
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLL ALT 
FELADATAI KÜLÖNÖSEN 

Egészségügyi ellátás 
 

Önként vállalt feladat 
Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

 heti 18 óra fogszabályozás (az 
Egészségügyi és Bölcsődei 
Igazgatóság keretén belül)  

 2006. évi CXXXII. tv. 8. § c) 
118/1999. (VI.24.) sz. 
közgyűlési határozat 
30/2008.(II.21.) sz. 
közgyűlési  határozat 

HPV elleni program keretein 
belül védőoltás biztosítása 

29/2008. (IX.4.) KR. rendelet 

Szociális ellátás 

Önként vállalt feladat 
Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

hulladék-kezelési 
díjtámogatással kapcsolatos 
feladatok 

56/1995. (XII.22.) Kr. sz. 
rend.  

ápolási díjjal (méltányos) 
kapcsolatos feladatok 

 1993. évi III. tv 43/B.§§ 
56/1995. (XII.22.) Kr. sz. 
rend. 

 temetési segéllyel 
kapcsolatos feladatok 

 1993. évi III. tv.46.§ 
56/1995. (XII.22.) KR. sz. 
rend. 

közgyógyellátással / 
méltányos/ kapcsolatos 
feladatok 

1993. évi III. tv.50.§ (3) 
56/1995. (XII.22.) Kr. sz. 
rend. 

kedvezményes 
gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatos feladatok 

56/1995. (XII.22.) Kr. sz. 
rend 

rendszeres nevelési 
segéllyel kapcsolatos 
feladatok  

56/1995. (XII.22.) Kr. sz. 
rend.  

tanszersegéllyel 
kapcsolatos feladatok 

56/1995. (XII.22.) Kr. sz. 
rend.  
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kisgyermekes családok 
helyi tömeg-közlekedési 
támogatásával kapcsolatos 
feladatok 

56/1995. (XII.22.) Kr. sz. 
rend. 

első lakáshoz jutó fiatalok 
támogatásával kapcsolatos 
feladatok 

32/1996. (XII. 03.) Kr. sz. 
rend. 

szociális bérlakás 25/2005. (VI.30.) KR. 
rendelet 13. §           
228/2001. (XII.20.) sz. 
közgyűlési határozat 

Családi Napközi (ellátási 
szerződés alapján, Gyenge 
Istvánné) 

1997. évi XXXI. Tv. 43. § 

Szociális foglalkoztatás 1993. évi III. tv. 99/B §, 
1/2000. (I.7.) SzCsM 
rendelet 77. §, 112/2006. 
(V.12.) Korm. Rendelet 8. § 

Bursa Hungarica 
felsőoktatási önkorm. 
Ösztöndíjrendszerrel 
kapcsolatos feladatok 

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

Közművelődési feladatok 

Önként vállalt feladat 
Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

- közművelődési feladatokat 
ellátó civil szervezetek 
tevékenysége 
- pl. Szolnoki Művészeti 
Egyesület 
- Szolnoki Fúvós Együttes és 
Huszár Zenekar Egyesület - 
Szolnoki Kodály Kórus Kult. 
Egy. 
- Tisza Táncegy. Műv.i Egy.  
 
- TISZApART Mozi             - 
VOKE Csomóponti 
Művelődési Központ és 
Könyvtár                               - 
Belvárosi Plébánia 

 1997. CXL. tv. 73-81. §  
1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 
16/2000. (IV.27.) KR. sz. rendelet 
1.§, 3.§, 4.§ 
 Közművelődési megállapodások 
alapján: 36/2009.(III.18.)sz. OB 
biz.h.                  
140/2000.(XII.8.) sz. OB biz. hat.                                    
Szerz.: 1996. ápr. 30.      Szerz.: 
1994. nov. 24.    9/2009. (I.21.) 
sz. OB biz. hat. 7/2003. (II.21.) 
sz. biz.hat. Szerz.: 2003. okt. 31. 
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városi nagyrendezvények, 
fesztiválok szervezése (Aba-
Novák Kulturális Központ, 
Sportcentrum) 

