
MELLÉKLET 

Tájékoztató 
 

Társulásunk jövőbeni működésével, feladataival 
kapcsolatos kérdésekről 

 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Társulásunk Elnöksége 2012. augusztus 29-i ülésén, majd pedig 2012. szeptember 18-i ülésén 
vitatta meg a Társulásunk jövőjét illető kérdéseket. 
 
Ezt a tájékoztatót az önkormányzati társulásokra vonatkozó jogszabályi módosulásokat, továbbá 
az Elnökségi Értekezlet álláspontját figyelembe véve állítottuk össze azzal a céllal, hogy a 
Társulási Tanács úgynevezett első körös tárgyalásként, elvi, szándéknyilatkozati jelleggel 
foglalkozzon Társulásunk jövőbeni működésével, feladataival. 
 

I. 
 
2013. január 1-től módosulnak a közigazgatási feladatok ellátására, az önkormányzatok 
működésére és az önkormányzati társulásokra vonatkozó jogszabályok. 
(Az 1. számú mellékletben összegeztük a Társulásokra vonatkozó jelenlegi és jövőbeni 
szabályozás rendszerét.) 
 
Míg a közigazgatási hatósági feladatok túlnyomó része átkerül a járási hivatalok hatáskörébe, 
addig az önkormányzati feladatok tekintetében is lesznek változások, de azok nem ilyen jelentős 
mértékűek. 
(A 2. számú melléklet tartalmazza azokat az önkormányzati feladatokat, amelyeket az 
önkormányzatoknak a jövőben el kell látniuk.) 
Az Önkormányzati Tárulásokra vonatkozó szabályokat 2013. január 1-től a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény IV. fejezete tartalmazza. (A továbbiakban: új 
önkormányzati törvény.) 
A szabályok lényegében hasonlóak a jelenlegi szabályokhoz. Önkormányzati Társulás azonban a 
jövőben csak önálló jogi személyiségű társulásként működhet. 
(Megjegyzés: többcélú kistérségi társulásunk jelenleg is önálló jogi személyként működik.) 
 
A jogszabályok értelmezése alapján vázlatosan összegezzük a társulások jövőbeni működését 
illető kérdéseket: 
 
1./ 
Egyértelműen rögzíthető, hogy a társulási forma, mint az önkormányzati együttműködés, 
feladatellátás fontos szerve, intézménye a jövőben is fennmarad. 
2./ 
Az új önkormányzati törvény 146. § (1) bekezdése alapján a törvény hatálybalépése előtt kötött 
önkormányzati társulási megállapodásokat felül kell vizsgálni és a törvény rendelkezéseinek 
megfelelően módosítani kell legkésőbb 2013. június 30-ig. 
A felülvizsgálat során az eddig jogi személyiséggel nem rendelkező társulásokat is jogi 
személyiségűvé kell alakítani. 
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3./ 
Nem a társulások „átalakítását” kell elvégezni, hanem a Társulási Megállapodást és a Szervezeti 
és Működési Szabályzatot úgy kell módosítani, hogy azok megfeleljenek az új önkormányzati 
törvény társulásokra vonatkozó rendelkezéseinek. 
4./ 
A Társulási Megállapodás és az SZMSZ felülvizsgálatának és módosításának nem az a 
következménye, hogy egy új társulás jön létre, hanem annak az a célja, hogy a dokumentumok 
megfeleljenek az új önkormányzati törvény rendelkezéseinek. 
Az új törvényi rendelkezések keretei között módosíthatóak a rendelkezések, ennek keretében 
például új elnevezése lehet a társulásnak (Járási Önkormányzatok Társulása). 
5./ 
A teljesség igénye miatt tárgyszerűen rögzíteni kell azt is, hogy a Társulás tagjai a társulást meg 
is szüntethetik (ezt eddig is megtehették), illetve azok akik a jövőben nem kívánnak a tagjai lenni 
a társulásnak abból a jogszabályi rendelkezéseknek és a Társulási Megállapodásnak megfelelően 
kiválhatnak. 
Esetleges megszüntetés, kiválás esetén figyelemmel kell lenni arra, hogy az 
önkormányzatoknak minden esetben el kell látniuk kötelező feladataikat, azaz vagy társulás 
keretében, vagy önállóan. 
 
