
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT 

FELADATAI KÜLÖNÖSEN 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának alábbi táblázatban meghatározott önként 

vállalt feladatait az ott megjelölt közgyűlési döntésben meghatározott módon és feltételekkel 

látja el. 
 Önként vállalt feladat    Jogszabályhely megjelölése vagy a 

feladatellátás alapja 

 1. Egészségügyi ellátás 

heti 18 óra fogszabályozás (az Egészségügyi és Bölcsődei 

Igazgatóság keretén belül)  

118/1999. (VI.24.) sz. közgyűlési határozat 

30/2008.(II.21.) sz. közgyűlési határozat 

Rotavírus elleni védőoltás biztosítása 8/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet 

2. Szociális és egyéb humán feladatok 

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerrel 

kapcsolatos feladatok 

240/2009.(IX.24.) sz. közgyűlési határozat 

önként vállalt szociális ellátások (jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, utcai szociális munka, alacsonyküszöbű ellátás, 

tanyagondnoki szolgáltatás, időskorúak gondozóháza) 

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által 

biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az 

ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 

14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 

önként vállalt települési támogatások (települési adósságcsökkentési 

támogatás, települési lakásfenntartási támogatás, települési 

gyógyszertámogatás, hulladékkezelési díjtámogatás, egyedi térítési 

díjtámogatás, kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési 

támogatása) 

a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) 

önkormányzati rendelet 

nyári szünidei gyermekétkeztetés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások 

intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 

egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatása 

 

19/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet 

 
1első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásával kapcsolatos feladatok 30/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelet 

 3. Közművelődési feladatok 

 - közművelődési célú tevékenységet folytató szervezetek támogatása  

Például:  

- Tisza Táncegyüttes Művészeti Egyesület  

- VOKE Csomóponti Művelődési Központ és Könyvtár  

- Belvárosi Plébánia Szent Imre Művelődési Ház  

- „Szandaszőlősért” Egyesület  

- „Széchenyi lakótelepért” Szabadidő, Kult. és Sport Egy.  

- Szolnoki Kodály Kórus Egyesület 

 

  

1997. CXL. tv. 80.§  

2011. évi CLXXXIX. tv. 10. §  

16/2000. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1.§, 3.§, 

4.§  

  

Közművelődési megállapodások alapján, például:  

- Megállapodás (1993. március 1.)  

- 7/2003. (II.21.) sz. OMV bizottsági határozat  

- 90/2003. (IX.19.) sz. OMV bizottsági határozat  

- 120/2011. (XII.13.) OKB bizottsági határozat  

- 295/2011. (XII.15.) sz. közgyűlési határozat  

- Megállapodás (1996. április 30.) 

 4. Környezetvédelemi feladatok 

Környezetvédelmi Alap felhasználása  1995. évi LIII. tv. 12. § (3) 17/2008. (V.30.) 

önkormányzati rendelet 

helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánítása, ill. helyi 

jelentőségű védett természetű területek fenntartására terv készítése 

1996. évi LIII. tv. 24. § (1) b./ 55. § (1)  

 5. Kommunális feladatok 

Helyi személyszállítási közszolgáltatás biztosítása 2012. évi XLI. tv., 285/2012.(XII.20.) sz. 

közgyűlési határozat 

Szúnyoggyérítés 185/2012. (VI.28.) sz. közgyűlési határozat 

települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja 224/2009. (IX.24.) sz. közgyűlési határozat 

                                                 
1 Beemelte a 30/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelet 25.§-a 



a közterületek nevet feltüntető egységes kivitelű táblával történő 

ellátása 

26/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet 

közhasználatú zöldterületek fenntartása és üzemeltetése  13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 14. §  

346/2008. (XII. 30.) Korm. rend. 6. §  

253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 39. § (3)  

helyi építészeti örökség értékeinek védelme 1997. évi LXXVIII. tv. 6. §, 57. § (2)  

235/1991. (XII.17.) sz. közgyűlési határozat 

az épített környezet helyi védelméről szóló 18/2015. 

(VI.1.) önkormányzati rendelet 

a településkép helyi védelméről szóló 1/2016. (II.3.) 

önkormányzati rendelet  

parkolóhely-megváltással parkolóhelyek létesítése (szolgáltató: 

Remondis Zrt.) 

