
 

 

1A Szabályzat  6. számú melléklete 
 
 

Az önkormányzat feladatai 
 
 
Az önkormányzat kötelező feladatait az Ötv., valamint más kötelező feladatok ellátásáról rendelkező 
törvények határozzák meg, melyek a lakosság alapvető szolgáltatásaihoz kapcsolódnak. Az 
önkormányzat az alábbi feladatokról kötelesen gondoskodni:  
a) az egészséges ivóvízellátás, 
b) az óvodai nevelés, 
c) az általános iskolai oktatás és nevelés, 
d) az egészségügyi alapellátás: 

da) háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás, 
db) fogorvosi ellátás, 
dc) védőnői ellátás (ifjúság-egészségügyi gondozás), 

e) szociális ellátások: 
ea) felnőttek esetében a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások: 

- aktívkorúak ellátása, 
- időskorúak járadéka, 
- lakásfenntartási támogatás, 
- ápolási díj, 
- átmeneti segély 
- temetési segély 
- egyéb önkormányzati eseti pénzellátások (a mindenkor hatályos szociális ellátásokról és 

gyermekvédelmi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet szerint), 
- adósságkezelési szolgáltatás, 
- közgyógyellátás, 
- köztemetés, 
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, 
- hajléktalan személyek részére nappali melegedő (Vöröskereszt) 

 eb)  személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátási formák: 
- szociális étkeztetés, 
- idősek nappali ellátását nyújtó intézményben történő ellátás 
- házi segítségnyújtás és családsegítés (a Balassagyarmati Többcélú Társulás Támogató 

Szolgáltató Intézménye útján biztosítja) 
 ec)  gyermekek esetében pénzbeli ellátások: 

- rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, 
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, 
- óvodáztatási támogatás, 
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
- a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló mindenkor hatályos 

rendeletben meghatározott eseti támogatások 
 ed) gyermekek ellátása, gyermekjóléti ellátások: 

- bölcsődei ellátás, 
- gyermekek napközbeni ellátása, 
- étkeztetés, 
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás 

f) közvilágítás, 
g) 2helyi közutak fenntartása (helyi közút forgalmának biztonsága), kezelése és a kezelői jogok 

gyakorlása, 
h) köztemető fenntartása, 
i) köztisztasági és településtisztasági feladatok (közutak tisztántartása, hóeltakarítás, 

síkosságmentesítés) 
j) csatornázás, csapadékvíz elvezetési feladatok, 
k) árvíz- és belvízi védekezési feladatok 

 
1 Beiktatta a 7/2012.(III.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. március hó 01. napjától. 
2 Módosította a 13/2017.(IV.03.) önkormányzati rendelet 2. §.a. Hatályos 2017. április hó 04. napjától. 



 

 

 

l) polgári védelmi feladatok ellátása, 
m) honvédelmi felkészítés és az országos mozgósítással kapcsolatos egyéb feladatok, 
n) közfoglalkoztatás, 
o) állategészségügyi feladatok (kóbor ebek befogásával kapcsolatos feladatok) 
p) lakosság művelődése érdekében a közösségi színtér biztosítása, 
q) a könyvtári szolgáltatás biztosítása a felnőtt lakosság és az ifjúság részére, 
r) sporttevékenység támogatása, 
s) közterület rendjének biztosítása, 
t) a képviselő-testület és a polgármesteri hivatal működéséről, valamint a hivatal dolgozói 

díjazásának biztosítása, 
u) a nemzetiségek jogainak érvényesítése 
v) települési hulladékkezelés, 
w) a Szabályzat hatályba lépését követően az Ötv. módosításával, más feladat- és hatáskört 

megállapító törvény módosításával vagy új törvény elfogadásával jelentkező önkormányzati 
feladatok. 

 

 

 
 