1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 
77/1996. (IV.25.) sz. 
közgyűlési határozat, 
101/2008.(IV.24.) sz. 
közgyűlési  határozat 

hivatásos művészeti 
intézmények, együttesek 
működtetése  (Szigligeti 
Színház, Szolnoki 
Szimfonikus Zenekar) 

135/1991. (IX.10.) sz. 
közgyűlési határozat 
11/2009.(I.30.) sz. közgyűlési  
határozat 

helyi televízió működtetése 150/2009. (V.28.) sz. 
közgyűlési határozat 

 

Környezetvédelemi feladatok 

Önként vállalt feladat 
Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

 Környezetvédelmi Alap 
felhasználására pályázat 
kiírása 

 1995. évi LIII. tv. 12. § (3) 
17/2008. (V.30.) KR. 
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)                    
39/2005. (X.3.) KR. rendelet 

szilárd hulladék szelektív 
gyűjtésének szervezése 
(szolgáltató neve: 
Remondis Szolnok Zrt.) 

 2000. évi XLIII. tv. 21. § (5) 

„Európai Autómentes Nap” 
megszervezése 

205/2009.(VI.25.) sz. 
közgyűlési határozat 
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Kommunális feladatok 

Önként vállalt feladat 
Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

közterületen engedély nélkül 
tárolt járművek 
elszállíttatása 

43/2005. (XI.10.) KR. rendelet 

szúnyoggyérítés 161/2007. (VI.21.) sz. 
közgyűlési határozat 

települési szilárd 
hulladéklerakó 
rekultivációja 

224/2009. (IX.24.) sz. 
közgyűlési határozat 

a közterületek nevet 
feltüntető egységes kivitelű 
táblával történő ellátása 

 21/1996. (VII.1.) KR számú 
rendelet 

közhasználatú zöldterületek 
fenntartása és üzemeltetése  

13 / 2008 (IV.28.) KR. 
rendelet 14 § 
346/2008. (XII. 30.) Korm. 
Rend. 6 § 
253/1997. (XII. 20.) Korm. 
Rend. 39 § (3) 
122/2004. (X. 15.) GKM rend. 
11 § (1) c) 

helyi építészeti örökség 
értékeinek védelme 

 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § 
(1) b./, 57. § (2) 
235/1991. (XII.17.) sz. 
közgyűlési határozat 

fizető parkoló-hálózat 
működtetése        
(szolgáltató neve: 
Remondis Zrt.)  

 1988. évi I. tv. 15. § (3) 
17/2001. (V.24.) 

parkolóhely-megváltással 
parkolóhelyek létesítése 
(szolgáltató neve: 
Remondis Zrt.) 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. R. 
42. § (11)  
17/2001. (V.24.) 

 településfejlesztés  2004. évi CVII. Tv. 1. § (1) 

Iparosított technológiával 
épült lakóépületek felújítása 

9/2008. (III.31.) KR rendelet 
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7. Közoktatás, szakképzés 

 

Önként vállalt feladat 
Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

pedagógia szakszolgálat 
működtetése (Szolnok 
Városi Pedagógiai 
Szakszolgálat; (Szolnok 
Városi Óvodák) 

 1993. évi LXXIX. tv. 87. § 
(1) 

szakképzés  
(2 szakképző intézmény) 

 1993. évi LXXIX. tv. 86.§ 
(3)   

szakközépiskolai oktatás      
(2 szakképző intézmény) 

 1993. évi LXXIX. tv. 86.§ 
(3)  

felnőttoktatás, szakképzés   
(2 szakképzést végző 
intézményben) 

 1993. évi LXXIX. tv. 86.§ 
(3)  

nappali rendszerű 
gimnáziumi oktatás              
(4 gimnázium) 

 1993. évi LXXIX. tv. 86.§ 
(3)  

kollégiumi ellátás   1993. évi LXXIX. tv. 86.§ 
(3)  
1990. évi LXV. tv. 61. § (5) 
20/2005. (VII.7.) KR. 
rendelet 5.§ 

alapfokú művészeti oktatás  
(4 általános iskolával közös 
igazgatásban, 1 önálló 
iskolaként) 