253/1997. (XII. 20.) Korm. r. 42. § (11)  

17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet 
2vásár- és piac tartása 110/2017. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat 

 6. Köznevelés 

 Iskolai oktatás keretében úszásoktatás, valamint emelt óraszámú 

testnevelés megvalósítása 

28/2003. (X. 13.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) (3)  

106/2001. (V. 17.) sz. közgyűlési határozat 

(Sportkoncepció) II. sz. melléklet  

Szolnok Város Középiskolai Ösztöndíja 37/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet 

A Szolnoki Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési feladatellátásához való 

hozzájárulásként - az állami köznevelési intézmények 

vonatkozásában törvény által kötelezően előírt működtetői 

közfeladathoz hasonló - működtetői feladatok önként vállalása azzal, 

hogy az ingatlan használata kapcsán felmerülő költségeket az iskola 

viseli. 

121/2015.(V.28.) sz. közgyűlési határozat 

A Magyarországi Magiszter Alapítvány fenntartásában működő 

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és 

Szakiskola Fényes Adolf Szolnoki Művészeti Szakközépiskolája és 

Gimnáziuma köznevelési feladatellátásához való hozzájárulásként - 

az állami köznevelési intézmények vonatkozásában törvény által 

kötelezően előírt működtetői közfeladathoz hasonló - működtetői 

feladatok önként vállalása azzal, hogy az ingatlan használata kapcsán 

felmerülő költségeket az iskola viseli. 

156/2016.(V.26.) közgyűlési határozat 

 7. Lakásgazdálkodás 
3  

Lakáskoncepció elfogadása 33/2008.(II.21.) sz. közgyűlési határozat  

8/2014. (I.30.) sz. közgyűlési határozat 

 8. Sportfeladatok 

A sporttörvény alapján az iskolai sportkörök, vagy azok feladatait 

ellátó diáksport-egyesületek működési feltételeinek biztosítása 

2004. évi I. tv. 55.§ (2)  

sporttámogatások nyújtása (sportegyesületek költségvetési 

támogatása, létesítmények térítéses vagy térítésmentes átengedése, 

iparűzési adó meghatározott %-ának átengedése) - (Egészségügyi, 

Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság, polgármesteri hivatal, 

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.) 

28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet, ill. egyedi 

esetekben hozott közgyűlési határozatok 

 9. Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok 

                                                 
2 Beemelte a 16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a 
3 Hatályon kívül helyezte a 22/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 8.§-a 



Testvérvárosi kapcsolatok szervezése:  

  

- Forlí (Olaszország)  

- Shoham (Izrael)  

- Yuza (Japán)  

- Eastwood (Nagy-Britannia)  

- Rakvere (Észtország)  

- Bielsko-Biala (Lengyelország)  

- Nagybánya (Románia)  

- Reutlingen (Németország) 

- Bengbu (Kína) 

- Sanmenxia, Jinzhong (Kína) 

- Rihimaki (Finnország) 

2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 6.  

  

51/1998 (II.19.) sz. közgyűlési határozat  

35/2001. (III.22.) sz. közgyűlési határozat  

4/2004. (I.29.) sz. közgyűlési határozat  

450/2005. (XII.15.) sz. közgyűlési határozat  

230/2008.(IX.3.) sz. közgyűlési határozat  

71/1995. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat  

Szerz. kelte: 1990. február 28.  

Szerz. kelte: 1990. június 2. 

183/2014. (VI.19.) sz. közgyűlési határozat 

58/2016. (III.31.) sz. közgyűlési határozat 

58/2016. (III.31.) sz. közgyűlési határozat 

külföldi önkormányzatokkal való együttműködés (programok, 

rendezvények, látogatások szervezése, együttműködés kialakítása 

civil szervezetekkel való külkapcsolatok) 

