
 
                                                                                   

12. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez  

 

A.) 
 

 

 

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ 

ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 

 

 

1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 

 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1  testvérvárosi kapcsolatok szer-

vezése, külföldi önkormányza-

tokkal való együttműködés, 

ezeken belül programok, ren-

dezvények, látogatások szerve-

zése, együttműködés kialakítása, 

civil szervezetekkel való kül-

kapcsolatok 

Alaptörvény 32. cikk k) 

pontja 

2  idegenforgalom helyi fejleszté-

sének összehangolása, idegen-

forgalom alakulásának elemzé-

se, értékelése 

2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § 13. pontja 

 

 

2. 2Szociális ellátás és gyermekvédelmi feladatok 

 

 A 

kötelező feladatok 

B 

önként vállalt felada-

tok 

C 

jogszabály megjelölése, fel-

adatellátás alapja 

1 közfoglalkoztatás vállalkozói tevékeny-

ség (mezőgazdasági 

programban termelt 

termények értékesí-

tés) 

1991. évi IV. törvény 8.§ (4) 

bekezdés a) pontja 

2011. évi CVI. törvény 1.§ (3) 

bekezdés a) pontja 

2011. évi CLXXXIX. törvény 

15.§-a 

2 szociális alapszolgáltatások 

(étkeztetés, házi segítség-

nyújtás, családsegítés, kö-

zösségi ellátások, jelzőrend-

 1993. évi III. törvény 57.§ (1) 

bekezdése 

                                                 
1 Módosította az 5/2017.(II.23.) számú rendelet  
2 Módosította a 4/2015.(IV.3.) számú rendelet 2.§-a. 
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szeres házi segítségnyújtás) 

3 időskorúak gondozóháza  1993. évi III. törvény 86.§ (1) 

bekezdése 

4 települési támogatás  1993. évi III. törvény 45.§ (1) 

bekezdése 

5  temetési támogatás 2/2015.(II.23.) önkormányzati 

rendelet 

6 köztemetés  1993. évi III. törvény 48.§ 

(1)-(2) bekezdése 

7  személyi térítési díj 

csökkentése, elenge-

dése 

1993. évi III. törvény 115.§ 

(3) bekezdése 

8 rendszeres gyermekvédelmi 

támogatás 

 1997. évi XXXI. törvény 19.§ 

(1) bekezdése 

9 közétkeztetés  1997. évi XXXI. törvény 

151.§ (2) bekezdése 

10  BURSA-

HUNGARICA felső-

oktatási önkormányza-

ti ösztöndíjrendszer 

költségvetési rendelet és ön-

kormányzati határozat 

11 gyermekjóléti szolgálat  1997. évi IV. törvény 94.§ 

(2a) bekezdés  

 

 

3. Egészségügyi ellátás 

 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1 háziorvosi és házi gyermek-

orvosi ellátás 

 2015. évi CXXIII. törvény 

5. § (1) bekezdés a) pontja 

2 fogorvosi alapellátás  2015. évi CXXIII. törvény 

5. § (1) bekezdés b) pontja 

3 fogászati röntgen  1997. évi CLIV. törvény 

152. § (3) bekezdése 

4 alapellátáshoz kapcsolódó 

ügyeleti ellátás 

 2015. évi CXXIII. törvény 

5. § (1) bekezdés c) pontja 

5 védőnői ellátás  2015. évi CXXIII. törvény 

5. § (1) bekezdés d) pontja 

 

6 iskola-egészségügyi ellátás  2015. évi CXXIII. törvény 

5. § (1) bekezdés e) pontja 

7 köztisztasági és településtisz-

tasági feladatok 

 1991. évi XX. törvény 21. 

