
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai 

 

KÖTELEZŐ FELADATOK 

 

1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény 8.§ (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat köteles gondoskodni: 

- egészséges ivóvíz ellátásról, 

 

- az óvodai nevelésről, 

 

- az általános iskolai oktatásról és nevelésről, 

 

- az egészségügyi és a szociális alapellátásról, 

 

- a közvilágításról, 

 

- a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, 

 

 

- a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt 

magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő 

várakozás (parkolás) biztosításáról; 

 

2) A helyi önkormányzatokról szóló törvény 8.§ (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. 

 

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 

 

1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény 8.§ (1) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen az alábbiak, amelyekből 

(a (2) bekezdésben foglaltak alapján) maga határozza meg -a lakosság igényei alapján, anyagi 

lehetőségeitől függően-, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el: 

 

- a közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, 

sport támogatása érdekében Művelődési központ, Könyvtár elnevezéssel intézmény 

fenntartása, társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok egyéb szervezetek támogatása 

az éves költségvetési rendeletben meghatározottak szerint, 

 

- a köztisztaság és a településtisztaság érdekében a szemétszállításról való gondoskodás, a 

helyi közutak, közterületek, parkok fenntartásáról való gondoskodás, 

 

- a csapadékvíz elvezetésének az egész település területére történő kiterjesztése, 

 

- településfejlesztés tekintetében a község idegenforgalmi fejlesztését szolgáló programok, 

tervek kidolgozása: településfejlesztési koncepció,  

 

- településrendezés tekintetében a helyi rendezési terv, építési szabályzat, fejlesztési 

elképzelésekhez igazodó módosítása, 

 

- A közbiztonság megteremtése érdekében Térfigyelő-rendszer fenntartása, működtetése 



Járőrszolgálat működtetése, Körzeti megbízotti iroda fenntartása, Mezei őrszolgálat 

Közterület-felügyelet fenntartása 

 

- A Német nemzetiségi önkormányzattal való együttműködés, a nemzetiségi feladatok 

támogatása 

 

- Egyéb feladatkörében Kitüntetések adományozása, Önkormányzati jelképek: zászló, címer 

Önkormányzati lapkiadás: Újhartyáni ÚJ-HÍR, Helyi televízió MAG Tv támogatása 

 

- Testvérvárosi kapcsolatok kialakítása és ápolása 

 

- Az Önkormányzat vállalja, hogy a fejlesztési elképzelések keretén belül, prioritásként 

szereplő projektek megvalósításával elősegíti a további munkahelyteremtés feltételeinek 

megvalósítását és javítását. 

 

- A településüzemeltetés keretein belül a karácsonyi díszkivilágítás a településen, 

településfejlesztés,  közutak felújítása építése és a  kistérségi társulásban részvétel.  

 

- Célunk a közösségi élet, a civil szervezetekkel való együttműködés területén, hogy a 

kulturális, szabadidős, turisztikai rendezvények továbbra is vonzóak és látogathatóak 

legyenek az ideérkező vendégek és a helybeli lakosság számára. 

 

- A településfejlesztési politika, az adó politika központi jogszabályokkal és a helyi 

rendeletekkel összhangban történő alakításával, ezen elképzelések, célkitűzések 

megvalósításával hozzájárul a rendelkezésre álló anyagi eszközök biztosításával az élhetőbb 

település további fejlődéséhez. 


