratú hitelek felvételére és a kidolgozott javaslatokat közös
előterjesztésben a közgyűlés elé terjeszti

1.6. figyelemmel kíséri a lakosság kereskedelmi, ipari,  idegenforgalmi szolgáltatásainak
alakulását, véleményezi az e tevékenységekkel kapcsolatos közgyűlési hatáskörbe
tartozó döntéseket,

1.7. figyelemmel kíséri a közgyűlés által létrehozott közhasznú jogállással rendelkező
szervezetek tevékenységét és előkészíti e szervezetek létrehozásának,  működési
feltételeinek biztosításával kapcsolatos közgyűlési döntéseket,

1.8. javaslatot dolgoz ki –  az érintett bizottságokkal együttesen –  önkormányzati
gazdasági  társaság,  költségvetési  intézmény alapítására,  átalakítására,
korszerűsítésére vagy megszüntetésére,

1.9. előkészíti és koordinálja -  az illetékes bizottságok bevonásával -  az árak,  a
városüzemeltetéssel összefüggő díjak és a szociális ellátással kapcsolatos térítési
díjak megállapítását célzó közgyűlési döntéseket, 

1.10. javaslatot dolgoz ki munkahelyteremtő beruházások támogatására, ösztönzésére,

1.11. a Pénzügyi Bizottsággal közösen javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat átfogó
vagyongazdálkodásával kapcsolatosan,  javaslatot tesz az éves költségvetési terv
készítése során a vagyontárgyak értékesítésének témakörében,

1.12. előkészíti,  más előterjesztő esetén véleményezi a dunaújvárosi és térségi
projektekkel, beruházásokkal kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket,



1.13. a szakbizottság állásfoglalása mellett  véleményezi  a városrendezési szakfeladat-
ellátásához a költségvetési forrás biztosítását,

1.14. kezdeményezi fejlesztési koncepciók kidolgozását,

1.15. figyelemmel kíséri a hazai és Európai Uniós pályázati lehetőségeket, javaslatot tesz
pályázat  benyújtására,  véleményezi  a  hazai  és  Európai  Uniós pályázatok
benyújtását,

1.16. véleményezi a közgyűlés többi bizottságának gazdasági kihatású előterjesztéseit, 
javaslatait,

1.17. véleményezi az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok
gazdálkodásával, működésével kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket,

1.18. véleményt nyilvánít  az  önkormányzat  többségi  befolyása  alatt  álló  gazdasági
társaságok tulajdonosi jogai gyakorlását érintő kérdésekben,

1.19. figyelemmel kíséri a helyi építési szabályzatok és szabályozási tervek betartását, a
főépítész  véleményének kikérése mellett javaslatot tesz azok módosítására,
kiegészítésére, új építési szabályzat és szabályozási tervek elkészítésére,

1.20. közreműködik az építési szabályzat és szabályozási tervekkel kapcsolatos
közgyűlési előterjesztések területgazdálkodási szempontú véleményezésében,

1.21. közreműködik a város épített környezetének esztétikus kialakításában,

1.22. véleményezi,  és  javaslatot  tesz  az  éves  pénzmaradvány  felhasználására  és
felosztására, illetve az előirányzatok átcsoportosítására,

1.23. véleményezi a településfejlesztést és településrendezést érintő kérdéseket
tartalmazó önkormányzati rendelet-tervezeteket,

1.24. véleményezi a vállalkozások ösztönzését,  területek,  ingatlanok elidegenítésre,
hasznosításra kijelölését,  ami helyi építési szabályzat és szabályozási
tervmódosítást igényel,

1.25. véleményezi a városesztétikai tárgyú előterjesztések, 

1.26. véleményezi a helyi építészeti örökség értékeinek védelmével kapcsolatos 
közgyűlési döntések tervezetét,

1.27. véleményezi a főépítésznek a rendezési tervek hatályosulásának tapasztalatairól
szóló, a közgyűlés elé kerülő éves beszámolóját,

1.28. véleményezi a pályázati önrészekkel kapcsolatos, a költségvetést érintő közgyűlési 
előterjesztéseket,

1.29. véleményezi a városfejlesztés költségvetést érintő előterjesztéseit, 

1.30. véleményezi  egyes vagyontárgyak üzleti vagyonelemmé, nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyonelemmé, korlátozottan
forgalomképes vagyon elemmé minősítéséről szóló közgyűlési előterjesztéseket, 

1.31. véleményezi  a  tulajdonost  megillető  jogok  átruházott  hatáskörben  történő
gyakorlásáról szóló közgyűlési előterjesztést (beszámolót),



1.32. véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő köz és egyéb területeken található
közművek, nyomvonal és pont jellegű építmények, valamint az ezekkel összefüggő
egyéb  al-  és  felépítmények  alatti  földterület  értékének  besorolására  vonatkozó
közgyűlési előterjesztést,

1.33. véleményezi  a  közérdekű  használati  vagy  szolgalmi  jog  alapításáért  járó
kártalanítás mértékéről szóló előterjesztéseket,

1.34. véleményezi a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen
vagyonelem korlátozottan forgalomképessé, vagy üzleti vagyonelemmé, a
korlátozottan forgalomképes vagyonelem üzleti vagyonelemmé minősítéséről szóló
közgyűlési előterjesztéseket,

1.35. véleményezi a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen
és korlátozottan forgalomképes vagyonelemre vezetékjog, földhasználat jog,
szolgalmi jog engedélyezését,

1.36. véleményezi  a  törzsvagyon  üzemeltetésbe,  bérbe,  valamint  használatba  és
haszonbérbeadását, (beleértve a polgármesteri hivatal helyiségeit is) amennyiben a
vagyontárgy bérbe adására irányuló szerződés időtartamától függetlenül,

1.37. véleményezi  a  forgalomképes  ingatlanok  tulajdonjogának  átruházásáról  és
hasznosításáról szóló előterjesztéseket,

1.38. véleményezi a forgalomképes egyéb vagyon, valamint az ingatlanokhoz kapcsolódó
vagyoni értékű jogok feletti rendelkezésről szóló előterjesztéseket,

1.39. véleményezi az egyedi értékű ingó vagyon értékesítéséről szóló előterjesztéseket,

1.40. véleményezi a  várhatóan törzsvagyonnak minősülő vagyon megszerzéséről szóló
előterjesztést,

1.41. véleményezi  a  forgalomképes  ingatlanok  tulajdonjogának  átruházásáról  és
hasznosításáról szóló előterjesztést,

1.42. véleményezi a forgalomképes egyéb vagyon, valamint az ingatlanokhoz kapcsolódó
vagyoni értékű jogok feletti rendelkezést,

1.43. véleményezi az egyedi értékű ingó vagyon értékesítését,

1.44. véleményezi a mindenkori költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
önkormányzati  rendeletében  meghatározott  ügymenet  szerint  a  támogatások
előirányzatainak felhasználásáról szóló döntést,

1.45. véleményezi  az önkormányzat által nyújtott,  egyedi támogatások felhasználásáról
szóló beszámolókat,

1.46. véleményezi  a  forgalomképesnek  minősülő  vagyon  megszerzéséről  szóló
előterjesztéseket,

1.47. véleményezi  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  forgalomképes  üzleti  vagyonnal
való rendelkezéséről szóló előterjesztéseket,

1.48. véleményezi  a  költségvetési  szerv  részére  a  működéshez  szükséges  vagyon
használati  jogának,  biztosításával,  a  vagyon  hasznosításával  kapcsolatos
közgyűlési előterjesztést,



1.49. véleményezi  az  önkormányzat  költségvetési  szerv  egy  évet  meghaladóan  a
használatában  lévő,  átmenetileg  feleslegessé  vált  vagy  kihasználatlan ingó
vagyontárgyainak hasznosítását,

1.50. véleményezi  a  költségvetési  szerv  használatában  lévő  ingó  vagyoni  eszközök
értékesítését, selejtezését,

1.51. véleményezi  a  költségvetési  szerv  egy  éven  túli  átmenetileg  kihasználatlan
ingatlana, ingatlan rész bérbeadását, 

1.52. véleményezi - az ágazat szerint illetékes szakbizottság előzetes hozzájárulásával -
az  önkormányzati  költségvetési  szerv  és  használó  szervezet  között  kötendő
önkormányzati vagyont érintő olyan megállapodást,

1.53. véleményezi az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes használatba-,
bérbe (haszonkölcsönbe), illetve tulajdonba adásáról (ajándékozása), szóló
előterjesztéseket,

1.54. véleményezi  vagyontárgy  tulajdon-  vagy  használati  jogának  ingyenes  vagy
kedvezményes megszerzésére irányuló előterjesztéseket,

1.55. véleményezi  az  önkormányzat  követeléseinek  éves  felülvizsgálatáról  szóló
előterjesztést,

1.56. véleményezi az önkormányzat behajthatatlan követeléseiről való lemondást,

1.57.  véleményezi  az  önkormányzat  behajthatatlan  követeléseinek  elengedésére
vonatkozó előterjesztést,

1.58. véleményezi  azon  előterjesztéseket,  amelyekben  alapján  az  önkormányzat
önkormányzati  vagyont  ingyenesen vagy kedvezményesen átenged,  illetve  az őt
megillető bevételről teljesen vagy részlegesen lemond,

1.59. véleményezi  az önkormányzatot  idegen tulajdonon megillető jogok gyakorlásával
összefüggő előterjesztéseket, 

1.60. véleményezi  az  építési  tevékenység  végzéséhez  szükséges  tulajdonosi
hozzájárulás megadásával összefüggő előterjesztéseket,

1.61. véleményezi  az  osztatlan  közös  tulajdon  megszüntetésével  kapcsolatos
megállapodás megkötéséről szóló előterjesztéseket,

1.62. véleményezi a jogi személy létrehozására, létesítő okiratának módosítására irányuló
közgyűlési előterjesztéseket,