§-a  

1997. évi CLIV. törvény 

153. § (1) bekezdés a) 

pontja 
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8 rovar- és rágcsálómentesítési 

feladatok 

 1997. évi CLIV. törvény 

153. § (1) bekezdés b) 

pontja 

9 egészségfejlesztési tevékeny-

ségek támogatása 

 2015. évi CXXIII. törvény 

1. § (2) bekezdés ba) pont-

ja 

 

 

4. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 

 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1 muzeális intézmény fenntar-

tása 

 1997. évi CXL. törvény 

50. § (1) bekezdése 

2 városi könyvtár fenntartása  1997. évi CXL. törvény 

64. § (1) bekezdése 

3 a helyi közművelődés fel-

tételeinek biztosítása, a helyi 

közművelődési tevékenység 

támogatása 

 1997. évi CXL. törvény 

73. § (2) bekezdése, 76. § 

(1) bekezdése 

4 közművelődési intézmény 

biztosítása 

 1997. évi CXL. törvény 

78. § (1) bekezdése 

5 kulturális örökség védelme  2001. évi LXIV. törvény 

5. § (1) bekezdése 

6  városi nagyrendezvények szer-

vezése, lebonyolítása, kiemelt 

kulturális programok támogatása 

az önkormányzat minden-

kor hatályos éves költség-

vetési rendelete 

7  közérdekű muzeális gyűjtemé-

nyek és kiállítóhelyek működés-

ének támogatása 

az önkormányzat minden-

kor hatályos éves költség-

vetési rendelete 

8  közművelődési célú tevékenysé-

get folytatók támogatása 

1997. évi CXL. törvény 

80. §-a 
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5. Köznevelési feladatok 

 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C  

jogszabály megjelölése, a 

feladatellátás alapja 

1 óvodai nevelés, a nemzeti-

séghez tartozók óvodai neve-

lése, a többi gyermekkel, 

tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai 

nevelése 

 2011. évi CXC. törvény 

74. § (2) bekezdése 

2 köznevelési intézmények 

működtetése szakképző isko-

la kivételével 

 2011. évi CXC. törvény 

74. § (4) bekezdése 

 

 

6. Sport feladatok 

 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1 helyi sportfejlesztési koncep-

ció meghatározása, és annak 

megvalósítása 

 2004. évi I. törvény 55. § 

(1) bekezdés a) pontja 

2 együttműködés a helyi sport-

szervezetekkel, sportszövet-

ségekkel 

 2004. évi I. törvény 55. § 

(1) bekezdés b) pontja 

3 önkormányzat tulajdonát 

képező sportlétesítmények 

fenntartása és működtetése 

 2004. évi I. törvény 55. § 

(1) bekezdés c) pontja 

4 iskolai testnevelés és sportte-

vékenység gyakorlása fel-

tételeinek megteremtése 

 2004. évi I. törvény 55. § 

(1) bekezdés d) pontja 

5 iskolai sportkörök működé-

séhez, vagy ezek feladatait 

ellátó diák sportegyesületek 

feladatainak zavartalan ellá-

tásához szükséges feltételek 

biztosítása a köznevelésről 

szóló törvényben meghatáro-

zottak szerint 

 2004. évi I. törvény 55. § 

(2) bekezdése 

6  sportkoncepció megvalósítása, 

sportegyesületek anyagi támoga-

tása 

16/2009.(IX.29.) önkor-

mányzati rendelet 

7  sportlétesítmények, játszóterek 

működtetése 

16/2009.(IX.29.) önkor-

mányzati rendelet 

8  sportrendezvények szervezése 16/2009.(IX.29.) önkor-

mányzati rendelet 
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7. Környezetvédelmi és kommunális feladatok 

 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1 vízi közmű szolgáltatás 

(közműves ivóvízellátás és 

szennyvízelvezetés-tisztítás) 

 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 

21. pontja  

1995. évi LVII. törvény 4. 

§-a 

2 vízgazdálkodási feladatok  2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 

11. pontja 

 1995. évi LVII. törvény 

4. §-a 

3 közvilágítás  2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 

2. pontja 

4 köztemető fenntartása és 

üzemeltetése 

 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 

2. pontja 

1991. évi XX. törvény 18. 