Az Elnökségi Ülésen kialakult álláspont szerint az önkormányzati feladatok hatékony, 
szakszerű és egyben költségtakarékos ellátása szükségessé és indokolttá teszi azok jelentős 
részének önkormányzati társulási formában való ellátását a jövőben is. 

 

II. 
 

A Társulás által a jövőben ellátandó feladatok – a teljesség és részletesség igénye 
nélkül – a következők lehetnek: 

a) Térségi (Járási) együttműködés a területfejlesztésben 
b) Szociális, gyermekjóléti, családvédelmi feladatok, támogató szolgálat, házi 

segítségnyújtás 
c) Logopédiai ellátás, korai fejlesztés, gyermekpszichológiai ellátás 
d) Mozgókönyvtári ellátás 
e) Belső ellenőrzés 
f) Háziorvosi ügyleti rendszer működtetése, fogorvosi ügyelet biztosítása 
g) Együttműködés pályázatokban 
h) Együttműködés óvodai területen, nyelvoktatás megszervezése 
i) Gazdaságfejlesztés és turizmus fejlesztése, közös kiadvány, programfüzet 
j) Vízgazdálkodási feladatok 
k) Sport, ifjúsági, nemzetiségi és nemzetközi ügyek 
l) Együttműködés katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi kötelezettségek 

teljesítésében (szabályzatok, ellenőrzési rendszer működtetése) 
m) Együttműködés településüzemeltetési feladatokban, közbeszerzésekben (pl. 

szúnyoggyérítés, gépbeszerzések, egyes feladatokra közös ajánlat-kérés) 
 
Az egyes szakfeladatok közös ellátása mellett fontos szempont, hogy a leendő Járási 
Önkormányzati Társulásnak sokkal nagyobb az érdekképviseleti-, érdekvédelmi- és 
érdekérvényesítési képessége és lehetősége mintha az önkormányzatok külön-külön, vagy csak 
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néhányan összefogva lépnének fel a társszervek, hatóságok, közlekedési és más közszolgáltató 
vállalatok stb. irányában. 
 
Utaltunk rá, hogy a törvény egyértelműen rögzíti azt is, hogy önálló jogi személyként működnek 
az önkormányzati társulások. 
 
Ez azt jelenti, hogy a Tárulás csak költségvetési szervként működhet, tehát megszűnik az a 
lehetőség, hogy néhány település egy egyszerű megállapodással létrehoz tárulást egyes 
feladatokra, intézményfenntartásra. 
Az új törvényi szabályok szerint működő járási önkormányzati társulás a fő feladatai mellett, 
egyfajta „ernyő szervezetként” is működve keretet adhat számos térségbeli együttműködésnek, 
azaz adott esetben nem a Társulás egészét, hanem csak néhány vagy több települést érintő 
feladat közös ellátásának. 
Fontos szempont, hogy a 2014-től kezdődő új uniós pályázatokra is sikeresebben lehet pályázni 
társulási keretekben különös tekintettel a várhatóan szigorodó előírásokra. 
(Egyes pályázati típusoknál – mint például az EDUCORB kistérségi nyelvoktatási projektünk, vagy 
a REGIONET gazdaságfejlesztési programunk – eleve csak térségi szinten lehet pályázni.) 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján működő 
Járási Önkormányzati Társulás által ellátandó feladatok köre tehát a jövőben is nagyrészt 
azonos lehet a jelenlegiekkel. 
Az iskolai oktatás terén az állami szerepvállalással e területen a feladatok csökkennek, 
ugyanakkor az új önkormányzati törvény számos olyan feladatot meghatároz, melyet 
célszerűbben, hatékonyabban, költségtakarékosabban lehet társulási formában ellátni. 
 