1.63. véleményt  nyilvánít  a gazdasági társaság legfőbb szervének törvény által
hatáskörébe tartozó jogainak gyakorlása kapcsán,

1.64. véleményezi  az  önkormányzat  egyszemélyes,  vagy  50%-ot  meghaladó  tulajdoni
részesedéssel  rendelkező  gazdasági  társasága  legfőbb  szervének  hatáskörébe
tartozó, jogok gyakorlására irányuló előterjesztéseket,

1.65. véleményezi, ha többszemélyes gazdasági társaságban, közhasznú társaságban az
önkormányzati tulajdonrész, vagy szavazati jog 10 % vagy a feletti, úgy a társaság
legfőbb szervének (taggyűlés,  közgyűlés)  joggyakorlás  kapcsán  a tagsági
(részvényesi) jogok kapcsán, 



1.66. véleményt nyilvánít, ha többszemélyes gazdasági társaságban, közhasznú jogállású
szervezetben az önkormányzati tulajdonrész, vagy szavazati jog 10% vagy a feletti,
úgy  a  társaság  legfőbb  szervének  (taggyűlés,  közgyűlés)  ülésén  a  tagsági
(részvényesi) jogok gyakorlásáról,

1.67. véleményt nyilvánít, ha többszemélyes gazdasági társaságban, közhasznú jogállású
szervezetben  lévő  önkormányzati  tulajdonrész,  vagy szavazati  jog  10% alatti,  a
társaság legfőbb szervének ülésén a tagsági (részvényesi) jogok gyakorlásáról,

1.68. véleményezi a vagyonkezelői jog létesítésével, a vagyonkezelési szerződéskötéssel
összefüggő közgyűlési előterjesztéseket,

1.69. véleményezi  a  vagyonkezelésből  való  kivonásról,  vagyonkezelői  jog
megszüntetéséről,  a  vagyonkezelői  szerződés  módosításával  összefüggő
közgyűlési előterjesztéseket,

1.70. véleményezi  az  önkormányzati  vagyon  elidegenítése,  használatba  vagy
bérbeadása, illetve más módon történő hasznosítására vonatkozó előterjesztéseket,
ideértve a pályázati eljárás megindítását is,

1.71. véleményezi  az  önkormányzati  vagyon  elidegenítése,  használatba  vagy
bérbeadása,  illetve  más  módon  történő  hasznosítására  vonatkozó  pályázat,
versenytárgyalás kiírását,

1.72. lebonyolítja az önkormányzati vagyon elidegenítése, használatba vagy bérbeadása,
illetve más módon történő hasznosítására vonatkozó versenytárgyalást és javaslatot
tesz a tulajdonosi jogkör gyakorlójának az eredmény megállapítására,

1.73. elvégzi  az  önkormányzati  vagyon  elidegenítése,  használatba  vagy  bérbeadása,
illetve  más  módon  történő  hasznosítására  vonatkozóan  beérkezett  pályázatok
bontását, 

1.74. véleményezi a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terveket,

1.75. véleményezi a költségvetési tervet,

1.76. véleményezi az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet,

1.77. véleményezi a zárszámadási rendelet-tervezetet,

1.78. véleményezi  a  költségvetési  tartalékkal,  a  jóváhagyott  előirányzatok  közötti
átcsoportosítást,

1.79. a Pénzügyi Bizottsággal együttesen véleményezi a költségvetés bevételi és kiadási
oldalának alakulásáról szóló közgyűlési tájékoztatót,

1.80. véleményezi  önkormányzat  hitel  felvételre,  kezesség  vállalásra,
kötvénykibocsátásra irányuló közgyűlési előterjesztéséket,

1.81. véleményez  minden  az  önkormányzat  azon  árubeszerzéséhez,  építési
beruházáshoz, szolgáltatás megrendeléshez, építési koncesszióhoz,  szolgáltatási
koncesszióhoz kapcsolódó döntést, amely a nettó 100.000,- Ft-ot meghaladja de a
közbeszerzési  értékhatárt  nem  éri  el  (pl.:  ajánlattevők  körének  kiválasztása,
ajánlatok értékelése),

1.82. véleményezi a Belső Ellenőrzési Osztály által előkészített tárgyévre vonatkozó éves



belső ellenőrzési  tervet,  valamint  a tárgyévet  követő  évre  vonatkozó éves belső
ellenőrzési tervet,

1.83. véleményezi  a  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  intézményvezetőjétől
érkező  üres  álláshely  betöltésére  vonatkozó  kérelmet  az  intézmény  azon
munkaköreiben, ahol a foglalkoztatottak száma meghaladja az irányadó jogszabály
által  meghatározott  minimumot vagy maximumot,  valamint  azon munkakörökben,
ahol  jogszabályi  előírás  nincs,  vagy  csak  a  munkakört  határozza  meg,  de  a
létszámot nem,

1.84. véleményezi  azon  az  önkormányzathoz  címzett  tulajdonosi  vételi  felajánlásokat,
amelyekre  a  költségvetési  rendeletben  betervezett  forrás  (előirányzat)  nem
található,

1.85. véleményezi  valamennyi  városfejlesztést  érintő hazai  és  Európai  Uniós forrásból
megvalósuló pályázatokkal,  vagy programokkal  kapcsolatos közgyűlés elé kerülő
előterjesztéseket,

1.86. véleményezi  az  elvi  állásfoglalást  igénylő  önkormányzati  vagyont  érintő
előterjesztéseket,

1.87. véleményezi a könyvtári állományból való törléssel kapcsolatos előterjesztéseket,

1.88. véleményezi -  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottsággal  és  a  Pénzügyi
Bizottsággal közösen -  a hatósági árakkal kapcsolatos közgyűlési döntéseket,
rendelet-tervezeteket.

2. Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

2.1. előkészíti a város társadalmi bűnmegelőzésével,  közbiztonságával kapcsolatos
közgyűlési hatáskörbe tartozó döntéseket,

2.2.  kezdeményezi a társadalmi bűnmegelőzést és a közbiztonság javítását szolgáló
közgyűlési hatáskörbe tartozó intézkedéseket és közreműködik a hozott
intézkedések   végrehajtásának    ellenőrzésében,

2.3. figyelemmel kíséri -  a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottsággal  együtt  -  a
„Dunaújváros és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány”  működését és a
működést segítő közgyűlési hatáskörbe tartozó döntéseket

2.4. közreműködik az Európai  Uniós ügyekkel kapcsolatos közgyűlési határozatok
előkészítésében,

2.5. kezdeményezi a bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben Európai  Uniós
pénzforrások elnyerésére kiírt pályázatokon az önkormányzat és költségvetési
szervei pályázati részvételét,

2.6. kezdeményezi és előkészíti a nemzetiségi  önkormányzatokkal,  civil szervezetekkel
és az egyházakkal kapcsolatos közgyűlési döntéseket,

2.7. a Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottsággal együtt
véleményezi a közgyűlés hatáskörébe tartozó turisztikai és idegenforgalmi
kérdésekkel foglalkozó testületi anyagokat,  turisztikai fejlesztési koncepciókat,
programokat.

2.8. elősegíti a társadalmi bűnmegelőzési koncepció bizottsági feladatkörbe tartozó
operatív program elemeinek megvalósulását,



2.9. véleményezi Dunaújváros Rendőrkapitányság vezetőjének, valamint a Dunaújvárosi
Hivatásos Tűzoltóság parancsnokának kinevezésére vonatkozó javaslatot,

2.10. véleményezi a város közigazgatási területén lévő büntetés-végrehajtási intézet
gazdálkodó szervezet alapításával kapcsolatos közgyűlési előterjesztést,

2.11. folyamatosan figyelemmel kíséri Dunaújváros meglévő nemzetközi és testvérvárosi
kapcsolatai működését és javaslatokat tesz a kapcsolatok  alakítására,  újabb
kapcsolatfelvételekre,

2.12. koordinálja és segíti az önkormányzati intézmények nemzetközi kapcsolatainak
fejlődését,

2.13. figyelemmel kíséri  és  véleményezi az önkormányzat külkapcsolati tevékenységét,
protokolláris és hivatalos utaztatásokat, azokra javaslatot tesz,

2.14. felügyeli a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. működését,
javaslatot tesz szervezeti és személyi feltételeinek biztosítására,

2.15.  véleményezi a nemzetiségeket érintő helyi rendelettervezeteket 

2.16. véleményezési jogot gyakorol a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai
Bizottsággal együtt a turisztikai és idegenforgalmi kérdésekkel foglalkozó,  nem
közgyűlési döntést igénylő kérdésekben

2.17. a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság koordinálásával részt vesz a társadalmi
bűnmegelőzést és közbiztonságot szolgáló éves és hosszabb távú fejlesztési,
pénzügyi, költségvetési javaslatok kidolgozásában,

2.18. a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottsággal együttműködve részt vesz a város
idegenforgalmát,  nemzetközi kapcsolatait érintő éves és hosszabb távú fejlesztési,
költségvetési javaslatok kidolgozásában,

2.19. részt vesz a gazdasági program összeállításában a területéhez tartozó
kérdésekben,

2.20. nemzetiségi önkormányzatok esetében javaslatot tesz az önkormányzati támogatás
mértékére,

2.21. kapcsolatot alakít ki és ápol a parlamenti, kormányzati, regionális és Európai Uniós
feladatkörrel rendelkező szervezetekkel,

2.22. a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság koordinálásával részt vesz a
nemzetiségeket,  a civil szervezeteket és az egyházakat érintő éves és hosszabb
távú fejlesztési, pénzügyi, költségvetési javaslatok kidolgozásában

2.23. véleményezi a szakember lakás új bérlőjére vonatkozó javaslatokat az ágazatához
tartozó szakemberek esetében,

2.24. véleményezi a Dunaújvárosi Kábítószer Egyeztető Fórum működésével kapcsolatos
előterjesztéseket.

3. Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

3.1. figyelemmel kíséri az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények
tevékenységét,  a városban folyó közművelődési,  kulturális tevékenységet,  a város



ifjúságának kulturális,  oktatási,  egészségügyi,  szociális,  sportolási,  közéleti
aktivitási, szórakozási helyzetét, a pályakezdők munkába állásának lehetőségeit, a
hátrányos helyzetű fiatalok életkörülményeit,  véleményezi és a közgyűlés elé
terjeszti e feladatok ellátását segítő,  korszerűsítő,  közgyűlési hatáskörbe tartozó
döntéseket,

3.2. a közgyűlés elé terjeszti Dunaújváros Sportkoncepcióját és Ifjúsági Koncepcióját,
valamint figyelemmel kíséri annak végrehajtását, megvalósulását, 

3.3. figyelemmel kíséri az ifjúság kábítószerrel kapcsolatos helyzetét,  előkészíti és a
közgyűlés elé terjeszti az e felmérésből adódó közgyűlési hatáskörbe tartozó
döntéseket,

3.4. az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti a
köznevelést, a kultúrát, közművelődést, és sportot érintő helyi rendelet-tervezeteket,

3.5. köznevelési,  kulturális,  közművelődési,  ifjúsági és sport  célú közalapítványok és
közhasznú társaságok létrehozását kezdeményezi,  figyelemmel kíséri a működő
alapítványok tevékenységét és a kapcsolódó közgyűlési hatáskörbe tartozó
döntéseket, előkészíti a közművelődési megállapodásokat,

3.6. javaslatot tesz a  kulturális és köznevelési  intézmény elnevezésére,  a köztéri
műalkotások létrehozására,  elhelyezésére,  áthelyezésére,  restaurálására,
megszüntetésére

3.7. a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság koordinálásával részt vesz a
köznevelési, kulturális ágazatot, valamint az ifjúságpolitikát és a sportot érintő éves
és hosszabb távú fejlesztési,  felújítási,  pénzügyi,  költségvetési javaslatok
kidolgozásában,

3.8. javaslatot dolgoz ki a kultúrában,  közművelődésben tevékenykedő intézmények,
alapítványok, közhasznú társaságok és egyéb civil szervezetek támogatására,

3.9. közreműködik a  térítési díjak megállapításában,  véleményezi az ezekkel
kapcsolatos javaslatokat,

3.10. a szükségleteket és lehetőségeket figyelembe véve javaslatot dolgoz ki a város
ifjúsággal foglalkozó civil szervezetei támogatására,  tanácsadás,  működést
könnyítő irodai szolgáltatás és esetlegesen anyagi támogatás keretein belül,

3.11. felügyeli és ellenőrzi az ifjúsági és sportcélokra adott felajánlások felhasználását,

3.12. javaslatot dolgoz ki a város versenysportjának és szabadidő sportjának
támogatására,

3.13. véleményezi a közneveléssel,  kultúrával,  ifjúsággal,  és  sporttal kapcsolatos
önkormányzati rendelet-tervezeteket,

3.14. ellátja  a  sporttal,  olimpia  kvótaszerzéssel,  és  sportlétesítmény  bérleti  díjak
támogatásával  kapcsolatos  önkormányzati  rendeletekben  előírt  véleményezési
jogát, 

3.15. ellenőrzi és véleményezi a  köznevelési,  kulturális intézmények gazdálkodását,
működését, munkáját,

3.16. közreműködik a  köznevelési,  kulturális intézmények vezetői megbízásához
kapcsolódó közgyűlési pályázatok elbírálásának döntés-előkészítésében,



3.17. véleményezi a közgyűlés többi bizottságának köznevelésre, kultúrára, ifjúságra és a
sportra hatással bíró előterjesztéseit, javaslatait,

3.18. véleményezi a sportcélú létesítmények használatával,  hasznosításával,  átvételével
kapcsolatos javaslatokat, beszámolókat,

3.19. kezdeményezi köznevelési, képzőművészeti, kulturális, ifjúsági és sport pályázatok
kiírását, és részt vesz a pályázatok elbírálásában,

3.20. véleményt nyilvánít képzőművészeti alkotások szakmai elbírálásának folyamatában,

3.21. véleményt nyilvánít a helyi hagyományok ápolásáról,

3.22. véleményt nyilvánít a város arculatát alakító rendezvényekkel, dekorációk terveivel
és kiadványok megjelentetésével kapcsolatban,

3.23. véleményt nyilvánít a helyi televíziózással,  rádiózással,  mozi üzemeltetéssel
kapcsolatos előterjesztésekről,

3.24. véleményezi a helyi építészeti örökség értékeinek védelmével kapcsolatos
közgyűlési döntések-tervezetét,

3.25. közreműködik a városesztétikai tárgyú előterjesztések véleményezésében,

3.26. közreműködik a település épített környezetének emberhez méltó és esztétikus
kialakításában, 

3.27. véleményezési  jogot  gyakorol  a  köznevelési,  kulturális,  ifjúsági  és  sport
szervezetek, és más egyéb szervezetek részére ilyen jogcímen nyújtott támogatás
kapcsán,

3.28. állást  foglal  -  köznevelési,  kulturális,  ifjúsági  és  sport  feladatok  esetén  -  az
önkormányzati beszerzésre vonatkozó döntés meghozatala előtt,

3.29. véleményezi  az óvodák működési körzetére továbbá az óvodák nyitva tartásának
rendjére vonatkozó előterjesztéseket,

3.30. véleményezi  az óvodákba történő jelentkezés módjáról,  a nagyobb létszámú
gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról szóló
előterjesztéseket,

3.31. véleményt  nyilvánít,  ha  az óvodai jelentkezők száma meghaladja a felvehető
gyermekek számát, a gyermekek felvételére vonatkozóan,

3.32. véleményezi a köznevelési és kulturális intézmények házirendjét,

3.33. véleményezi  fenntartói hatáskörben a maximális csoportlétszámtól való eltérés
engedélyezését,

3.34. véleményezi  az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény nevelési
pedagógiai programjait, azok módosításait,

3.35. véleményezi  az önkormányzat által fenntartott intézmény intézményi
minőségirányítási programját, azok módosítását,

3.36. véleményezi a Dunaújvárosi Óvoda vezetője által készített beszámolókat,



3.37. véleményezi  a közművelődési intézmények feladatait,  használati szabályait,
működési módját,

3.38. országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő közreműködésével a könyvtár
és a közművelődési intézmény szakmai tevékenységét véleményezi,

3.39. véleményt  nyilvánít  a kulturális-közösségi civil szervezetben,  illetve kulturális
intézmény tevékenységét segítve kiemelkedő társadalmi munkát végzettek
jutalmazásáról,  a folyó költségvetési rendeletben e célra biztosított költségkeret
terhére,

3.40. véleményezi az önkormányzat megbízásából megjelentetett kiadványok árát, és az
értékesítés egyéb feltételeit,

3.41. véleményezi  a közművelődési,  közgyűjteményi és művészeti tevékenységgel
kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatok ellátását,

3.42. véleményezi a közművelődési intézmények éves munkatervét,

3.43. véleményezi a közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatát, 

3.44. véleményezi  az önkormányzat által fenntartott könyvtár szervezeti és működési
szabályzatát, meghatározza a könyvtár feladatait,

3.45. véleményezi a könyvtári állományból való törléssel kapcsolatos előterjesztéseket,

3.46. véleményezi a szakember lakás új bérlőjére vonatkozó javaslatokat az ágazatához
tartozó szakemberek esetében,

3.47.  véleményezi  a  Dunaújvárosi  Óvoda,  az  Intercisa  Múzeum,  a  Bartók
Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza,  a  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros
intézmények  vezetőitől  érkező  üres  álláshely  betöltésére  vonatkozó  kérelmet  az
intézmény  azon  munkaköreiben,  ahol  a  foglalkoztatottak  száma  meghaladja  az
irányadó  jogszabály  által  meghatározott  minimumot  vagy  maximumot,  valamint
azon  munkakörökben,  ahol  jogszabályi  előírás  nincs,  vagy  csak  a  munkakört
határozza meg, de a létszámot nem.

4. Pénzügyi Bizottság

4.1. véleményezi a közgyűlés éves költségvetési rendelet-tervezetet,

4.2. véleményezi a zárszámadást,

4.3. véleményezi a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottsággal együttesen a közgyűlési
bizottságok költségvetést érintő előterjesztéseit, javaslatait,

4.4. a  Gazdasági és Területfejlesztési Bizottsággal közösen és annak  koordinálása
mellett,  javaslatot dolgoz ki rövid-  és hosszú lejáratú hitelek felvételére és a
kidolgozott javaslatot közös előterjesztésben a közgyűlés elé terjeszti,

4.5. a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottsággal közösen és koordinálása mellett,
figyelemmel kíséri,  ellenőrzi az önkormányzat vagyongazdálkodását és javaslatot
tesz annak racionális megvalósítása, fejlesztése érdekében,

4.6. véleményezi a közgyűlés által elfogadott éves költségvetés pénzügyi végrehajtását,



4.7. véleményezi a városfejlesztési terv végrehajtásáról szóló beszámolót,
4.8. áttekinti az ellenőrzés tapasztalatait mind az önkormányzat által alapított

költségvetési intézmények, mind pedig a helyi adók tekintetében,

4.9. véleményezi a beérkezett pénzügyi forrást igénylő kérelmeket, javaslatokat és azt a
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottsággal együttesen a közgyűlés elé terjeszti,

4.10. véleményezi a költségvetéssel kapcsolatos pénzügyi átcsoportosítási javaslatokat,

4.11. véleményezi a helyi adókról szóló rendelet-tervezetet,

4.12. véleményez valamennyi pénzügyi kihatással járó előterjesztéseket,

4.13. véleményezi  a  Gazdasági és Területfejlesztési Bizottsággal együttesen  az
önkormányzat  behajthatatlan  követeléseiről  való  lemondásról  szóló
előterjesztéseket,

4.14. véleményezi  a  Gazdasági és Területfejlesztési Bizottsággal együttesen  az
önkormányzat  behajthatatlan  követeléseinek  elengedésére  vonatkozó
előterjesztést.

5. Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

5. 1. figyelemmel kíséri az egészségügyi, ezen belül a betegellátási, valamint  gyógyító-,
megelőző tevékenységet, és az alapellátást végző orvosi szolgálatok működését, az
önkormányzathoz tartozó egészségügyi intézmények tevékenységét,  előkészíti és
közgyűlés elé terjeszti e feladatok ellátását segítő,  korszerűsítő közgyűlési
hatáskörbe tartozó döntéseket,

5.2. a szükségleteket és a lehetőségeket felmérve,  javaslatot dolgoz ki,  illetve
véleményezi  az önkormányzat által fenntartott egészségügyi,  szociális,
gyermekjóléti és  gyermekvédelmi  intézmények fejlesztésére,  korszerűsítésére,
átszervezésére,  megszüntetésére vonatkozó  előterjesztéseket,  a  kidolgozott
javaslatokat az érintett bizottságok véleményének kikérése mellett a közgyűlés elé
terjeszti,

5.3. a szükségleteket és a lehetőségeket felmérve,  javaslatot dolgoz ki,  illetve
véleményezi  az  alapellátást  végző  orvosok  és  egészségügyi  szakdolgozók
működésének támogatásra, munkájuk segítésére és a kidolgozott előterjesztéseket,
a kidolgozott javaslatokat az érintett bizottságok véleményének kikérése mellett a
közgyűlés elé terjeszti,

5.4. véleményezi az egészségügyi, szociális,  gyermekjóléti és  gyermekvédelmi
ellátórendszert érintő önkormányzati  rendelet-tervezeteket,  mint szakmai bizottság
döntés-előkészítő munkát végez és azokat az Ügyrendi,  Igazgatási és Jogi
Bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti,

5.5. előkészíti a lakások bérletével kapcsolatos önkormányzati rendelet-tervezeteket és
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti,

5.6. figyelemmel kíséri a város és térségének egészségügyi kapcsolatát, annak    
együttműködését, az önkormányzatok területén létrejövő és működő egészségügyi 
szolgálatok, és intézmény működését,

5.7. figyelemmel kíséri a város szociális ellátásának tevékenységét, véleményezi, illetve
előkészíti és közgyűlés elé terjeszti e feladatok ellátását segítő közgyűlési



hatáskörbe tartozó döntéseket,

5.8. javaslatokat dolgoz ki konkrét szociális intézkedések megtételére,

5.9. véleményezi  a szociális rászorultsági  alapon  nyújtott  települési  támogatásokat
szabályozó  önkormányzati  rendelet-tervezetet,  annak  módosítását és  azt az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti,

5.10.  a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság koordinálásával részt vesz az
egészségügyi ágazatot, a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást érintő
éves és hosszabb távú fejlesztési,  felújítási,  pénzügyi,  költségvetési javaslatok
kidolgozásában,

5.11. közreműködik  a szociális térítési és az egészségügyi szolgáltatási díjak
megállapításában, véleményezi az ezekkel kapcsolatos javaslatokat,

5.12. a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottsággal együttműködve véleményezi a
lakbérek megállapításával kapcsolatos javaslatokat,

5.13. közreműködik az egészségügyi,  gyermekjóléti,  szociális intézmények vezetői
beosztására kiírt közgyűlési pályázatok elbírálásának döntés-előkészítésében,

5.14. véleményezi,  illetve  javaslatot nyújt a szociális,  gyermekjóléti  és gyermekvédelmi
ügyekben, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatok ellen benyújtott
fellebbezések másodfokú elbírálásához,

5.15. javaslatot nyújt az  átruházott hatáskörben hozott települési támogatások ügyében
hozott  polgármesteri határozatok ellen benyújtott fellebbezések másodfokú
elbírálásához,

5.16. javaslatot tesz a személyes gondoskodást nyújtó intézmények vezetőjének döntése
ellen benyújtott fellebbezések másodfokú elbírálásához,

    5.17. a közgyűlés által meghatározott költségvetési keretösszegen belül javaslatot tesz
egészségügyi és szociális tevékenységet ellátó alapítványok közgyűlési
támogatására,

5.18. közreműködik az egészségügyi és szociális szakmai feladatokra,  egészségügyi és
szociális  feladatokat ellátó társadalmi szervezetek támogatására kiírt pályázatok
előkészítésében, 

5.19. véleményezi a háziorvosi,  a házi gyermekorvosi,  a felnőtt és gyermek  fogorvosi
praxissal,  a védőnői,  a foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos
javaslatokat, döntési tervezeteket,

5.20. véleményezi  a  háziorvosi,  gyermek  háziorvosi,  a  felnőtt és gyermek  fogorvosi,
továbbá egészségügyi intézmények éves beszámolóját,

5.21. az  Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsággal együtt  véleményezi az egészségügyi
alapellátást  végző  szolgáltatókkal  kötendő  feladat-ellátási/megbízási  szerződések
tartalmát, annak módosítását, megszüntetését, 

5.22. javaslatot ad az önkormányzati bérlakások  és  szakemberlakások bérbeadására,
ideértve azt az esetet is, amikor elemi kár sújtotta lakás lakhatatlanná válása miatt
kell önkormányzati bérlakást biztosítani,  

5.23. véleményezi  a  költségelvű  lakbér  szociális  alapú  lakbérre,  a  piaci  alapú  lakbér



költségelvű lakbérre történő ideiglenes csökkentésére irányuló kérelmeket,

5.24. véleményt  nyilvánít  önkormányzati  tulajdonú  lakás elidegenítését célzó
intézkedésekről, 

5.25.  véleményezi a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázathoz történő
csatlakozási szándékot,

5.26. véleményezi a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói által
benyújtott Bursa Hungarica „A”  és „B”  típusú pályázatokat,  a hallgatóknak nyújtott
szociális ösztöndíjak helyi önkormányzati ösztöndíjrészének mértékét;  az éves
felülvizsgálatokat a „B” típusú pályázaton nyertes hallgatók esetében 

5.27. véleményezi az egészségügyi ellátást biztosító intézmények szervezeti és működési
szabályzatát,

    
5.28. véleményezi a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szervezeti és

működési szabályzatát, szakmai programját,

5.29. véleményezi a személyes gondoskodást nyújtó, szakosított ellátást nyújtó szociális
intézmények házirendjét, 

5.30. véleményezi  az  ellátási,  támogatási  szerződést  azon  természetes  személyekkel,
szervezetekkel, amelyek önkormányzati feladatot látnak el,

5.31. véleményezi a szakember lakás új bérlőjére vonatkozó javaslatokat az ágazatához 
tartozó szakemberek esetében,

5.32. véleményezi  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros,  az  Útkeresés  Segítő
Szolgálat, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek
Otthonai,  az  Egészségmegőrzési  Központ  intézmények  vezetőitől  érkező  üres
álláshely betöltésére vonatkozó kérelmet az intézmény azon munkaköreiben, ahol a
foglalkoztatottak  száma  meghaladja  az  irányadó  jogszabály  által  meghatározott
minimumot  vagy  maximumot,  valamint  azon  munkakörökben,  ahol  jogszabályi
előírás nincs, vagy csak a munkakört határozza meg, de a létszámot nem.

6. Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

6.1. a közgyűlés elé terjeszti -  valamennyi  bizottsággal  közösen  -  a Közgyűlés
Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló önkormányzati  rendelet-tervezetet,
figyelemmel kíséri annak alkalmazását,  javaslatot tesz a módosítására,
kiegészítésére, vagy új szabályzat megalkotására,

6.2. valamennyi  közgyűlés  elé  kerülő  előterjesztés  közgyűlési  tárgyalásra  való
alkalmasságáról véleményt nyilvánít, 

6.3. a közgyűlés bizottságai által előkészített,  illetve  véleményezett rendelet-
tervezeteket jogszabály-szerkesztési és törvényességi szempontból felülvizsgálja
és a szakbizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti,

6.4. vizsgálja -  az érdekelt bizottságokkal együttesen -  a hatályos rendeletek
végrehajtását,  szükség szerint javasolja a rendeletek módosítását,  kiegészítését,
hatályon kívül helyezését, új rendeletek alkotását,

6.5. gondoskodik az önkormányzati rendeletek választási  ciklusonkénti teljes  körű
felülvizsgálatáról,  



6.6. a közgyűlés elé terjeszti a közgyűlés hatáskörébe tartozó választás,  kinevezés,
megbízás, felmentés, megbízás visszavonása tárgyában azon előterjesztést, amely
nem tartozik más bizottság feladatkörébe,

6.7. véleményezi a helyi népszavazással kapcsolatos közgyűlési előterjesztést,

6.8. véleményezi a választási bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló közgyűlési
előterjesztést, 

6.9. közgyűlés elé terjeszti önkormányzati társulás létrehozására,  társuláshoz,  érdek-
képviseleti szervezethez való csatlakozásra irányuló előterjesztést,

6.10. közgyűlés elé terjeszti külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozásról szóló előterjesztést,

6.11. közgyűlés elé terjeszti az Alkotmánybíróságnál történő eljárás kezdeményezéséről
szóló előterjesztést,

6.12. közgyűlés elé terjeszti a bíróságok ülnökeinek választásáról szóló előterjesztést,

6.13. vizsgálja  a  közgyűlési  képviselők,  a  polgármester,  az  alpolgármesterek
összeférhetetlenségi,  méltatlansági  ügyeit,  közgyűlés  elé  terjeszti  a  közgyűlési
képviselők,  a  polgármester,  az  alpolgármesterek  összeférhetetlenségi,
méltatlansági ügyében készült előterjesztést,

6.14. ellátja a polgármester,  az alpolgármesterek és a közgyűlési képviselők
vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat,  közgyűlés elé terjeszti a
vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos előterjesztést,

6.15. közgyűlés  elé  terjeszti  a  képviselők  méltatlansági,  kötelezettség-szegési  ügyeit
érintő előterjesztéseket,

6.16. folyamatosan  vizsgálja  a  képviselők  és  nem  képviselő  bizottsági  tagok
köztartozásmentes adózói adatbázisba történő szereplésének tényét,    

6.17. állást foglal a közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgatási ügyekben,

6.18. véleményezi a kártérítési igény érvényesítéséről szóló előterjesztéseket. 

