
1.számú melléklet 

 

Somberek Község Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok felsorolása a 

vonatkozó jogszabályok alapján 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján a 

helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatok különösen: 

 

1. településfejlesztés, településrendezés; 

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 

kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok 

és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 

rágcsálóirtás); 

6. óvodai ellátás; 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti 

szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 

8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás 

megelőzésének biztosítása; 

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési 

lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

15. sport, ifjúsági ügyek; 

16. nemzetiségi ügyek; 

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

18. hulladékgazdálkodás; 

19. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a 

helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

 

 
 Önként vállalt feladata: 

- 2005. évi LXXXVIII.törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti kötelező feladatok 

- alapellátás: 

családsegítés (86.§(1)a.) 

- étkeztetés (86.§.(1) bekezdés b) pont) 

- házi segítségnyújtás (86.§.(1) bekezdés c) pont) 

- nappali ellátást nyújtó intézményi formák (támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, -  

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)ellátási szerződés keretében; (86.§ (2) c) pont)  

-  köztemetés 

-  települési támogatás (rendszeres és rendkívüli –átmeneti, temetési, szülési)(45.§) 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86.§ szerinti kötelező feladatok: 

- óvodai nevelés, 

-  nemzeti, etnikai kisebbségi nevelése, oktatása saját fenntartású intézményben 

 

önként vállalt feladatok: 

a) az alapfokú művészetoktatás támogatása 

b) a logopédiai szolgáltatásról való gondoskodás 

 

 



A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ szerinti kötelező 

feladatok 

- környezetvédelmi program kidolgozása. 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ szerinti kötelező feladatok 

- megfelelő minőségű vízellátás biztosítása, 

- belvíz, árvíz elleni védekezés, 

- szennyvíz elvezetés, tisztítás, 

- csapadékvíz elleni védekezés. 

 

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 42.§ (2) szerinti kötelező feladatok 

- állati hulladék ártalmatlanná tétele, 

- kóbor ebek befogása, 

- ebek veszettség elleni védőoltásának megszervezése. 

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltásról szóló1996. évi XXXI. törvény 29.§ szerinti 

kötelező 

feladatok 

- oltóvíz nyerési lehetőség biztosítása. 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ szerinti kötelező feladatok 

- háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatok ellátása, magántulajdonú rendelőben ellátási szerződések alapján, 

- fogorvosi ellátás, ellátási szerződések alapján 

- alapellátáshoz kapcsolódó ügyelet ellátási szerződés alapján 

- védőnői szolgálat, saját intézményben, kinevezett közalkalmazottakkal 

- iskola egészségügyi ellátás,  

- óvodai egészségügyi ellátás 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) szerinti kötelező 

feladatok 

- településrendezési feladatok ellátása, 

- emberhez méltó esztétikus környezet kialakítása. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti kötelező 

feladatok 

természetbeni ellátások, intézményi szolgáltatások 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása (19.§) 

- intézményi gyermekétkeztetés (21.§) 

 

- gyermekjóléti szolgálat működtetése, (40.§.(1) bekezdés) A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás keretében 

működő Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás keretében,  

- gyermekek napközi ellátása, (41.§ (1), (2), (3) bekezdés) önkormányzati tulajdonú ingatlanban 

 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21.§ szerinti kötelező feladatok 

- Hulladékszállítás és kezelés, 

- folyékony hulladék szállítása és kezelése. 

 

A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény 59.§ szerinti kötelező feladat 

- helyi sport tevékenység támogatása. 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény szerint 

- közművelődés, kulturális feladatok ellátása 

 

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 3.§, valamint 22.§ (3) bekezdése 

szerinti 

önként vállalt feladat: 

- befektetők számára vonzó vállalkozói környezet kialakítása,  

- a térségi és helyi közösségek területfejlesztési és területrendezési kezdeményezéseinek elősegítése, 

összehangolása az országos célkitűzésekkel: turisztikai fejlesztések. 



 