/Az iskolai területen is megmarad ugyanakkor számos olyan feladat, melyeket az eddigi jó 
tapasztalatok alapján célszerű lenne társulási szinten folytatni: 
Kistérségi-, illetve majd járási szintű tanulmányi, sport, helytörténeti, irodalmi versenyek, 
rajzpályázatok, az iskolák számára a Nemzeti Parkba szervezett látogatások, az EDUCORB 
nyelvoktatási projekt keretében az általános iskolák 1., 2. és 3. osztályosai számára szakköri 
formában szervezendő német nyelvoktatás./ 
 
A felsorolt feladatok - mint lehetséges együttműködési területek - még a jelenleg ellátott 
feladatoknál is nagyobb kört fognak át. 
 
A jelenleg is ellátott feladatokhoz képest új feladatoknak a társulási együttműködésbe való 
bevonásában egyrészt kell majd lenni egyfajta fokozatosságnak. 
 
Másrészt - megítélésünk szerint - lesznek olyan feladatok melyek: 

- valamennyi települést érintenek (pl. belső ellenőrzés, járási szintű területfejlesztési 
kérdések), lesznek olyanok amelyek  

- a települések nagyobb részét érintik (pl. mozgókönyvtári ellátás, logopédiai ellátás) és 
lesznek olyanok amelyek  

- a települések csak egy csoportját érintik (pl. közös szúnyoggyérítés a Fertő-menti 
településeken), de célszerűbben, hatékonyabban és olcsóbban oldhatók meg a társulás 
keretében. 

 

 



 4 

III. 
 

A Társulás által ellátandó feladatok finanszírozásának kérdései: 
 
Az új önkormányzati törvény 117. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzatok által 
kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátása működési kiadásainak 
fedezetét az Országgyűlés a feladat finanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú 
támogatással biztosítja.” 
 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslat 29.§ (1) 
bekezdése szerint az Országgyűlés a helyi önkormányzatok és társulásaik működéséhez a 
feladatalapú támogatások jogcímeit és előirányzatait a törvényjavaslat 2. számú melléklete 
állapítja meg. 
 
A korábbi normatív finanszírozás helyett a központi költségvetés feladatalapú támogatást 
biztosít. Ebből következően a korábbi normatív finanszírozás teljes egészében megszűnik, így az 
eddigi kistérségi normatívák is megszűnnek. 
 
Az önkormányzatok eldönthetik, hogy kötelezően ellátandó feladataik közül melyek azok, 
amelyeket önállóan látnak el, és melyek azok, amelyeket célszerűbb társulási formában 
ellátni. 
 
Várható ugyanakkor, hogy költségvetési és pályázati formában lesznek olyan források, 
amelyeket a társulások igénybe vehetnek. 
(Így pl. a 2013. évi költségvetési törvényjavaslatban 13,9 milliárd forint áll rendelkezésre az 
önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének 
támogatására. A Magyar Közlöny 2012. augusztus 9-i számában már megjelent az ÁROP-on belül 
egy pályázat az önkormányzatok együttműködését segítő programokra.) 
 
A Társulás által ellátandó feladatok finanszírozásának elvei tekintetében a következő alapelvek 
megfontolását, elfogadását javasoljuk: 
 
1./ 
Valamennyi résztvevő önkormányzat lakossága arányában fizessen tagdíjat, hasonlóan a 
jelenlegi helyzethez. 
Ez biztosítaná a Társulás általános működési költségeit. 
2./ 
Az egyes szakfeladatokat pedig elvi alapon történő kalkulációk alapján azok az önkormányzatok 
finanszírozzák, akik azokat igénybe veszik, illetve akik helyett a Társulás látja el azokat. 
 
Ezt egy példával szeretnénk egyértelművé tenni: 
 
A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat 2. melléklet IV. fejezet 1. pontja a települési 
önkormányzatoknak biztosít állami támogatást a könyvtári feladatok ellátására. 
 
Azok az önkormányzatok, akik saját maguk által fenntartott könyvtár útján látják el ezt a 
feladatot, nyilván nem fizetnek hozzájárulást a mozgókönyvtári szolgáltatásra, hanem csak azok 
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az önkormányzatok (jelenleg 26) finanszírozzák a mozgókönyvtári szolgáltatást, akik ezt igénybe 
veszik. 
 