6.19. véleményezi a polgármesteri hivatal belső szervezeti kialakításának jóváhagyására
irányuló polgármesteri javaslatot,

6.20. figyelemmel kíséri az állampolgárok panaszainak és közérdekű bejelentéseinek,
javaslatainak intézését,

6.21. az érintett szakbizottságok kérésére állást foglal jogi természetű ügyekben,

6.22. véleményezi az önkormányzat által kötendő szerződések,  megállapodások, illetve
az önkormányzat által kiírásara kerülő pályázatok tervezeteit,

6.23. véleményezi az önkormányzat által alapított és alapítandó közalapítványok,
költségvetési  szervek,  intézmények,  társaságok,  társulások,  egyéb szervek
alapítására irányuló előterjesztést,  továbbá ezek alapító okiratait,  társasági
szerződéseit, egyéb - a közgyűlés hatáskörébe tartozó - szabályzatait.



7. Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság

7.1. előkészíti a városüzemeltetést,  a környezetvédelmet és a turisztikát érintő
közgyűlési rendelet-tervezeteket,  határozat-tervezeteket és azokat az illetékes
szakbizottságokkal,  szükség szerint az Ügyrendi,  Igazgatási és Jogi Bizottsággal
közösen a közgyűlés elé terjeszti,

7.2. javaslatokat dolgoz ki a városüzemeltetési feladatok gazdaságosabb ellátására,  a
légszennyezettség és a zajterhelés csökkentését szolgáló intézkedésekre,  a
víztisztaság-védelmet,  hulladékgazdálkodást,  természetvédelmet,  környezeti
nevelést, szemléletformálást érintő feladatokra, nem hatósági jellegű feladatokra,

7.3. javaslatot dolgoz ki az önkormányzat tulajdonában álló zöldfelületek,  erdők
gyarapítására, ápolására, rekonstrukciójára,

7.4. véleményezi a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.  éves
munkatervét és beszámolóját,

7.5. javaslatokat dolgoz ki a város turisztikai vonzerejének erősítésére, fejlesztésére,

7.6. kezdeményezi a bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben a turizmussal
kapcsolatos pénzforrások elnyerésére kiírt pályázatokon az önkormányzat és
költségvetési szervei pályázati részvételét,

7.7. a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság koordinálásával részt vesz a
városüzemeltetést,  a környezetvédelmet és a turisztikát érintő éves és hosszabb
távú fejlesztési, pénzügyi, költségvetési javaslatok kidolgozásában,

7.8. a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottsággal közösen javaslatot tesz a város
üzemeltetését szolgáló szolgáltatások díjainak megállapítására,  módosítására,  az
önkormányzati megbízott által üzemeltetett szolgáltatások esetében a szolgáltató
által javasolt díjak megállapításával kapcsolatban véleményt nyilvánít,

7.9. véleményezi a városfejlesztést, városüzemeltetést érintő előterjesztést,

7.10. a városfejlesztési és a költségvetéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása során
javaslatot tesz a környezetvédelem és természetvédelem érdekeinek figyelembe
vételére és érvényesítésére,

7.11. javaslatot tesz a közgyűlés felé a környezetvédelmi alap környezet-  és
természetvédelmi célú felhasználására,

7.12. a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottsággal közösen javaslatot tesz az
idegenforgalmi adó mértékére,  felhasználására,  és az idegenforgalmi célú
fejlesztésekre,

7.13. közreműködik a város idegenforgalmi programjának előkészítésében,  majd a
jóváhagyott program megvalósítását koordinálja,

7.14. közreműködik az országos,  regionális,  nemzetközileg jelentős -  a szakterületeket
érintő - rendezvények előkészítésében 

7.15. közreműködik a turizmushoz kapcsolódó oktatási rendszer,  a szakmai képzés,
továbbképzés fejlesztésében, feltételeinek javításában

7.16. véleményezési jogot gyakorol az önkormányzat beszerzéséhez kapcsolódóan, ha



az nem esik a közbeszerzési törvény hatálya alá,

7.17. környezetvédelmi szempontból véleményezi a helyi építési szabályzatot és
szabályozási tervet és azok módosításait,

7.18. közreműködik az önkormányzati vállalat vezetői beosztására kiírt közgyűlési
pályázat elbírálásának döntés előkészítésében,

7.19. véleményezi a közgyűlés hatáskörébe tartozó turisztikai,  idegenforgalmi
kérdésekkel foglalkozó testületi anyagokat,  turisztikai fejlesztési koncepciókat,
programokat,

7.20. véleményezi  valamennyi  városfejlesztést,  városüzemeltetést,  és  turisztikát  érintő
hazai és Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatokkal,  vagy programokkal
kapcsolatos közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket,

7.21. véleményezi  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  közutak,  közterületek,
közintézmények felújítására vonatkozó előterjesztéseket,

7.22. véleményezi a közterület elnevezésére vonatkozó közgyűlési előterjesztéseket.” 



a …./2018. (……) önkormányzati rendelet 2. melléklete
  „2. melléklet a 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

1. A polgármester a közgyűlés által átruházott hatáskörben eljárva  ellátja a
költségvetéssel,  gazdálkodással és az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos
alábbi feladatokat:

  
1.1. dönt a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyra vezetékjog,  földhasználati jog,

szolgalmi jog engedélyezéséről,

1.2. dönt  az  üzleti  vagyonból ingatlanok tulajdonjogának átruházásáról és
hasznosításáról 8 millió Ft értékhatár alatt, vagy 8 millió Ft/év bérleti díj alatt, 

1.3. dönt az üzleti, és egyéb vagyon tekintetében 8 millió Ft értékhatár alatt, vagy, ha a
hatáskör gyakorlásához a költségvetési rendeletben az előirányzat nem biztosított,
dönt az elutasításról értékhatárra tekintet nélkül,

1.4. dönt a 2  millió forint értékhatár alatti egyedi értékű ingó vagyon értékesítéséről,
vagy, ha a hatáskör gyakorlásához a költségvetési rendeletben az előirányzat nem
biztosított az elutasításról értékhatárra tekintet nélkül,

1.5. az illetékes szakbizottságok, valamint a Gazdasági és Területfejlesztési  Bizottság
véleményének kikérése mellett dönt a támogatások felhasználásáról szóló pénzügyi
elszámolás  és  szakmai  beszámoló elfogadásáról,  ideértve  az  alapítványoknak
nyújtott  támogatás,  forrás  átadásról  szóló  pénzügyi  elszámolás  és  szakmai
beszámolókat is,

1.6. dönt  üzleti vagyon megszerzéséről 8  millió Ft egyedi értékhatárig,  amennyiben a
vagyonszerzéshez a költségvetési rendeletben az előirányzat biztosított,

1.7. amennyiben a vagyonszerzéshez a költségvetési rendeletben az előirányzat nem
biztosított, dönt a vagyonszerzés elutasításáról értékhatárra tekintet nélkül,

1.8. hozzájárul  az  önkormányzat költségvetési szerve részére a használatában lévő,
átmenetileg  feleslegessé vált vagy kihasználatlan ingó vagyontárgyainak az
alapfeladat ellátásának sérelme nélküli legfeljebb öt évig terjedő határozott időre
történő bérbeadáshoz,

1.9. dönt az önkormányzati költségvetési szerv használatában lévő ingó vagyon
értékesítéséről 2 millió forint értékhatár alatti könyv szerinti egyedi értékű eszközök
esetén,

1.10. hozzájárulását adja az önkormányzat költségvetési szerve részére ahhoz, hogy az
Alapító Okiratban meghatározott alaptevékenysége sérelme nélkül az átmenetileg
kihasználatlan ingatlant,  ingatlanrészt ellenérték fejében bérbe adja legfeljebb
három évig terjedő határozott időre,

1.11. dönt az önkormányzati költségvetési szerv és használó szervezet között kötendő
önkormányzati vagyont érintő olyan megállapodás jóváhagyásáról, mely egyidejűleg
tartalmazza a használó szervezetnek az önkormányzati költségvetési szerv címére
történő székhely, telephely bejegyzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulását,

1.12. dönt bármely vagyontárgy tulajdon-  vagy használati jogának ingyenes vagy
kedvezményes megszerzéséről 8 millió forint alatti értékű vagyontárgy esetén,

1.13. dönt a tárgyévi költségvetési törvényben megállapított értékhatárt el nem érő,  kis



összegű, be nem hajtható követelések törléséről,
1.14.  dönt az önkormányzat követeléseiről való lemondásról méltányosságból,  ha a

követelés egyedi értéke a költségvetési törvényben megállapított kis összegű
követelés értékének ötszörösét nem haladja meg,

1.15. dönt az önkormányzat követeléseiről való lemondásról közterület megterhelésével,
nyomvonal jellegű létesítmények elhelyezésével összefüggésben egyszeri
korlátozás kártalanítás elengedéséről,  ha az munkahelyteremtő beruházáshoz,
önkormányzat megrendelése alapján végzett munkához,  önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanok térítésmentes felújításához,  közművesítéséhez,
térítésmentes út és parkoló kialakításához kapcsolódik,

