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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK 

 
- helyi építészeti örökség értékeinek védelme   1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) 57. § (2) 

 
  - településfejlesztés  Mötv. 13. § (1) 
- településrendezés   1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1)   

 
  - közút építése 1988. évi I. tv. 31. §,  
  - közúti közlekedésfejlesztési tervek, koncepciók 1988. évi I. tv. 10. §, 11. § (1) 
 - társulásban részvétel Mötv. 42. § 5. pont 
 
 

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS, KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 

 
helyi közterületek fenntartása, köztisztaság, 
településtisztaság biztosítása  

   
önkormányzati rendelet 

települési szilárd hulladékok kezelése  
 

  2012. évi CLXXXV. tv.. 33. § (1), 35. § (1) 
önkormányzati rendelet 

települési folyékony hulladékok kezelése   2012. évi CLXXXV. tv..   
önkormányzati rendelet 

hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és 
fenntartása 

  2012. évi CLXXXV. tv.. 33. § (1), 
önkormányzati rendelet 
 

közterületen elhagyott hulladék elszállítása, 
hasznosítása, ill. ártalmatlanítása 

  2012. évi CLXXXV. tv. 61. § 

közterület tisztán tartása    2012. évi CLXXXV. tv. 61. § 
ivóvíz biztosítása, víziközmű szolgáltatás  Mötv. 13. § (1) 21. pont 
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vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés  1995. évi LVII. tv. 4.§ (1) f./ 

ár- és belvízvédekezés  1995. évi LVII. tv. 17.§ (4) 

árvízmentesítés  1995. évi LVII. tv. 4.§ (1) f./ 

helyi vízkárelhárítás  1995. évi LVII. tv. 4.§ (1) f./ 

belvízmentesítés  1995. évi LVII. tv. 4.§ (1) f.) 

csatornázás  1995. évi LVII. tv. 4.§ (2) b) 

közvilágítás  díszkivilágítás Mötv. 13.§ (1) 2. pont 

helyi közutak fenntartása  Mötv. 13.§ (1) 2. pont 
1988. évi I. tv. 8.§ (1) 

helyi közösségi közlekedés biztosítása  Mötv. 13. § (1) 18. pont 
közúti járművel történő várakozás (parkolás)  
biztosítása 

 1988. évi I. tv. 9/D. § (2) bekezdés                                                                                                         

helyi közutak közútkezelői feladatainak 
ellátása  

 1988. évi I. tv. 15. § (2), 29.§ (3), 31.§, 34.§ (1), 
(2), (5), 35.§, 43.§ (1), 45.§ (1)   
                   

az utak forgalmának szabályozása  1988. évi I. tv. 33. § (1) c),  
20/1984.(XII.21.) KM rendelet 2.§ (1)  
önkormányzati rendelet 

közúti jelzések elhelyezése, fenntartása,  
üzemeltetése, eltávolítása 

 1988. évi I. tv. 33. § (1) c), 20/1984.(XII.21.) 
KM rendelet 2. § (1) 

gyalogos átkelőhelyek megvilágítása,   
gyalogos átkelőhelyhez vezető szilárd   
burkolatú járda, gyalogút, gyalogos  
felállóhely, és gyalogos biztonsági    

 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 2. § (5)           
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berendezések létesítése, fenntartása, valamint 
vasúti gyalogos átkelőhely létesítése   

           
            

szúnyog és rágcsálóirtás  1997. évi CLIV. tv. 73. § 
fás szárú növények fenntartása, kezelése, 
faápolási munkák 

 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 4. §, 5.§ 

játszóterek üzemeltetése, fenntartása  78/2003. (XI.27.) GKM  rend. 1. §, 7.§, 9.§ 
utca, tér és névtábla kataszter elkészítése  önkormányzati rendelet 
önkormányzati intézményi ingatlanok 
karbantartási feladatai 

 önkormányzati rendelet  

 
 

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS 

 
Háziorvosi ellátás (ellátási szerződéssel)   1997. évi CLIV. tv. 152. §  

 
Házi gyermekorvosi ellátás (ellátási 
szerződéssel) 

   1997. évi CLIV. tv. 152. §  
  

Fogorvosi alapellátás (ellátási szerződéssel)    1997. évi CLIV. tv. 152. § 
 

Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás 
(ellátási szerződéssel) 

   1997. évi CLIV. tv. 152. §  
 

Védőnői ellátás     1997. évi CLIV. tv. 152. §  
Iskola-egészségügyi ellátás   1997. évi CLIV. tv. 152. § 

 Iskolafogászat, ifjúsági fogászat 1997. évi CLIV. tv. 152. §  
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OKTATÁSSAL ÉS NEVELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 

 
Óvodai nevelés    2011. évi CXC. tv. 2. § 

Mötv.  
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése 

  2011. évi CXC. tv.  
 

Általános iskolai nappali oktatás    2011. évi CXC. tv.  
Mötv. 

SNI nappali rendszerű ált. iskolai nevelése-
oktatása  – szegregált 

  2011. évi CXC. tv. 
 
 

Napközi és tanulószoba működtetése    2011. évi CXC. tv. 
 

Pedagógia szakszolgálat működtetése 
a) nevelési tanácsadás 
b) logopédiai szolgálat 

működtetése 
c) gyógy-testnevelés  

biztosítása 
d) korai fejlesztés 
e) konduktív pedagógiai 

ellátás 

  2011. évi CXC. tv. 
  

Integrált SNI óvodai és általános iskolai 
nevelés, oktatás 

  2011. évi CXC. tv. 
  

