
Gyömrő Város Önkormányzata 
2230 Gyömrő Szabadság út 1. 
 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 
 
 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 21-én 14.00 órakor 
megtartott rendes testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
/Kihagyva a kihagyandók/ 
 
Tárgy: Döntés az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok rendjéről. 

10/2013. (I. 21.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete 
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

dönt arról, hogy az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó 
szakfeladatok rendjét az alábbiakban 

határozza meg: 
 

3600001 víztermelés, kezelés ellátás 
3600005 vízmű támogatás 
3811031 települési hulladék vegyes, ömlesztett begyűjtése, szállítása, átrakása 
3811035 települési hulladék szállítás támogatása (Cegléd) 
4120001 lakó-és nem lakó ingatlan építése 
4211001 út, autópálya építése 
4931021 városi és elővárosi közúti személyszállítás  
5220011 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
5629131 iskolai, intézményi étkeztetés 
5629171 munkahelyi étkeztetés 
6201001 információ és technológiai szaktanácsadás 
6800011 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6800021 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000 1 építményüzemeltetés 
8411121 önkormányzati jogalkotás-, képviselők 
8411731 statisztikai tevékenység 
8412251 környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása 
8414021 közvilágítás 
8414035 város és községközlekedés támogatás (TÜF Kft.) 
8419019 önkormányzatok elszámolásai 
8419069 finanszírozási műveletek (betétek, hitelek) 
8419081 fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
8424215 rendőrségi támogatás 
8425315 katasztrófavédelem-támogatás 
8542345 szociális ösztöndíj-Bursa 
8622331 pályaalkalmassági egészségügyi szűrés 
8690411 család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
8690421 ifjúság egészségügyi gondozás 
8690491 egyéb betegség megelőzés (Nefelejcs) 
8810111 idősek nappali ellátása 
8820001 önkormányzati szociális ellátás 
8821141 helyi rendszeres lakásfenntartás támogatás 
8821161 ápolási díj méltányossági jogon 



8821211 helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
8821221 átmeneti segély 
8821231 temetési segély 
8821241 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
8821171 rendszeres gyermekvédelmi ellátás 
8821181 kiegészítő gyermekvédelmi ellátás 
8821291 egyéb önkormányzati eseti pénzbeli támogatás 
8822031 köztemetés 
8903015 civil szervezetek működésének támogatása 
8904411 rövid időtartalmú közfoglalkoztatás 
8904421 hosszabb időtartalmú közhasznú foglakoztatás 
8905061 egyházak támogatása 
8905095 m.n.s támogatás 
9101211 könyvállomány gyarapítás 
9101231 könyvtári szolgáltatások 
931102 1 sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
9312015 versenysport tevékenység támogatás 
9329181 m.n.s szabadidős szolgáltatás 
9603021 köztemető fenntartása, működtetése 
 

Felelős: polgármester 
Hat. idő: azonnal 

 

 

 

/Gyenes Levente/ s.k. /Varga Ernő/ s.k. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Kivonat hiteléül: 
Gyömrő, 2013. január 30. 
 
 
 
 
 
Egervári Judit 
jegyzőkönyvvezető 


