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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 27-én 8.30 órakor megtartott 
rendkívüli, nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
/Kihagyva a kihagyandók/ 
 
Tárgy: Döntés az önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kormányzati funkció rendjének 
meghatározásáról. 

87/2014. (V. 27.) sz. önkormányzati határozat: 
 

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

dönt arról, hogy az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó 
kormányzati funkció rendjét az alábbiakban 

határozza meg: 
<052020 > <Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése> 
<063020> <víztermelés, kezelés ellátás> 
<051030> <Nem veszélyes települési hulladék vegyes, ömlesztett begyűjtése, 

szállítása, átrakása> 
<061020> <lakóépület építése> 
<045120> <út, autópálya építése> 
<045140> <városi és elővárosi közúti személyszállítás> 
<045160> <közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása> 
<096020> <iskolai, intézményi étkeztetés> 
<013350> <az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok (nem szociális bérlakás)> 
<106010> <lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése> 
<064010> <közvilágítás> 
<066020> <város -, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (TÜF Kft.)> 
<031030> <közterületek rendjének fenntartása> 
<022010> <polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése> 
<094210> <felsőfokú oktatás (Bursa)> 
<074013> <pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok> 
<074031> <család és nővédelmi egészségügyi gondozás> 
<074032> <ifjúság egészségügyi gondozás> 
<102030> <idősek, demens betegek nappali ellátása> 
<106020> <lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások> 
<041231> <rövid időtartalmú közfoglalkoztatás> 
<041232> <start – munkaprogram – téli közfoglalkoztatás> 
<041233> <hosszabb időtartalmú közhasznú foglakoztatás> 
<082042> <könyvállomány gyarapítás, nyilvántartása> 
<082044> <könyvtári szolgáltatások> 
<081030> <sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése> 
<081041> <versenysport és utánpótlás – nevelési tevékenység támogatás> 
<086090> <Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás> 



<013320> <köztemető fenntartása és működtetés> 
<011130> <önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

ig. tevékenység> 
<092111> <Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, 

oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon> 
<092120> <Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok> 
<091211> <Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, 

oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon> 
<091220> <Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok> 
 

Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal. 
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 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
Gyömrő, 2014. május 30. 
 
 
 
 
Egervári Judit 
jegyzőkönyvvezető 



 


