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Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 
18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel 1 2  

 
 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § (1) Orosháza Város Önkormányzat feladatai 2013. január 01. napjától: 

1. településfejlesztés, településrendezés;  

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a 
közvilágításról való gondoskodás, 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;  
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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. helyi közösségi közlekedés biztosítása;  

19. hulladékgazdálkodás;  

20. víziközmű-szolgáltatás;  

21. múzeumi feladatok ellátása (helytörténet, irodalomtörténet, régészet és 
néprajz) 

22. közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, 

23. civil szervezetek és alapítványok támogatása. 

 
(2) A (1) bekezdésben foglalt, nem kötelező feladatok ellátására olyan mértékben 
kerül sor, amilyen mértékben az Önkormányzat az adott évi költségvetési 
rendeletében erre fedezetet biztosít.  
 
1/A. §3 Az 1. §-ban foglaltak kötelező és önként vállalt feladatokra történő felosztását 
e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
2. § (1) E rendelet 2013. január 01. napján lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 15/2010. (X.22.) önkormányzati rendelet 6. §-a. 
 
 
 
 
 

( Dr. Dancsó József ) ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária ) 
polgármester címzetes főjegyző 

 

 

Kihirdetve: 2012. december 21-én. 

 

 
 

 ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária ) 
 címzetes főjegyző 
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1. számú melléklet a 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelethez: 

Orosháza Város Önkormányzata által ellátott  
kötelező és önként vállalt feladatok 

 
1. Egészségügyi alapellátások 

 Kötelező Önként vállalt 

1.1. házi és házi gyermekorvosi 
ellátás 

 

1.2. alapellátáshoz kapcsolódó orvosi 
ügyeleti ellátás 

 

1.3. fogorvosi alapellátás  

1.4. iskola-egészségügyi ellátás  

1.5.  védőnői szolgáltatás   

 
2. Szociális ellátások, gyermekvédelmi feladatok 

 Kötelező Önként vállalt 

2.1.  időskorúak és demens betegek tartós 
bentlakásos szociális ellátása 

2.2. időskorúak átmeneti ellátása  

2.3. családok átmeneti otthonában 
elhelyezettek ellátása 

 

2.4. hajléktalanok ellátása átmeneti 
szálláson és menedékhelyen 

 

2.5. idősek nappali ellátása  

2.6. fogyatékossággal élők nappali 
ellátása 

 

2.7. bölcsődei ellátás  

2.8. nappali melegedő  

2.9. szociális étkeztetés  

2.10. házi segítségnyújtás  

2.11. tanyagondnoki szolgáltatás  

2.12. gyermekjóléti központ  

2.13. családsegítő szolgálat  

2.14. aktív korúak ellátása  

2.15. lakásfenntartási támogatás  

2.16. óvodáztatási támogatás  

2.17. átmeneti segély  

2.18. temetési segély  

2.19. rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás 

 

2.20. adósságkezelési szolgáltatás  

2.21. közgyógyellátás  

2.22. köztemetés  

2.23. esélyegyenlőségi feladatok  
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2.24. fizikai és információs 
akadálymentesítés 

 

2.25.  szociális foglalkoztatás munka-
rehabilitáció keretében 

2.26. közfoglalkoztatás  

2.27.  nyári napközi ellátás (alternatív 
napközbeni ellátás) 

 
3. Köznevelési, közművelődési feladatok 

 Kötelező Önként vállalt 

3.1. óvodai nevelés, sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai 
nevelése, nemzetiségi óvodai 
nevelés 

 

3.2. óvodai, iskolai, kollégiumi 
intézményi étkeztetés 

 

3.3. köznevelési intézmények 
működtetése 

 

3.4.  szociális ösztöndíjak 

3.5. kulturális műsorok, rendezvények, 
kiállítások szervezése 

 

3.6. könyvtári tevékenységek  

3.7.  múzeumi tevékenységek 

3.8. közművelődési intézmények, 
közösségi színterek működtetése 

 

 
4. Településüzemeltetés 

 Kötelező Önként vállalt 

4.1. egészséges ivóvízellátás  

4.2. csatornázás  

4.3.  szelektív hulladékgazdálkodás 

4.4. hulladékgazdálkodás  

4.5. köztisztaság, településtisztaság 
biztosítása 

 

4.6. közlekedési célú felületek 
üzemeltetése és fenntartása 

 

4.7.  helyi közösségi közlekedés biztosítása 

4.8. közterületek fenntartása  

4.9.  közterület rendjének fenntartása 

4.10. közvilágítás  

4.11. köztemető működtetése  

4.12.  helyi környezetvédelmi feladatok 
támogatása 

4.13. környezetvédelmi feladatok  

4.14. településfejlesztés, 
településrendezés 

 

4.15. állategészségügyi ellátás  
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5. Igazgatási feladatok 

 Kötelező Önként vállalt 

5.1. helyi (települési és nemzetiségi) 
önkormányzatok igazgatási és 
végrehajtási tevékenysége 

 

5.2. polgármesteri hivatali igazgatási, 
tevékenységek, hatósági feladatok 

 

 
6. Sport és szabadidős feladatok 

 Kötelező Önként vállalt 

6.1. sportlétesítmények működtetése 
és fejlesztése 

 

6.2. diáksport-tevékenység  

6.3.  szabadidő-, utánpótlás- és 
versenysport-tevékenység és 
támogatása 

6.4.  fürdő- és strandszolgáltatás 

 
7. Vagyongazdálkodás 

 Kötelező Önként vállalt 

7.1. önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás, hasznosítás 

 

7.2. helyiséggazdálkodás  

7.3.  város rehabilitációs feladatok 

 
8. Egyéb feladatok 

 Kötelező Önként vállalt 

8.1.  helyi lakás (helyiség) - építési,  
- vásárlási és - felújítási támogatás 

8.2.  lakosság önszerveződő közösségei, 
civil szervezetek, egyházak 
tevékenységének támogatása, az 
együttműködés biztosítása 

8.3.  gyermek-, és ifjúsági önkormányzati 
feladatok 

8.4.  egyéb étkeztetési feladatok 

8.5.  médiaszolgáltatás 

8.6.  kiemelt állami és önkormányzati 
rendezvények 

8.7.  önkormányzat nemzetközi kapcsolatai 

8.8. polgári védelmi feladatok  

8.9. belvízvédelem  

8.10.  idegenforgalmi tevékenységek ellátása 

8.11.  kitüntetések, elismerő címek alapítása, 
adományozása” 
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