§-a 

1999. évi XLIII. törvény 

5. § (3) bekezdése 

5 helyi közutak fejlesztése, 

fenntartása és üzemeltetése 

 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 

2. pontja 

1988. évi I. törvény 8. § 

(1) bekezdése, 34. § (5) 

bekezdése 

6 közterületeken járművel tör-

ténő várakozás biztosítása 

 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 

2. pontja 

1988. évi I. törvény 8. § 

(1) bekezdése 

7 helyi közparkok és egyéb 

közterületek kialakítása és 

fenntartása 

 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 

2. pontja 

78/2003.(XI.27.) GKM 

rendelet 7. §-a, 9. §-a 

 

 

 

 

 

 

8 köztisztaság, települési kör-

nyezet tisztasága 

 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 

5. pontja 

1991. évi XX. törvény 21. 

§-a 

1997. évi CLIV. törvény 
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153. § (1) bekezdés a) 

pontja 

9 hulladékgazdálkodás  2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 

19. pontja 

2012. évi CLXXXV. tör-

vény 33. § (1) bekezdése 

10 kéményseprő-ipari közszol-

gáltatás 

 2015. évi CCXI. törvény 

2. § (13) bekezdés 

11 helyi középületek akadály-

mentesítése 

 1998. évi XXVI. törvény 

5. § (1) bekezdése 

12 környezetvédelmi feladatok  2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 

11. pontja 

1995. évi LIII. törvény 37. 

§ (1) bekezdése, 46. § (1) 

bekezdése, 48. § (1)-(2) és 

(4) bekezdése 

13 Környezetvédelmi Program 

készítése 

 1995. évi LIII. törvény 46. 

§ (1) bekezdés b) pontja 

14 környezetvédelmi feladatok 

megoldása, együttműködés a 

környezetvédelmi feladatokat 

ellátó szervezetekkel 

 1995. évi LIII. törvény 46. 

§ (1) bekezdés c) és d) 

pontja 

15 környezeti állapot értékelése, 

lakosság tájékoztatása 

 1995. évi LIII. törvény 46. 

§ (1) bekezdés e) pontja 

16 Füstköd-riadó terv készítése 

és végrehajtása 

 1995. évi LIII. törvény 48. 

§ (4) bekezdés a) pontja, 

(6) bekezdés a)-c) pontja 

306/2010.(XII.23.) Kor-

mányrendelet 2. számú 

melléklete 

17 környezetvédelmi célú ren-

dezvények szervezése 

 1995. évi LIII. törvény 46. 

§ (1) bekezdés c) pontja, 

54. § (1)-(2) bekezdése 

18  Környezetvédelmi Alap működ-

tetése 

1995. évi LIII. törvény 58. 

§ (1) bekezdése 

19 természetvédelmi feladatok  2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 

11. pontja 

1995. évi LIII. törvény, 

30. §, 36. §, 55. § (1) be-

kezdése 

 

 

 

20 katasztrófavédelem  2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 

12. pontja 

2011. évi CXXVIII. tör-

vény 15. § (1)-(2) bekez-

dése, 16. §-a 

21 állat-egészségügyi feladatok  2008. évi XLVI. törvény 

19. § (2) bekezdése 
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8. Lakásgazdálkodás 

 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1 önkormányzati tulajdonú la-

kás céljára szolgáló ingatla-

nok hasznosítá-

sa/lakásgazdálkodás 

 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdé-

se  

 

2  helyi lakásépítési/lakásvásárlási 

támogatás fiatal házasok esetén 

13/2003.(X.15.) önkor-

mányzati rendelet 

3 lakbértámogatás  1993. évi LXXVIII. tör-

vény 34. § (3) bekezdése 

1/2016.(II.1.) önkormány-

zati rendelet 

4  lakástörvény 85/F. §-a szerinti 

elővásárlási jog gyakorlása 

1993. évi LXXVIII. tör-

vény 85/F. § (1)-(5) be-

kezdése 

5  város-rehabilitációs feladatok az önkormányzat minden-

kor hatályos éves költség-

vetési rendelete 

 

 

9. Vagyongazdálkodás 

 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1 kataszteri nyilvántartás vezeté-

se 

 1991. évi XXXIII. törvény 

42. §-a 

147/1992.(XI.6.) Kor-

mányrendelet 

25/2012.(XI.30.) önkor-

mányzati rendelet 

2  önkormányzati vagyon ingye-

nes hasznosítása 

2011. évi CXCVI. törvény 

11. § (13) bekezdése 

 