422/2005. (XI.24.) sz. közgyűlési határozat  

67/2009. (III.26.) sz. közgyűlési határozat 

Az idegenforgalom helyi fejlesztésének összehangolása, az 

idegenforgalom alakulásának elemzése, értékelése 

138/2003. (V.29.) sz. közgyűlési határozat,  

219/2012. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 

58/2016. (III.31.) sz. közgyűlési határozat 

57/2016. (III.31.) sz. közgyűlési határozat 

 10. Gazdálkodás 

önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozásában az 

önkormányzati kincstár bevezetése 

131/2003. (V.29.) sz. közgyűlési határozat 

 11. Egyéb feladatok 

Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány létrehozása 179/1993. (XI.23.) sz. közgyűlési határozat 

a lakosság önszerveződő közösségei (társadalmi szervezetek, 

egyesületek, civil szerveződések, ifjúsági szervezetek) 

tevékenységének segítése, támogatása, az együttműködés biztosítása 

171/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat  

71/2008.(III.20.) sz. közgyűlési határozat,  

73/2008.(III.20.) sz. közgyűlési határozat,  

154/2009.(V.28.) sz. közgyűlési határozat,  

235/2009.(IX.24.) sz. közgyűlési határozat, 

236/2009.(IX.24.) sz. közgyűlési határozat,  

151/2010. (V.27.) sz. közgyűlési határozat  

237/2009.(IX.24.) sz. közgyűlési határozat,  

82/2010. (III.25.) sz. közgyűlési határozat,  

118/2010. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat 

Önkéntes Centrummal való együttműködés 285/2010. (XI.25.) sz. közgyűlési határozat 

Újvárosi városrész leszakadását megakadályozó komplex (humán) 

rehabilitációs program működtetése 

151/2010. (V.27.) sz. közgyűlési határozat  

37/2013. (II.28.) sz. közgyűlési határozat 

a település lakosságmegtartó erejének növelése (Szolnok Hazavár 

Program) 

103/2015.(IV.30.) sz. közgyűlési határozat 

a közbiztonság helyi feladatainak ellátása (a megyei rendőr-

főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás alapján) 

1994. évi XXXIV. tv. 9. § (1) 219/2007.(IX.27.) sz. 

közgyűlési határozat  

Drogprevencióval kapcsolatos feladatok 68/2013.(III.28.) sz. közgyűlési határozat 

104/2015.(IV.30.) sz. közgyűlési határozat 

Ifjúságpolitikai feladatok 32/2008.(II.21.) sz. közgyűlési határozat 

89/2014. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat 

Bűnmegelőzési feladatok 113/2003. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat) 

Önkormányzati fejlesztési feladatok (Ipari Park Kft.) 125/2011.(V.26.) sz. közgyűlési határozat, 

Önkormányzati fejlesztési feladatok  23/2008.(II.21.) sz. közgyűlési határozat  

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. 

pontja  

A települési önkormányzati feladatok ellátására a 

Szolnoki Városfejlesztő Zrt.-vel kötött 

keretszerződés (297/2008.(IX.25.) sz. közgyűlési 

határozat.) 

 

 

 

 

 



Szolnoki Városfejlesztő Zrt., Önkormányzati fejlesztési 

feladatokhoz tartozó alábbi projekttevékenységek ellátása:  

- pályázatírás  

- megvalósíthatósági tanulmány készítés  

- közbeszerzési eljárás lebonyolítási feladatok  

- jogi szolgáltatási feladatok  

- tervezés és engedélyeztetési feladatok  

- műszaki ellenőrzési, mérnöki és szakmérnöki feladatok  

- tervellenőri feladatok  

- projektmenedzsmenti feladatok  

- tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása  

- marketing feladatok  

- rendezvényszervezés  

- szemléletformálás  

- képzési feladatok  

- monitoring tevékenység  

- tanácsadási szolgáltatások 

SZOLLAK Kft. 

- műszaki ellenőri feladatok  

 

 

 

 

 

 

 

 

A települési önkormányzati feladatok ellátására a 

SZOLLAK Kft.-vel kötött keretszerződés 

(52/2010.(II.25.) sz. közgyűlési határozat) 

 

 

Közterület-felügyelet létrehozása, működtetése 

 

 

1999. évi LXIII. tv. 1. § (1)-(3) 

 Kitüntetések, címek, díjak adományozása  

- Ezüst Pelikán Díj  

- Szolnok Város Sportjáért Díj  

- Kálmándi Mihály-díj  

- Szurmay Ernő - díj  

- Kaposvári Gyula-díj  

- Laki Kálmán - díj  

- Tiszavirág Turisztikai Díj 

- Adorján Ildikó - díj  

- Szolnok Város Ifjúsági Díja  

- Szolnok Díszpolgára elismerő cím  

- Szolnokért Emlék-érem  

-4“Kátay Endre-díj” 