1.16. dönt más személy,  vagy szervezet tulajdonát képező vagyonon fennálló
elővásárlási,  vételi,  visszavásárlási jogról történő lemondásról,  vagy ezen jogok
gyakorlásáról,  más személy vagy szervezet tulajdonában lévő vagyonon fennálló
jogokkal kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatok megtételéről,  amennyiben az
érintett ingatlan vagy ingatlanrész értéke a 8 millió Ft-ot nem haladja meg,

1.17. amennyiben magasabb szintű jogszabály az építési tevékenységhez tulajdonosi
hozzájárulást ír elő az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok tekintetében, vagy
építményeken,  az építési és fennmaradási engedélyekhez,  egyéb munkálatokhoz
előírt építési jogosultság igazolásához,  a tulajdonosi hozzájárulás kiadására –  ha
vagyon hasznosításáról a hatáskör gyakorlója a döntést meghozta –  a döntés
értelmében a polgármester jogosult,

1.18. megadja a tulajdonosi hozzájárulást önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon
építési tevékenységhez,  telekmegosztáshoz,  telekösszevonáshoz,  telekhatár-
rendezéshez,  egyéb építési ügyekben tulajdonosi hozzájárulás megadása,  az
elidegenítési és terhelési tilalmak törléséhez,  vagy a további megterheléshez való
hozzájárulás megadása minden esetben, ha arról önkormányzati rendelet másként
nem rendelkezik, vagy kötelezettségvállalással nem jár,

1.19. dönt más személy vagy szervezet tulajdonában álló ingatlanon építési (bontási)
engedélyhez szomszédként,  illetve ügyfélként tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról,  fellebbezési jogról való lemondásról,  a tulajdonost megillető
birtokvédelem igénybevételéről,  kártérítési igény érvényesítéséről,  használóval
(bérlővel)  szembeni követelés érvényesítéséről,  a vagyont érintő szerződés
(megállapodás)  megszegésével összefüggő igény érvényesítéséről értékhatártól
függetlenül,

1.20. az önkormányzat tulajdonában lévő köz-  és egyéb területeken közművek,
nyomvonal jellegű építmények,  vagy ezekkel összefüggő egyéb al-  és felépítmény
létesítéséhez,  bővítéséhez vagy áthelyezéséhez szükséges tulajdonosi
hozzájárulást megadja,

1.21. dönt az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos megállapodás
megkötéséről,

1.22. gyakorolja a gazdasági társaság legfőbb szervének közgyűlési  hatáskörbe  nem
tartozó jogait, 

1.23. ha többszemélyes gazdasági társaságban,  közhasznú társaságban az
önkormányzati tulajdonrész,  vagy szavazati jog 10% vagy a feletti,  úgy a társaság
legfőbb szervének (taggyűlés, közgyűlés) ülésén gyakorolja a tagsági (részvényesi)
jogokat, 

1.24. döntést  hoz  az  önkormányzat  árubeszerzése,  építési  beruházása,  szolgáltatás



megrendelése (a továbbiakban együtt: beszerzés) ügyében, ha annak összege a
nettó  100.000,-  Ft-ot  nem éri  el,  valamint  azon  beszerzés  esetében,  amelyet  a
Vasmű  út  41.  Irodaház  Kft.  a  Modern  Városok  Program  és  a  Területi-  és
Településfejlesztési Program keretében közfeladat ellátási szerződés alapján folytat
le, továbbá azon pályázatokhoz kapcsolódó, közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzés esetében, amelybe az önkormányzat bármely 100%-os tulajdonában lévő
gazdasági társasága ajánlattevőként bevonható,

1.25. ha többszemélyes gazdasági társaságban,  közhasznú társaságban lévő
önkormányzati tulajdonrész,  vagy szavazati jog 10%  alatti,  a társaság legfőbb
szervének ülésén gyakorolja a tagsági (részvényesi) jogokat, 

1.26. dönt - az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság véleményének kikérése mellett – az
önkormányzathoz benyújtott kártérítési igények elbírálásáról,

1.27. dönt – a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményének kikérése mellett –
a Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  intézményvezetőjének üres álláshely
betöltésére  vonatkozó  kérelméről  az  intézmény  azon  munkaköreiben,  ahol  a
foglalkoztatottak  száma  meghaladja  az  irányadó  jogszabály  által  meghatározott
minimumot  vagy  maximumot,  valamint  azon  munkakörökben,  ahol  jogszabályi
előírás nincs, vagy csak a munkakört határozza meg, de a létszámot nem,

1.28. dönt – az Oktatási,  Kulturális,  Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének kikérése
mellett – a Dunaújvárosi Óvoda, az Intercisa Múzeum, a Bartók Kamaraszínház és
Művészetek Háza,  a József  Attila Könyvtár Dunaújváros intézmények vezetőinek
üres  álláshely  betöltésére  vonatkozó  kérelméről  az  egyes  intézmények  azon
munkaköreiben, ahol a foglalkoztatottak száma meghaladja az irányadó jogszabály
által  meghatározott  minimumot vagy maximumot,  valamint  azon munkakörökben,
ahol  jogszabályi  előírás  nincs,  vagy  csak  a  munkakört  határozza  meg,  de  a
létszámot nem,

1.29. dönt – a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményének kikérése
mellett – a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros, az Útkeresés Segítő Szolgálat, az
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai, az
Egészségmegőrzési  Központ  intézmények  vezetőinek  üres  álláshely  betöltésére
vonatkozó  kérelméről  az  egyes  intézmények  azon  munkaköreiben,  ahol  a
foglalkoztatottak  száma  meghaladja  az  irányadó  jogszabály  által  meghatározott
minimumot  vagy  maximumot,  valamint  azon  munkakörökben,  ahol  jogszabályi
előírás nincs, vagy csak a munkakört határozza meg, de a létszámot nem.

2. A polgármester a közgyűlés által átruházott hatáskörben eljárva  ellátja a
lakásbérlettel,  helyiségbérlettel és a lakásépítés- és vásárlással kapcsolatos
alábbi feladatokat:

2.1. az  illetékes  bizottság  véleményének  kikérést  követően  dönt  az önkormányzat
tulajdonában álló lakás bérlőjének személyéről, 

2.2. dunaújvárosi ingatlant ért elemi kár (pl.: tűzeset, esetén az érintett ingatlanhasználó
személy (család) részére önkormányzati tulajdonú lakást határozott időre bérbe ad,

2.3. dönt a lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról,

2.4. megszünteti közös megegyezéssel a lakásbérleti jogviszonyt,  illetve a lakbér
nemfizetés esetét kivéve szerződésszegésre hivatkozva felmondással élhet,
önkormányzati érdekből történő felmondás esetén cserelakás bérbeadásáról
gondoskodik,

2.5. bérbeadói nyilatkozatokat,  hozzájárulásokat tesz,  az önkormányzati tulajdonú



bérlakások egy részének albérletbe adásához,  az önkormányzati tulajdonú
bérlakásokkal kapcsolatos befogadásokhoz,  valamint a lakásbérleti jogviszony
folytatási ügyekben,

2.6. dönt a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásának odaítéléséről,  a felhasznált
támogatás törlesztésének egy éves felfüggesztéséről,

2.7. hozzájárul a tulajdonközösség megszüntetéséhez,  lakásépítés és vásárlás helyi
támogatásával érintett ingatlan vonatkozásában,  a támogatással érintett ingatlanra
további jelzálogjog,  elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási
bejegyzéséhez,

2.8. a helyi támogatás felhasználásával megszerzett ingatlan elidegenítése esetén dönt
a támogatás másik dunaújvárosi lakásra történő átjegyzéséről,

2.9. szakemberlakás megüresedése esetén az új bérlő kijelöléséről az illetékes bizottság
véleményének kikérését követően dönt,

2.10. a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményének kikérése mellett
dönt  a  költségelvű  lakbér  szociális  lakbérre,  a  piaci  lakbér  költségelvű  lakbérre
történő ideiglenes csökkentéséről,

2.11. a  bérlő  által  az  önkormányzati  tulajdonú  bérlakás  rendeltetésszerű  használatra
alkalmas állapotba hozatala esetén előzetes megállapodást köt a bérlővel az igazolt
költségek 50%-os bérbeszámítási jogának biztosítására.

3. A polgármester a közgyűlés által átruházott hatáskörben eljárva  ellátja az
egészségügyi ellátással kapcsolatos alábbi feladatokat:

3.1. nyilatkozatot ad ki az alapellátást végző orvos részére a működtetési jog
megszerzéséhez az önkormányzat foglalkoztatási szándékáról,

3.2. háziorvosi és fogorvosi betegforgalmi adatokat közöl a finanszírozást  nyújtó
szervnek,

3.3. megkéri a területi alapellátási kötelezettség ellátására (háziorvosi,  fogorvosi
helyettesítés, területi védőnői szolgálat) a működési engedélyt vagy módosítását az
egészségügyi  államigazgatási  szervtől és finanszírozási szerződést köt a
finanszírozást nyújtó szervvel,

3.4. megkéri az  egészségügyi  államigazgatási  szerv véleményét az
egészségügyi intézmények szervezetével és feladataival kapcsolatos módosító
elképzelésekről,

3.5. szakmai javaslatot kér az  egészségügyi államigazgatási szervtől az  egészségügyi
intézmények létesítése, fejlesztése, megszüntetése tárgyában,

3.6. dönt a külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérsékléséről, elengedéséről,

3.7. kivizsgálja az egészségügyi alapellátással kapcsolatos panaszokat,

3.8. jóváhagyja az egészségügyi ellátást biztosító intézmények szervezeti és működési
szabályzatát,  

3.9. betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítésére vonatkozó megbízási –, és a körzet
betöltése érdekében feladat-ellátási  szerződést köt az egészségügyi szolgáltatást
nyújtóval,



3.10. az  egészségügyi  szolgáltatást  nyújtóval  fennálló  feladat-ellátási  és  megbízási
szerződéseket  módosítja,  amennyiben  a  módosítás  közvetlenül  nem  érinti  a
szerződés célját, az önkormányzat által nyújtott anyagi hozzájárulás mértékét és az
egészségügyi  szolgáltató  ellátási  kötelezettségének  mértékét,  továbbá
jogszabályban meghatározott esetekben a fennálló szerződést megszünteti. 