Az egyes szakfeladatok finanszírozásának minden esetben elvi alapon és teljesen átláthatóan 
kell történnie. 
Például: logopédiai, gyermekpszichológusi szolgáltatásnál az adott településen ellátottak száma, 
illetve a rájuk fordított óraszám, gyermekjóléti szolgáltatásnál az ellátottak településenkénti 
száma, belső ellenőrzésnél pl. az ellenőrizendő költségvetési szervek száma, kombinálva az 
önkormányzat mérlegfőösszegének nagyságával. 
 
Ezeket összegszerűen majd a költségvetési törvény elfogadását, az önkormányzati feladatok 
finanszírozásának véglegesítését követően lehet meghatározni.  
 
Az azonban egyértelmű, hogy az önkormányzati feladatok jelentős részénél (ide értve 
mindenekelőtt azokat a feladatokat, amelyeket eddig is társulási formában láttunk el) a 
gyakorlati élet azt mutatja, hogy a közös, társulási feladatellátás költségtakarékosabb, 
szakmailag hatékonyabb, biztonságosabb. 
 
A teljesség és a részletesség igénye nélkül ezt néhány ténnyel is szeretnénk alátámasztani: 
 
1./ 
Az önkormányzatok közül csak néhány rendelkezik a feladatok ellátáshoz szükséges szakintézményekkel 
(pl. logopédiai ellátásnál vagy korai fejlesztésnél nem elegendő, ha egy önkormányzat adott esetben 
vállalkozói alapon, vagy részfoglalkozásban alkalmaz egy logopédust, vagy fejlesztő szakembert, meg kell 
oldani a szakmai felügyelet, irányítás kérdését, adott esetben szakszerű helyettesítését, eleget kell tenni 
az ágazati jogszabályokban foglalt adminisztratív és szakmai előírásoknak) 
2./ 
Intézmény működtetésénél, szakemberek alkalmazásánál a gazdaságos működést egy ésszerű 
nagyságrendnél lehet biztosítani. (Pl. ha egy településen csak néhány olyan személy van, akit egy 
meghatározott ellátásban kell részesíteni, nem célszerű, hogy ehhez az adott település önállóan 
alkalmazzon szakembereket.) 
3./ 
Az ágazati jogszabályok szigorú képesítési előírásai miatt gyakran okoz gondot az előírásoknak megfelelő 
szakemberek alkalmazása, míg ez társulási szinten könnyebben megoldható. 
(Pl. Önkormányzatoknál és költségvetési szerveiknél belső ellenőrzést csak a Nemzetgazdasági Miniszter 
engedélyével rendelkező személy végezhet, mely szigorú képesítési feltételek és belső ellenőrzési 
gyakorlat után szerezhető meg. 
Az engedélyt pedig 2 évente meg kell újítani. Az ellenőri funkción túl pedig egyéb kötelező feladatok 
vannak: pl.: Belső Ellenőrzési Kézikönyv elkészítése, kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai tervek 
készítése, végrehajtása, továbbképzési, adatvédelmi feladatok, stb. 
Nem járható út tehát az, hogy valamelyik önkormányzat megbíz egy könyvvizsgáló céget az ellenőrzés 
elvégzésével.) 
 
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló új kormányrendelet is külön kitér a belső ellenőrzés 
társulásos formában történő ellátására, e formában könnyítéseket alkalmaz, pl. elegendő egy közös 
belső ellenőrzési kézikönyv, a társulási tanács által jóváhagyott stratégiai ellenőrzési terv, stb. 
4./ 
Társulási szinten olcsóbban, hatékonyabban lehet ellátni feladatokat. A gazdasági szempontból ésszerű 
„üzemméret” az önkormányzati feladatellátásnál is szempont. 
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5./ 
A feladatellátás társulási szintű megszervezése jelentős szervezési, adminisztrációs, ellenőrzési, 
felügyeleti jellegű munka alól mentesítheti az egyes önkormányzatokat. 
6./ 
Célszerűbb, olcsóbb társulási szinten elkészíteni különböző kötelező fejlesztési terveket, koncepciókat 
(pl. esélyegyenlőségi terv, szociális szolgáltatás fejlesztési koncepció, közfoglalkoztatási terv, stb.) 
7./ 
A Társulás fórumot biztosít a társszervekkel való rendszeres, partneri együttműködéshez 
(pl. Rendőrkapitányság, Katasztrófavédelem, ÁNTSZ, Közlekedési Vállalatok, Fertő-Hanság Nemzeti Park, 
Munkaügyi Kirendeltség, Kereskedelmi- és Iparkamara, Sopron és Vidéke Ipartestület, stb.) 
8./ 
Pályázatokon való részvétel is számos területen társulási keretek között sikeresebb lehet. 