- címzetes óvodavezetői, ill. igazgatói cím  

- „Szolnok Város Főzeneigazgatója” cím 

- „Szolnok Város Biztonságos szórakozóhelye” 

   

15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

21/1994. (VI.10.) önkormányzati rendelet 6.§ 

16/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelet 

21/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 

Polgárőr egyesületek civil szervezetek  

alapítványok egyházak támogatása 

Mindenkori hatályos költségvetési rendelet,  

73/1995. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat  

Z-25/2006. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat  

Önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítás 183/2011. (VI.30.) sz. közgyűlési határozat 

Szolnok-Jászberény tengely gazdasági együttműködésének 

élénkítése 

318/2009. (XII.17.) sz. közgyűlési határozat 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrációs 

Programja végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

144/2005. (III.31.) sz. közgyűlési határozat  

215/2008. (VII.24.) sz. közgyűlési határozat 

102/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat 

Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása 9/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet 

Az alábbi közfeladatot ellátó szervezetek támogatása Szolnok Megyei 

Jogú Város Intézményszolgálata útján történő vagyonhasznosítással: 

 

161/2013. (VI.27.) sz. közgyűlési határozat 

                                                 
4 Beemelte a 38/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a 



1. A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség 

elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb 

hatások elleni fellépés 

2. Népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek 

megelőzése, intézményrendszer; egészségfejlesztési, 

egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi 

rehabilitációs szolgáltatások 

3. Véradások szervezése 

(az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.) 

1. Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 

2. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatások/ellátások 

3. Szociális ellátások biztosítása 

4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatások/ellátások 

5. Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális 

örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása 

6. A helyi közművelődési tevékenység támogatása 

7. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások 

8. Sport, ifjúsági ügyek 

9. A helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok 

10. Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a 

település önfenntartó képességét 

(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

tv.) 

A családok védelme és a családok jólétének erősítése, a 

munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, 

gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék 

megvalósulásának segítése 

(a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. tv.) 

Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-

politikai stratégia kialakításában 

(a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi 

CXXXIV. tv.) 

általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, 

nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési 

Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás, 

alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-

oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel, 

tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, 

azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az 

óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, 

tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, 

egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós 

gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének 

teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás 

(a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.) 



Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/művelődésre 

szerveződő közösségek tevékenységének/a lakosság életmódja 

javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; 

művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, 

önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek 

javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése 

(1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- 

és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv.) 

Az előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése 

(az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és a sajátos 

foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv.) 

A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével 

kapcsolatos ismeretek oktatása 

(a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv.) 

A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása - a 

gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében 

(a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. tv.) 

Jogvédelmi feladatok; gyermekek jogai, a jövő nemzedékek érdekei, 

nemzetiségek jogai, leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok 

jogai 

(az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. tv.) 

Kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés 

szervezésének/működtetésének támogatása 

(a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv.) 

Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek 

megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok 

sportjának támogatása. 

Az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység 

gyakorlása feltételeinek megteremtése. 

Az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek 

feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan 

ellátásához szükséges feltételek biztosítása. 

A területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető 

feltételeinek segítése. 

A sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakításának, 

illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolításának 

segítése. 

A sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos 

sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében való 

közreműködés. 

(a sportról szóló 2004. évi I. tv.) 

Felnőttképzési tevékenység; meghatározott jogalanyok e törvénynek 

megfelelő, saját képzési programja alapján megvalósuló 

iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint 

meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására 

irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a felnőttképzéshez 

kapcsolódó szolgáltatás 

A közbiztonság javítására irányuló tevékenységek 



(a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv.) 

nyári napközi biztosítása a Szolnoki Gyermek-és Ifjúsági 

Közalapítvány közreműködésével a 2015/2016. tanévet követő nyári 

szünettől kezdődően   

178/2016.(VI.30.) sz. közgyűlési határozat 

5„Családbarát Szolnok” program elfogadása és végrehajtása 217/2017. (VII.27.) sz. közgyűlési határozat 

314/2017. (XI.30.) sz. közgyűlési határozat 

35/2017.(XII.6.) önkormányzati rendelet 

 

                                                 
5 Beemelte a 35/2017. (XII.6.) önkormányzati rendelet 9.§-a 

 