 

 

 

 

3 önkormányzati tulajdonnal 

kapcsolatos feladatok 
vállalkozói tevékenység 

(bérbe adás) 

2011. évi CLXXXIX. 

törvény 106-110. §-a 

2011. évi CXCVI. törvény 

25/2012.(XI.30.) önkor-

mányzati rendelet 

 

 

 



8 

 

10. Egyéb feladatok 

 

 

 A 

kötelező feladat 

B 

önként vállalt feladat 

C 

jogszabály megjelölése, 

feladatellátás alapja 

1 esélyegyenlőséggel kapcsola-

tos feladatok 

 2003. évi CXXV. törvény 

31. § (1) bekezdés 

2 településfejlesztési koncepció 

készítése, Integrált Település-

fejlesztési Stratégia készítése, 

karbantartása 

 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 

1. pontja 

1997. évi LXXVIII. tör-

vény 6. §-a, 9/A. § (1)-(3) 

bekezdése 

3 településrendezési feladatok 

ellátása: 

- helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv készítése 

és karbantartása 

- településszerkezeti terv ké-

szítése és karbantartása 

 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 

1. pontja 

1997. évi LXXVIII. tör-

vény 6. §-a, 9/B. §-a 

4  településképi véleményezési 

eljárás – önkormányzati terv-

tanács működtetése, 

településképi bejelentési eljá-

rás, 

településképi kötelezés 

1997. évi LXXVIII. tör-

vény 6/A. § (2) bekezdés 

a)-b) pontja, (6) bekezdése 

5  az épített környezet emberhez 

méltó esztétikus kialakítása, 

valamint a helyi építészeti 

örökség védelme 

1997. évi LXXVIII. tör-

vény 6/A. § (1) bekezdés 

aa) pontja 

6 választási bizottságok (szava-

zatszámláló bizottság, helyi 

választási bizottság, ország-

gyűlési egyéni választókerületi 

választási bizottság) tagjainak 

megválasztása 

 2013. évi XXXVI. törvény 

23. §  

7 bírósági ülnökök megválasztá-

sának lebonyolítása 

 2011. élvi CLXII. törvény 

213. § - 215. § (1) bekez-

dése 

 

 

 

 

 

8 a települési nemzetiségi ön-

kormányzatok részére az ön-

kormányzati működés szemé-

lyi és tárgyi feltételeinek biz-

tosítása, továbbá a működéssel 

kapcsolatos végrehajtási fel-

adatok ellátása 

 2011. évi CLXXIX. tör-

vény 80. § (1) bekezdése 

9  városi kitüntetések, elismerő 

címek, díszoklevelek adomá-

13/1995.(VII.20.) önkor-

mányzati rendelet 
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nyozása 

10  nemzeti ünnepekhez kapcsoló-

dó megemlékezések szervezé-

se 

az önkormányzat minden-

kor hatályos éves költség-

vetési rendelete 

11  települési nemzetiségi önkor-

mányzatok támogatása 

az önkormányzat minden-

kor hatályos éves költség-

vetési rendelete 

12  önkormányzati közlemények, 

hirdetmények megjelentetése 

10/2013.(III.27.) önkor-

mányzati rendelet 

13  polgárőr egyesületek támoga-

tása 

2011. évi CLXV. törvény 

3. § (2) bekezdés f) pontja, 

20. § (1) bekezdése, 22. § 

(1) bekezdése 

14 közterületek fellobogózása  2011. évi CCII. törvény 6. 

§ (6) bekezdése 

15  üzletek éjszakai (22 óra és 6 

óra közötti) nyitvatartási rend-

jének szabályozása 

2005. évi CLXIV. törvény 

6. § (4) bekezdés, 7. § (1) 

bekezdés g) pontja 

16  együttműködés más önkor-

mányzattal, tagság érdekképvi-

seleti szövetségben 

Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés k) pontja 

10/2013.(III.27.) önkor-

mányzati rendelet 

„ 

 

 

 

 

 