 1993. évi LXXIX. tv. 86.§ 
(3)  

nevelési tanácsadás   1993. évi LXXIX. tv. 86.§ 
(3), kistérségi társulással 
kötött megállapodás  

logopédiai szolgálat 
működtetése  

 1993. évi LXXIX. tv. 86.§ 
(3)  
(kistérségi társulással kötött 
megállapodás) 

gyógytestnevelés 
biztosítása (az általános és 
középiskolai 
feladatellátáson belül) 

 1993. évi LXXIX. tv. 86.§ 
(3)  
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gyógypedagógiai 
tanácsadás, korai fejlesztés 
és gondozás, fejlesztő 
felkészítés 

 1993. évi LXXIX. tv. 87.§ 
(1)   

 konduktív pedagógiai 
ellátás 

1993. évi LXXIX. tv. 87.§ 
(1)  

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közoktatási 
Közalapítvány létrehozása 

40/2009. (II.26.) sz. 
közgyűlési határozat 

Szolnok Város 
Középiskolai Ösztöndíja 

37/2007. (X.29.) KR. 
rendelet 

 

8. Lakásgazdálkodás 

Önként vállalt feladat 
Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

 az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások és helyiségek 
hasznosítása (bérbeadás, 
értékesítés, csere, jogutódlás 
elismerése, stb.) 

 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 
1993. évi LXXVII. tv. 
33/2008.(II.21.) sz. közgyűlési  
határozat  

lakáscélú támogatások 
biztosítása 

22/1992. (VI.23.) KR. számú 
rendelet  
32/1996. (XII.3.) KR sz. 
rendelet 

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

 
 

9. Sportfeladatok 

közreműködés 
sportszakemberek képzésében, 
sportági és iskolai területi 
versenyek kialakításának 
segítése, hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok 
sportolásának segítése, 
nemzetközi sportkapcsolatok 
építése, a sport népszerűsítése, 
propagálása, az állami 

 2004. évi I. tv. 55. § (4) 
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sportinformációs feladatok 
ellátásában való közreműködés, 
(fenti feladatokat zömében a 
Polgármesteri Hivatal és a 
Szolnoki Sportcentrum 
Nonprofit Kft. látja el), 
sportorvosi tevékenység 
feltételeinek biztosítása 
(ÁNTSZ, Egészségügyi 
Szolgálat) 

 sporttámogatások nyújtása 
(sportegyesületek költségvetési 
támogatása, létesítmények 
térítéses vagy térítésmentes 
átengedése, iparűzési adó 
meghatározott %-ának 
átengedése) – (Egészségügyi, 
Szociális és Sport Bizottság-, 
Polgármesteri Hivatal-, 
Szolnoki Sportcentrum 
Nonprofit Kft.) 

28/2003. (X.13.) KR. sz. 
rendelet, ill. egyéni ügyben 
hozott közgyűlési határozatok 

 

10. Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok 

Önként vállalt feladat 
Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

Testvérvárosi kapcsolatok 
szervezése: 
 
- Brjanszk város  

- Forlí (Olaszország) 

- Shoham (Izrael)  

- Yuza (Japán)  

- Eastwood (Nagy-
Britannia)  

- Rakvere (Észtország)   

1990. évi LXV. tv. 1. § (1) bek. 
És 10. § (1) bek. F) 
1949. évi XX. Tv. 44/A. § (1) h) 
155/1996. (IX.12.) sz. közgyűlési 
határozat 
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 

külföldi 
önkormányzatokkal való 

1990. évi LXV. tv. 1. § (1) bek. 
És 10. § (1) bek. F) 
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együttműködés 
(programok, rendezvények, 
látogatások szervezése, 
együttműködés kialakítása 
civil szervezetekkel való 
külkapcsolatok) 

1949. évi XX. Tv. 44/A. § (1) h) 
422/2005. (XI.24.) sz. közgyűlési 
határozat 
67/2009. (III.26.) sz. közgyűlési  
határozat 