 
A következő időszak egyik fő feladata az új struktúrában működő önkormányzati rendszer 
kiépítése, megszilárdítása. Ennek keretében a jelenlegi kistérségi társulás átalakulásával járási 
önkormányzati társulás működése indokolt az önkormányzati törvény IV. fejezetében foglaltak 
szerint. 
 
Utaltunk rá, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § 
(1) bekezdése alapján a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási 
megállapodásokat a képviselőtestületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek 
megfelelően módosítják e törvény hatályba lépését követő hat hónapon belül (azaz 2013. június 
30-ig). 
 
Az Elnökségi Értekezlet álláspontja szerint elvi, szándéknyilatkozati jelleggel már most 
foglalkozni kell a társulást jövőjét illető kérdésekkel, ide értve azt is, ha valamelyik 
önkormányzat a jövőben nem kíván részt venni a társulásban. 
Végleges döntésre, ennek keretében a Társulási Megállapodás és a Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítására pedig a készülő minisztériumi útmutató, valamint az önkormányzati 
feladatok finanszírozására rendelkezésre álló összegek véglegessé válását követően kerülhet sor.  
 
Összegezve: Az új önkormányzati törvényben meghatározott feladatok jelentős részét 
önállóan nagyon nehéz, esetenként lehetetlen lenne ellátni az egyes településeknek, 
különösen a kisebbeknek. Az egyes feladatokhoz ugyanis az ágazati törvények olyan szakmai- 
és személyi követelményeket (szakképzettség, stb.), intézményi háttért határoznak meg, 
melyeket csak társulási formában lehet biztosítani. Emellett a társulás továbbvitelét az eddigi 
jó tapasztalatok, kiváló együttműködés is indokolják. 
 
Természetesen nem kötelező - mint ahogy eddig sem volt az -, hogy a leendő járás valamennyi 
önkormányzata részt vegyen a Társulásban. 
 
A Társulásban történő „bennmaradás” sem jelent semminemű kockázatot egy adott 
településnek a következők miatt: 
 
1./ 
A Társulásból a későbbiekben is ki lehet válni. 
2./ 
Az egyes szakfeladatok vonatkozásában is nyilatkozhat úgy bármelyik önkormányzat, hogy azt 
pl. a jövőben maga kívánja ellátni, ha ez számára kedvezőbbnek tűnik. 
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3./ 
A várhatóan bővülő feladatkörök kapcsán is teljesen fenntartható az önkéntesség, 
pl. az orvosi ügyleti rendszer járási szintű megszervezése esetén bármelyik tagönkormányzat 
nyilatkozhat úgy, hogy ebben nem kíván részt venni, ugyanakkor más feladatok ellátásában részt 
vehet. 

IV. 
 
A feladatok tervezett ütemezésére javaslatunk a következő: 
 
