
Az Önkormányzat önként vállalt feladatai 
 

11. Egészségügy, szociálpolitika 

a) járó beteg szakellátás (23/2013.(I.31.) sz. KT. határozat), 

b) közhasznú foglalkoztatás és megváltozott munkaképességű emberek munkalehetőségének 

biztosítása (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat),  

c) hajléktalanok, állami gondozottak, intézményi dolgozók elhelyezése (7/2006.(III.10.) 

önkormányzati rendelet), 

d) ferencvárosi karácsonyi támogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 30. §), 

e) ferencvárosi gyermekétkeztetési támogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 34. §), 

f) ferencvárosi mozgáskorlátozottak lakásának akadálymentesítési támogatása (8/2015.(II.24.) 

önk. rendelet 40. §), 

g) ferencvárosi nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők ingyenes 

könyvtárhasználata (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 41. §), 

h) tanulóbérlet biztosítása Ferencvárosban (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 42. §), 

i) Ferencvárosi Idősügyi Tanács működtetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat),   

j) ferencvárosi fűtéstámogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 14.§), 

k) jogosítvány megszerzésének támogatása Ferencvárosban (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 

35.§), 

l) ferencvárosi oktatási támogatás, (taneszköz és tankönyv biztosítása) (8/2015. (II.24.) önk. 

rendelet 44.§), 

m) ferencvárosi lakbértámogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 16.§),  

n) ferencvárosi gyógyszertámogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 24/A. §), 

o) ferencvárosi közgyógytámogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 24. §), 

p) ferencvárosi élelmiszertámogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 31.§ (1) bek.), 

q) HPV elleni védőoltás biztosítása Ferencvárosban (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 43. §), 

r) ferencvárosi születési és életkezdési támogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 33. §), 

s) ferencvárosi iskolakezdési támogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 32. §), 

t) ferencvárosi lakhatást segítő támogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 37. §), 

u) a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás, járványos agyhártyagyulladás, rotavírus okozta 

hasmenés és bárányhimlő megbetegedési veszély elhárítása céljából beadott védőoltások 

biztosítása (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 33/A. §), 

v) ferencvárosi jövedelempótló rendszeres támogatás (8/2015. (II.24.) rendelet 7.§), 

w) ferencvárosi közüzemi díj és közös költség támogatás (8/2015. (II.24.) rendelet 13.§), 

x) ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás (8/2015. (II.24.) rendelet 17.§), 

y) ferencvárosi rendkívüli támogatás (8/2015. (II.24.) rendelet 25.§) 

 

2. Közneveléshez kapcsolódó feladatok 

a) „Kifli” program (18/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat, 111/2014.(V.15.) sz. KT 

határozat) 

b) gyermek és ifjúsági táborok üzemeltetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat) 

 

3. Kommunikáció 

a) 9. Tv működtetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)   

b) Ferencváros Újság (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat) 
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4. Rendészet 

a) Közterület-felügyelet működtetése (3/2014. (I. 28.) önk. rendelet)  

b) Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésében való részvétel (111/2014.(V.15.) sz. KT. 

határozat)  

c)2 a Koppány u. 2-4. szám alatti TESCO Áruházban kialakítandó körzeti megbízotti iroda 

internet és telefon szolgáltatása havi díjának megfizetése, valamint a szükséges bútorzat 

biztosítása (9/2015. (I.29.) sz. KT határozat) 

 

5. Kultúra 

Pinceszínház működtetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat) 

 

6. Egyéb 

a) Ferenc busz működtetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat) 

b) IX. ker. Rendőrkapitányság és a KLIK részére lakások biztosítása (7/2006.(III.10.) 

önkormányzati rendelet), 

c) Lakóház-felújítási támogatás (30/2000.(XII.24.) önkormányzati rendelet) 

d) Lakásnyilvántartási kérelmek befogadása, és ez alapján lakások pályázat útján történő 

bérbeadása (7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet)  

e) postai szolgáltatás biztosítása a Bakáts téren és az Aszódi lakótelepen (111/2014.(V.15.) sz. 

KT. határozat) 

f) Ferencvárosi Települési Értéktár Bizottság működtetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. 

határozat) 
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