Az idegenforgalom helyi 
fejlesztésének 
összehangolása, az 
idegenforgalom 
alakulásának elemzése, 
értékelése 

1991. évi XX. tv. 66. § c) pont 
1990. évi LXV. tv 61.§ (1) bek. 
138/2003. (V.29.) sz. közgyűlési 
határozat 

 

11. Gazdálkodás 

Önként vállalt feladat 
Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

önállóan gazdálkodó 
költségvetési intézmények 
finanszírozásában az 
önkormányzati kincstár 
bevezetése 

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

 
 

12.  Egyéb feladatok 

Önként vállalt feladat Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

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 

1990. évi LXV. tv. 8. § (5) 
1997. évi CXXXV. tv. 
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 
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236/2009.(IX.24.) sz. 
közgyűlési  határozat 
237/2009.(IX.24.) sz. 
közgyűlési  határozat 

a település 
lakosságmegtartó 
erejének növelése 
(Szolnok Hazavár 
Program) 

104/2008.(IV.24.) sz. 
közgyűlési  határozat 

a közbiztonság helyi 
feladatainak ellátása (a 
megyei rendőr-
főkapitánysággal kötött 
együttműködési 
megállapodás alapján) 

 1990. évi LXV. tv. 8. § (1)  
 1994. évi XXXIV. tv. 9. § (1) 
219/2007.(IX.27.)sz. 
közgyűlési határozat  

Drogprevencióval 
kapcsolatos feladatok 

1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek. 
45/2009.(II.26.) sz. közgyűlési 
határozat 
2/2003. (I.30.) sz. közgyűlési 
határozat 

Ifjúságpolitikai feladatok 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek. 
32/2008.(II.21.) sz. közgyűlési 
határozat 

Bűnmegelőzési feladatok 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek. 
113/2003. (IV.24.) sz. 
közgyűlési határozat) 

Önkormányzati fejlesztési 
feladatok (Ipari Park Kft., 
Városfejlesztő Zrt.) 

23/2008.(II.21.) sz. közgyűlési  
határozat 

Közterület-felügyelet 
létrehozása, működtetése 

1999. évi LXIII. tv. 1. § (1)-(3) 

Szolnok Megyei Jogú 
Város címere, zászlaja és 
logója használatának 
engedélyezése 

16/1991.(V.28.) KR sz. 
rendelet 

Szolnok 
névhasználatának 
engedélyezése 

21/1991. (VII.9) KR sz. 
rendelet 
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- „Ezüst Pelikán Díj”  
 
- Dr. Kálmándi Mihály 
Díj 
- Szolnok Város 
Pedagógiai Díja 
- Szolnok Város 
Kulturális Díja 
- Dr. Laki Kálmán Díj  
 
- Szolnok Város Pro 
Caritate Díja  
- „Szolnok Város 
Ifjúsági Díja”  
- „Szolnok Díszpolgára” 
elismerő cím 
- „Szolnokért Emlék-
érem” 
- címzetes óvodavezetői, 
ill. igazgatói cím 

28/1991. (IX.10.) KR. sz. 
rendelet 2.§ (1) bek. 
34/1994. (X.5.) KR. sz. 
rendelet 2.§ (1)-(2) bek 
15/1996. (VI.4.) KR. sz. 
rendelet 2.§ (1) bek., és 5.§ 
36/1997. (XII.20.) KR. sz. 
rendelet 2.§ (1) bek. 
20/2001. (VII.2.) KR. sz. 
rendelet 
1/2007. (II.1.) KR. rendelet 2.§ 
 
18/2009. (VI.3.) KR. rendelet 
2. § 
21/2000. (VI.21.) sz. 
közgyűlési rendelet 
17/2009. (VI.2.) KR. rendelet 
3.§ 
21/1994. (VI.10.) KR. sz. 
rendelet 6.§ 

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 

217/1998. (XII. 30.) Korm. 
Rend. 62 § 

 
 
 