 
 

KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS, KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA 
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Közművelődési tevékenység ellátása, 
közművelődési intézmény biztosítása: 
Egressy Gábor Szabadidőközpont 

  Mötv. 13. § (1) 7. pont 
1997. CXL. tv. 73-81. §  
1997. CXL. tv. 78 § (2)  
 

 Rendezvények szervezése Mötv. 
Költségvetési rendelet 

Települési könyvtári feladatok ellátása 
Falu Tamás Városi Könyvtár 

 1997. CXL. tv. 64 § (1)-(2) 

 
 

SZOCIÁLIS- GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS 
 

Étkezési térítési díj  1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) 
önkormányzati rendelet 

 Települési támogatás 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés 
önkormányzati rendelet 

 Közlekedési támogatás önkormányzati rendelet 
RGYVK – egyszeri  1997. évi XXXI. törvény 20/A. § 
Köztemetés  1993. évi III. törvény 48. §  
Családsegítő Szolgálat 
- családsegítés 

  
1993. évi III. törvény 64. § 

Család és gyermekjóléti Szolgálat  1997. évi XXXI. törvény 40. § 
 
- Házi segítségnyújtás  1993. évi III. törvény 63. § 
 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1993. évi III. törvény 65. § 
- Étkeztetés  1993. évi III. törvény 62. § 
 Bölcsődei ellátás 1997. évi XXXI. törvény 42. § 
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HELYI KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

 
A környezeti állapot figyelemmel kísérése, 
adatnyilvántartás és -szolgáltatás teljesítése 

  1995. évi LIII. tv. 12. § (3) 

Környezetvédelmi feladatok megoldása  1995. évi LIII. tv. 46. § (1) 
Környezetvédelmi program kidolgozása, 
jóváhagyása, az illetékességi terület 
környezeti állapotának elemzése, értékelése, a 
lakosság tájékoztatása; a környezetvédelmi 
programban foglaltak végrehajtása, 
folyamatos felülvizsgálata 

  1995. évi LIII. tv. 46. § (1) b), e), 47. (2) §  
  
  
  
 

A helyi jelentőségű védett természeti terület 
fenntartása,  

 1996. évi LIII. törvény 62. §. (2) bek. 
 

Kiemelt oltalmuk biztosítása érdekében 
természeti értékek védetté nyilvánítása 

 1996. évi LIII. törvény 22. §.  

 
 

KÖZBIZTONSÁG, POLGÁRI VÉDELEM, KATASZTRÓFAVÉDELEM 

 
 Térfigyelő-rendszer fenntartása, működtetése önkormányzati rendelet, határozat 
 Polgárőrség támogatása  
 Körzeti megbízottak, Ócsai Rendőrőrs támogatása  
 Közterület-felügyelet fenntartása 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) 
Polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos 
ügyintézés 

 2011. évi CXXVIII. Tv. 53-60. § 

Települési polgári védelmi szervezet 
létrehozása és alkalmazása 

 2011. évi CXXVIII. Tv. 60-63. § 
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Tűzvédelem (tűzvédelmi szabályzat)  1996. évi XXXI. Tv. 19. § 
Munkavédelem  1993. évi XCIII. tv. 54. § 
Vagyonvédelem  2005. évi CXXXIII. Tv. 
 

SPORT ÉS IFJÚSÁGI FELADATOK 

 
A helyi sportfejlesztési koncepció 
meghatározása, a sport-szervezetekkel való 
együttműködés biztosítása, sportlétesítmények 
fenntartása, iskolai testnevelés és 
sporttevékenység feltételeinek biztosítása 
 

  
 
 
 

Mötv. 13. § (1) 15. pont  
2004. évi I. tv. 55. § (1) 
önkormányzati rendelet, határozat 

Az iskolai sportkörök működési feltételeinek 
biztosítása 

  2004. évi I. tv. 55. § (2)  
  
  

 

NEMZETISÉGI FELADATOK 

 
Nemzetiségek jogainak érvényesítése, az 
ÓRNÖ munkájának segítése 

 Mötv. 
2011. évi CLXXIX. törvény 
Költségvetési rendelet 

 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása költségvetési rendelet 
 
 

EGYÉB FELADATOK 

 
 Társadalmi szervezetek, egyesületek, civil 

szerveződések támogatása 
 Mötv. 6. § a) pont  



Kötelező feladat Önként vállalt feladat Jogszabályhely megjelölése vagy a 
feladatellátás alapja 

 

 Költségvetési rendelet  

 Egyházak, felekezetek és vallási közösségek 
támogatása 

Mötv. 6. § a) pont  
 Költségvetési rendelet 

Vagyongazdálkodás   
147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1)  
Alaptörvény 32. cikk (1) f) pont 
2011. évi CXCVI tv. 1.§ (1)-(2) (Nvtv.) 
2011. évi CXCV. tv. 23.§; 91.§ (Áht.) 
 

Vagyonkataszteri nyilvántartás  147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet 1. § (1) 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, 
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
hasznosítása  

   Mötv. 13. § (1) 9. pont  
 önkormányzati rendelet 

 Vásárok, piacok fenntartása  55/2009. (III.13.) Kormányrendelet 
ÖK. határozat 

 Kitüntetések adományozása Mötv. 42. § (3)  
önkormányzati rendelet 

 Önkormányzati jelképek: zászló, címer 36/1997. (XII.1.) önkormányzati rendelet 
 Önkormányzati lapkiadás 

- Ócsai Kisbíró,  
 

 
ÖK határozat 

 Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ÖK. határozat 
 
 
 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása 

- Palást (Szlovákia) 
- Dalgety Bay (Skócia) 
- Észtország 

 
határozat  
határozat 
határozat 

 Képviselők tiszteletdíjának biztosítása Mötv. 35. § (1) 
Képviselő-testület működésének biztosítása  Mötv. 
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Közterületek elnevezése  önkormányzati rendelet 
 
E Szabályzat 2015. július 1. napján lép hatályba. 

 
 
 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 
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