Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységeit meghatározó jogszabályok különösen:
a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény;
b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
c) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény;
d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
e) a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény;
f) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény;
g) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény;
h) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény;
i) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
j) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;
k) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
l) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény;
j) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény;
m) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
n) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;
o) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény;
p) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény;
q) a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény;
r) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
s) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény;
t) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.
évi LXVI. törvény;
u) az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény;
v) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény;
w) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény.
2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 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, rovarés 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. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható
meg;
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. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
3. Az önkormányzat önként vállalt feladatai Várpalota Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (II. 28.) önkormányzati
rendeletének 3. melléklete alapján:
1. Ápoló Otthon működtetése
2. Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
3. Színházak támogatása
4. Városi rendezvények támogatása (Ney Dávid hangverseny, Bakony Virágai, Várpalotai
Napok)
5. Közterület-felügyelet működtetése
6. Nemzetközi kapcsolatok támogatása
7. Civil és non-profit szervezetek támogatása
8. Családi Iroda működtetése
9. Városmarketing
10. Közalapítványok létrehozása, támogatása
11. Várpalota város középiskolai tanulmányi ösztöndíja
12. Egyéb ösztöndíjak támogatása
13. Önkormányzati többségi tulajdonban lévő nem pénzügyi vállalkozások támogatása
14. Alapfokú nevelés, általános iskolai, szakiskolai, gimnáziumi oktatás, napközi
üzemeltetése