1./ 
A Társulási Tanács jelen tájékoztató alapján folytasson egy úgynevezett „első körös” 
konzultációt, vitassa meg a Társulás jövőjével kapcsolatos elképzeléseket.  
2./ 
Az Elnökség javasolja, hogy az egyes önkormányzatok a tájékoztató alapján testületi ülésükön 
szintén tárgyaljanak a kérdésről, és egyelőre szándéknyilatkozat jelleggel alakítsák ki 
állásfoglalásukat, melyről a Kistérségi Iroda útján tájékoztassák a Társulás Elnökségét. 
3./ 
Az egyes települések szándéknyilatkozatainak ismeretében, a jogszabályok és a minisztériumi 
útmutatók alapján a Kistérségi Iroda vezetője készítse elő a Társulási Megállapodás és a 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának tervezetét az új önkormányzati törvény 
előírásai szerint. A módosított dokumentumok tervezetét előzetesen egyeztesse a Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályával. 
4./ 
A módosított dokumentumokat vitassa meg az Elnökségi Értekezlet, és álláspontja alapján 
készüljön előterjesztés a Társulási Tanács ülésére. 
5./ 
A Társulási Tanács döntsön a dokumentumok módosításáról. 
6./ 
A módosított Társulási Megállapodást valamennyi képviselő testületnek, továbbá a soproni 
közgyűlésnek is jóvá kell hagynia minősített többséggel legkésőbb 2013. június 30-ig. 
7./ 
Ha valamelyik önkormányzat nem kíván a módosított szabályok szerint működő Járási 
Önkormányzati Társulás tagja maradni, akkor nélküle folytatja működését a Társulás. 
A kilépő taggal értelemszerűen el kell számolni a jogszabályokban és a Társulási 
Megállapodásban rögzítettek szerint. 
 
Sopron, 2012. szeptember 25. 
 
 Tisztelettel: 
 
 
 Dr. Fodor Tamás 
 Elnök 
 
 
 
 
 



 8 

1. sz. MELLÉKLET 

 
Az önkormányzati társulásokra vonatkozó jelenlegi 

(2012. december 31-ig hatályban lévő) és jövőbeni szabályozás 
rendszere 

 
1./ Az önkormányzatok társulására vonatkozóan tartalmaz szabályokat maga az 
Alaptörvény és tartalmazott a korábbi Alkotmány is 
2./ Szabályozta a helyi önkormányzatokról szóló törvény 1990. évi LXV. törvény 
3./ A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény 
4./ A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. 
törvény 
 
Az új szabályozás a több külön törvényben foglalt szabályozás helyett a következő 
rendszert követi: 
 
1./ Alaptörvényünk 32 cikkének (1) bekezdés k) pontja alaptörvényi szinten rögzíti az 
önkormányzatok társulási jogát. A 34 cikk (2) bekezdése szerint törvény elrendelheti a 
helyi önkormányzat kötelező feladatának társulásban történő ellátását. 
(Egyelőre nem rendelt el törvény kötelező társulást, de az alaptörvényi felhatalmazás a 
jövőbeni elrendelésre megvan. 
Jelenleg sem kötelező a társulás, a kistérségi társulások létrehozása, az azokban való 
részvétel is önkéntes.) 
2./ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény IV. 
fejezete az önkormányzatok társulásával foglalkozik. 
 
Jogalkotási szempontból a társulásokról szóló un. „közönséges” törvények helyett, 
alaptörvényi alapokon, egy „sarkallatos” törvényben történik meg az önkormányzati 
társulások részletes szabályozása egy teljes fejezetnyi terjedelemben. 
 
Az új önkormányzati törvénynek a társulások működésére vonatkozó szabályai 
hasonlóak a társulásokra vonatkozó jelenlegi szabályokhoz. 
 
A törvény azonban egyértelműen rögzíti, hogy csak önálló jogi személyként 
működhetnek az önkormányzati társulások. 
 
Ez azt jelenti, hogy a Tárulás csak önálló költségvetési szervként működhet, tehát 
megszűnik az a lehetőség, hogy néhány település egy egyszerű megállapodással 
létrehoz tárulást egyes feladatokra. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146 § (1) 
bekezdése alapján a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási 
megállapodásokat a képviselőtestületek felülvizsgálják és e törvény 
rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatályba lépését követő hat 
hónapon belül (azaz legkésőbb 2013. június 30-ig). 
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2. sz. melléklet 
 

 
Kötelező önkormányzati feladatok 

az új önkormányzati törvény szerint 
 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 

 
 

13. § (1) 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- és gyermekvédelmi 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. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
19. hulladékgazdálkodás; 
20. távhőszolgáltatás; 
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 
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119. §  
(3) A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert 

működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források 
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

 
 
 (4) A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső 

ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 
módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok 
figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében 
gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. 

 
 
A 13. § (2) bekezdése értelmében törvény (önkormányzati törvény, vagy szakágazati 

törvények) további önkormányzati feladatokat is megállapíthatnak. 

 


