4. melléklet a 7/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez1
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1Módosította

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyeződésmentesítési tevékenységek
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Egyéb kiadói tevékenység
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Állat-egészségügy
Zöldterület-kezelés
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Közterület rendjének fenntartása
Közvilágítás
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai
a 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. március 1-től.
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Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Fogorvosi ügyeleti ellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások
fejlesztése, működtetése
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Köztemető-fenntartás és -működtetés
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