4.  A polgármester a közgyűlés által átruházott hatáskörben eljárva  ellátja a
szociális igazgatással és szociális ellátásokkal kapcsolatos alábbi feladatokat:

4.1. az aktív korú nem foglalkoztatott személyek közfoglalkoztatás  útján  történő
foglalkoztatásának  érdekében  megállapodást köt a közfoglalkoztatókkal,  és  a
munka-alkalmassági vizsgálatot végző orvossal,

4.2. megállapodást köt a  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  foglalkoztatási  államigazgatási
szervével  az aktív korú nem foglalkoztatott személyek foglalkoztatásának
megszervezésére,

4.3. megállapítja a  rendkívüli  települési  támogatásokra,  és  a  települési  támogatások
közül a gyógyszerköltség támogatásra, az időskorúak egyösszegű támogatására, és
a gondozási támogatásra való jogosultságot,

4.4. jóváhagyja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szervezeti és
működési szabályzatát, szakmai programját,

4.5. jóváhagyja a személyes gondoskodást nyújtó, szakosított ellátást nyújtó szociális
intézmények házirendjét,

4.6. ellenőrzi az önkormányzat fenntartásában levő személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmény működésének törvényességét,  jogszabálysértés esetén
intézkedik annak megszüntetéséről,  és évente egy alkalommal értékeli a szakmai
munka eredményességét,

4.7. elbírálja a személyes gondoskodást nyújtó intézmények vezetőinek intézkedése
elleni panaszokat,

4.8. intézkedik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások után fizetendő
személyi térítési díjhátralék behajtásáról vagy a behajthatatlan hátralék törléséről,

            4.9. ingyenes  ellátásban  részesíti  a  személyes  gondoskodásban  részesülő  ellátottat,
amennyiben  megfelel  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló
1993.évi III. törvényben meghatározott feltételeknek,

4.10. elrendeli a jogosulatlanul igénybe vett rendszeres pénzellátást nyújtó szociális
ellátás,  valamint a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett pénzbeli,
természetbeni személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás megtérítését,

4.11. dönt a  szociális ellátás megtérítésének elrendelése esetén a pénzbeli ellátás
visszafizetése,  a természetben nyújtott ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő
pénzegyenérték megfizetése,  a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás
esetén az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetése és az ezek után
fizetendő kamat elengedéséről vagy csökkentéséről,

4.12. dönt a  települési  támogatás  megtérítésének elrendelése esetén az ellátás
méltányosságból történő elengedéséről,  csökkentéséről,  illetve a részletekben
történő visszafizetéséről,



4.13. megkéri a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő
szociális intézmények nyilvántartásba  történő  bejegyzés  vagy  a  szolgáltatói
nyilvántartásban bejegyzett adatok módosítását,

4.14. keresetlevelet nyújt be az illetékes bírósághoz annak érdekében, hogy a tartós bent-
lakásos intézményi ellátás esetén a bíróság a Ptk. rokontartásra irányadó szabályai
alapján a tartásra köteles és képes gyermeket a térítési díjkülönbözet megfizetésére
kötelezze;

4.15. elbírálja és rangsorolja a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű
hallgatói által benyújtott Bursa Hungarica „A”  és „B”  típusú pályázatokat,  és ezzel
egyidejűleg dönt a Bursa ösztöndíjak helyi önkormányzati ösztöndíjrészének
mértékéről, 

4.16. évente felülvizsgálja a Bursa  Hungarica  „B”  típusú pályázaton nyertes hallgatók
szociális rászorultságát,  megvonja azon hallgatók ösztöndíjának önkormányzati
részét, akik szociális rászorultsága, vagy jogosultsága már nem áll fenn, vagy ha a
hallgató nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta,  vagy ha a lefolytatott
környezettanulmány nem igazolja a hallgató szociális rászorultságát,  a határidőn
túl, vagy formailag meg nem felelően benyújtott pályázatokat az elbírálásból kizárja,

4.17. engedélyezi a már megítélt,  de jogosulatlanság miatt ki nem fizetett Bursa
Hungarica  ösztöndíj méltányosságból történő folyósítását,  valamint megköti az e
támogatás folyósításához szükséges szerződést,

4.18. elemi  kár,  katasztrófa,  tűzkár,  baleset  esetén  dönt  a  károsult  részére  nyújtandó
segély  (támogatás)  mértékéről,  amennyiben  az  a  károsult  magánszemély
lakásának,  házának  helyreállításhoz,  újjáépítéséhez  vagy  szervezet  esetében  a
működés további biztosítása céljából elengedhetetlenül szükséges,

4.19. dönt  az  év  első  újszülöttjének  támogatásáról,  és  támogatási  szerződést  köt  a
támogatás biztosítására. 

            5. A polgármester  a közgyűlés által átruházott hatáskörben  a  köznevelési,
kulturális, ifjúsági és sport ügyekben ellátja az alábbi feladatokat:

5.1. meghatározza az óvodák,  az alapfokú oktatási intézmények működési körzetét,
továbbá az óvodák nyitva tartásának rendjét,  intézkedik ezeknek a helyben
szokásos módon történő közzétételéről,

5.2. dönt az óvodákba történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy
időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról,

5.3. ha az óvodai jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát,
javaslatot tesz a gyermekek felvételére,

5.4. fenntartói hatáskörben engedélyezi a maximális csoportlétszámtól való eltérést,

5.5. jóváhagyja az  óvoda  nevelési,  pedagógiai programját,  szervezeti  és  működési
szabályzatát, házirendjét, és azok módosításait,

5.6. meghatározza a közművelődési intézmények feladatait,  használati szabályait,
működési módját,

5.7. országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő közreműködésével értékeli a
könyvtár és a közművelődési intézmény szakmai tevékenységét,



5.8. dönt a kulturális-közösségi civil szervezetben,  illetve kulturális intézmény
tevékenységét segítve kiemelkedő társadalmi munkát végzettek jutalmazásáról,  a
folyó költségvetési rendeletben e célra biztosított költségkeret terhére,

5.9. megállapítja az önkormányzat megbízásából megjelentetett kiadványok árát,  és az
értékesítés egyéb feltételeit,

5.10. ellátja a közművelődési,  közgyűjteményi és művészeti tevékenységgel kapcsolatos
helyi irányítási, ellenőrzési feladatokat,

5.11. dönt az oktatási,  kulturális,  ifjúsági és sport szervezetek,  vagy egyéb szervezetek
részére -  kérelem  alapján  vagy  pályáztatás  útján  nyújtott  -  támogatás
megadásáról/odaítélésről 8  millió Ft értékhatárig,  ha arra a költségvetési
rendeletben az előirányzat biztosított,

5.12. jóváhagyja a köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatát,

5.13. jóváhagyja a köznevelési intézmények pedagógus továbbképzési programját,  

5.14. jóváhagyja a közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatát,

5.15. jóváhagyja a közművelődési intézmények éves munkatervét,
 
5.16. jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott könyvtár szervezeti és működési

szabályzatát, meghatározza a könyvtár feladatait,

5.17. fenntartói hozzájárulást ad a könyvtári állományból történő törléshez,

5.18. fenntartói  nyilatkozatot  tesz  az  önkormányzat  fenntartásában/tulajdonában  álló
intézmények  adatszolgáltatására  vagy  hazai  és  uniós  pályázathoz  szükséges
adatszolgáltatására vonatkozóan; továbbá megköti a nyilatkozat alapján előkészített
szerződést,

                   5.19.  jóváhagyja az óvoda középtávú, öt évre szóló továbbképzési programját, valamint
elfogadja az előző öt évről szóló értékelést,

            5.20. véleményezi  az állami fenntartású köznevelési  intézmény magasabb vezetőjének
megbízására benyújtott pályázatokat és a megbízás visszavonásával kapcsolatos
fenntartói döntést, véleményt,

            5.21.   véleményezi a Dunaújvárosi Tankerületi Központ fejlesztési tervét,

            5.22. dönt a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatójának a vezetői munka-
körébe nem tartozó művészi, művészeti feladatok ellátásával kapcsolatos rendelke-
zések, szerződések engedélyezéséről.

6. A polgármester -  a közgyűlés által átruházott hatáskörben -  ellátja a
gyermekek  védelmével és a gyámügyi igazgatással kapcsolatos alábbi
feladatokat:

6.1. megállapítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot,  a
támogatás formáját és mértékét,

6.2. kijelöli az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés lebonyolítását végző szolgáltatót, és
megköti az ellátás biztosításra vonatkozó szerződést,

          6.3. elrendeli a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás    visszafizetését,



          6.4. indokolt esetben mentesítést ad a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás visszafizetési kötelezettsége alól,

6.5. jóváhagyja a gyermekjóléti intézmények szervezeti és működési szabályzatát,
szakmai programját, a jogszabálysértő szervezeti és működési szabályzat, illetve a
gyermekvédelmi  törvény  és a szakmai jogszabályok követelményeinek nem
megfelelő szakmai program jóváhagyását megtagadja,

6.6. ellenőrzi a gyermekjóléti intézmények házirendjét és más belső szabályzatok
jogszerűségét, melynek eredményeként felhívja az intézmény vezetőjét a jogsértés
orvoslására,  annak eredménytelensége esetén a jogsértő házirendet vagy más
belső szabályzatot megsemmisíti,

6.7. kikéri a gyámügyi  hatósági  feladatokat  ellátó  illetékes  államigazgatási  szerv
véleményét a gyermekjóléti intézmény működését érintő lényeges döntés
meghozatala előtt,  így különösen az intézmény megszüntetése,  feladatkörének
megváltoztatása esetén,

6.8. elbírálja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosító
intézmények vezetőinek intézkedése elleni,  vagy az érdekképviseleti fórumok
döntései ellen benyújtott panaszokat,

6.9. intézkedik a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
igénybevétele után fizetendő személyi térítési díjhátralék behajtásáról vagy a
behajthatatlan hátralék törléséről,

6.10. megkéri a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátását és gyermekek átmeneti
gondozását végző intézmények nyilvántartásba  történő  bejegyzését  vagy  a
szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett adatok módosítását,

6.11. megállapítja a gyermekjóléti intézményekben az érdekképviseleti fórum
megalakításának és működésének szabályait, 

6.12. ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a
szakmai program végrehajtását,

            6.13. ellenőrzi  az önkormányzat  fenntartásában levő gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi
szolgáltató tevékenységet ellátó intézmény működésének törvényességét, jogsza-
bálysértés esetén intézkedik annak megszüntetéséről.

7. A polgármester -  a közgyűlés által átruházott hatáskörben - ellátja az alábbi
nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatos feladatokat:

7.1. dönt a Dunaújváros  nemzetközi kapcsolatait érintő éves és hosszabb távú
fejlesztési, költségvetési javaslatokról,

7.2. dönt Dunaújváros nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatai működésével összefüggő
ügyekben,

7.3. javaslatot tesz a fennálló nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok alakítására, újabb
kapcsolatfelvételekre,

7.4. dönt nemzetközi és testvérvárosi delegáció indításáról,  annak összetételéről,
létszámáról, 



7.5. dönt külföldi delegáció fogadásáról ideértve a delegáció fogadásának költségeit,
 

7.6. dönt a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatokkal összefüggő reprezentáció
összeállításáról, annak költségvetéséről, a költségek felhasználását ellenőrzi,

7.7. ellenőrzi és értékeli az önkormányzat külkapcsolati tevékenységét,  protokolláris és
hivatalos külföldi kiküldetési útjait.

8. A polgármester -  a közgyűlés által átruházott hatáskörben - ellátja az alábbi
társadalmi kapcsolatokkal kapcsolatos feladatokat:

8.1. a közgyűlés által  elfogadott  együttműködési megállapodás alapján a nemzetiségi
önkormányzatok részére a nemzetiségi nap lebonyolításához támogatást nyújt.

9. A polgármester - a közgyűlés által átruházott hatáskörben - a Közbiztonsági és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága véleményének kikérése mellett:

9.1. az építési törvényben előírtaknak megfelelően kijelöli a rendezési tervek
készítésébe bevonandó civil szervezetek körét.

10. A polgármester -  a közgyűlés által átruházott hatáskörben eljárva  -  a
közbeszerzésekkel kapcsolatosan:

10.1. a közgyűlés hatáskörébe tartozó eljárásoknál meghozza az eljárás megkezdésén és
az eljárást lezáró döntésen kívüli közbenső döntéseket,

10.2. dönt  az  adott  eljárás  vonatkozásában  a  közbeszerzés  tárgya  szerinti
szakértelemmel rendelkező ideiglenes bíráló bizottsági tag személyéről,

10.3. dönt  a  Vasmű út  41.  Irodaház Kft.  által  közfeladat-ellátási  szerződés alapján az
önkormányzat nevében, és helyett  indított,  és lefolytatott  közbeszerzési eljárások
közbeszerzési  tanácsadó  általi,  az  eljárás  jogszerűségét  igazoló  ellenjegyzését
követő lezárásáról.    

11. A polgármester ellátja -  a közgyűlés által átruházott hatáskörben eljárva  az
alábbi állategészségüggyel és agrárgazdasággal kapcsolatos feladatokat:

11.1. gondoskodik a településen az elhullott állatok ártalmatlanná tételével kapcsolatos 
feladatok ellátásáról,

11.2. gondoskodik a település belterületén a kóbor ebek befogásával, őrzésével, 
értékesítésével vagy megsemmisítésével, továbbá az emberre egészségügyi 
szempontból veszélyes, vagy az állatállomány egészségét veszélyeztető betegség 
tüneteit mutató, vagy betegségre gyanús ebek és macskák kártalanítás nélküli 
kiirtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról,

11.3. gondoskodik a veszettség elleni védőoltás alól elvont ebek  -   főállatorvos által
elrendelt - kártalanítás nélküli kiirtásáról,

11.4. gondoskodik a város vagy a közúton történő élő állat szállítása során (a város 
közigazgatási területén történt elhullás esetén) a rakomány őrzéséről az elhullott 
állatok vizsgálatának befejezéséig,

11.5. gondoskodik az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági rendeltetésű 
ingatlanok haszonbérbe adásáról,

11.6. gondoskodik az agrárgazdaság területére vonatkozó szaktanácsadói névjegyzékbe 
való felvételhez szükséges ajánlásról.



12. A polgármester -  a közgyűlés által átruházott hatáskörben -  ellátja az alábbi
kommunális ügyekkel kapcsolatos feladatokat:

12.1. gondoskodik a közterületek szervezett, rendszeres tisztán tartásáról és az ott 
keletkezett települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról.

13. A polgármester - a közgyűlés által átruházott hatáskörben - ellátja az alábbi 
környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat: 

13.1. dönt a közterületen tartandó zajkeltéssel járó rendezvények engedélyezéséről,

13.2. dönt a kiadott a 13.1. pontban írt engedély visszavonásáról, ha az engedélyes az
engedélyben foglaltaktól eltér,



a …./2018. (……) önkormányzati rendelet 3. melléklete

„4/a. melléklet a 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kulturális intézményei

1. József Attila Könyvtár
2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9.

2. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
2400 Dunaújváros, Bartók Béla tér 1. 

3. Intercisa Múzeum
2400 Dunaújváros, Városháza tér 4.”



a …./2018. (……) önkormányzati rendelet 4. melléklete

„6. melléklet a 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat

alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása

A B
Funkciószám Tartalmi meghatározás

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége

2 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége

3 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás
4 013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása
5 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
6 013320 Köztemető fenntartás és működtetés
7 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
8 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok
9 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások
10 013370 Informatikai fejlesztések
11 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
12 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
13 016030 Állampolgársági ügyek
14 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
15 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
16 018020 Központi költségvetési befizetések
17 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
18 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése
19 031030 Közterület rendjének fenntartása
20 031060 Bűnmegelőzés
21 031070 Baleset-megelőzés
22 032020 Tűz- és katasztrófavédelemi tevékenység
23 041140 Területfejlesztés igazgatása
24 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
25 041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő

személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás
26 041231 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
27 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
28 041236 Országos Közfoglalkozatási program
29 042180 Állat-egészségügy
30 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
31 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
32 045120 Út, autópálya építése
33 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
34 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
35 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
36 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
37 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás
38 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek
39 047120 Piac üzemeltetése



40 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
41 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
42 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
43 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása
44 052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása
45 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
46 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
47 053010 Környezetszennyeződés csökkentésének igazgatása
48 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
49 062010 Településfejlesztés igazgatása
50 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
51 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás
52 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
53 061010 Lakáspolitika igazgatása
54 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
55 063010 Vízügy igazgatása
56 064010 Közvilágítás
57 066010 Zöldterület-kezelés
58 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
59 072111 Háziorvosi ellátás
60 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
61 072311 Fogorvosi alapellátás
62 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
63 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
64 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
65 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
66 074052 Kábítószer-megelőzési programjai, tevékenységei
67 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
68 076010 Egészségügy igazgatása
69 076061 Környezet-egészségügyi feladatok
70 076062 Település-egészségügyi feladatok
71 081010 Sportügyek igazgatása
72 081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak
73 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése
74 081041 Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása
75 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
76 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
77 081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
78 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
79 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
80 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
81 082010 Kultúra igazgatása
82 082020 Színházak tevékenysége
83 082030 Művészeti tevékenységek
84 082044 Könyvtári szolgáltatások
85 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
86 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
87 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 

megóvása
88 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
89 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi értékek gondozása
90 082093 Közművelődés – egész éltre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
91 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
92 083020 Könyvkiadás



93 083030 Egyéb kiadói tevékenység
94 083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása
95 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és 
szabályozása

96 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 
szolgáltatások fejlesztése, működtetése

97 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
98 084031 Civil szervezetek működési támogatása
99 084032 Civil szervezetek programtámogatása
100 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
101 084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenység támogatása
102 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása
103 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
104 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
105 091220 Köznevelési intézmény 1-4. osztályos tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő feladatok
106 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai 

elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
107 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
108 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
109 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
110 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
111 098010 Oktatás igazgatása
112 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
113 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
114 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
115 102031 Idősek nappali ellátása
116 102032 Demens betegek nappali ellátása
117 102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
118 101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása
119 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
120 101222 Fogyatékos személyek támogató szolgáltatása
121 104012 Gyermekek átmeneti ellátása
122 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődésben történő ellátása
123 104035 Gyermekek bölcsődésbe, fogyatékosok nappali intézményében
124 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
125 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
126 104043 Család- és gyermekjóléti Központ
127 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
128 104060 Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
129 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő 

programok, támogatások
130 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
131 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
132 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
133 107015 Hajléktalanok nappali ellátása
134 107051 Szociális étkeztetés 
135 107052 Házi segítségnyújtás
136 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
137 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
138 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó és javító programok
139 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása”


