
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a
szervre vonatkozó alapvet  jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei,ő
valamint a szervezeti és m ködési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljesű
szövege:

� 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 
� 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség  szervek feladat- és hatásköreir l ű ő
� 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 
� 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól 
� 217/1998. (XII.30.)Korm.rendelet az államháztartás m ködési rendjér l ű ő
� 249/2000. (XII.24.)Korm.rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
� 18/2003.(X. 31.) Ör. Az Önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzatáról (teljesű

szövegét lásd a Rendeletek dokumentumokban)

2. Az önkormányzat önként vállalt feladatai:

       1.) Bölcs de m ködtetéseő ű
2.) Alapfokú m vészeti oktatás biztosításaű
3.) Piac m ködtetéseű
4.) Közhasznú munkavégzés biztosítása
5.) M vészeti csoportok, civil szervezetek támogatásaű
6.) Nemzetközi kapcsolatok kiépítése
7.) Lakáscélú helyi támogatások nyújtása
8.) Hitéleti tevékenység támogatása

3.  Államigazgatási,  önkormányzati,  és  egyéb  hatósági  ügyekben  ügycsoportonként
(ügytípusonként)  és  eljárástípusonként  a  hatáskörrel  rendelkez  szerv  megnevezése,ő
hatáskör  gyakorlásának  átruházása  esetén  a  ténylegesen  eljáró  szerv  megnevezése,
illetékességi  területe,  az  ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok,  okmányok,  eljárási
illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvet  eljárási szabályok, aző
eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek
intézését segít  útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshező
használt letölthet  formanyomtatványok:ő

lásd: Polgármesteri Hivatal „Ügyleírások” dokumentumaiban.



4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséb l finanszírozottő
közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a
közszolgáltatásért fizetend  díj mértéke, az abból adott kedvezmények:ő

Lásd: Egyéb szervezetek „Közszolgáltatók” dokumentumában.

5. A testületi szerv döntései el készítésének rendje, az állampolgári közrem ködéső ű
(véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá
nyilvánossága, döntései, ülésének jegyz könyvei, illetve összefoglalói; a testületi szervő
szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:

a.) A képvisel -testület döntései el készítésének rendjét, eljárási szabályai az önkormányzatő ő
Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló 18/ 2003. (X.31.) Kt.sz rendelet tartalmazza. Aű
rendelet szövege megtekinthet  a „Rendeletek” dokumentumban.ő

b.) A képvisel -testületi meghívók megtekinthet k a „Meghívók képvisel -testületi ülésre”ő ő ő
dokumentumban.

c.) A képvisel -testület üléseinek jegyz könyvei megtekinthet k a „Képvisel -testületi ülésekő ő ő ő
jegyz könyvei” dokumentumban.ő

6. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok:

Lásd „Aktuális pályázatok” dokumentumban.

7. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok,
ellen rzések nyilvános megállapításai: ő

Tájékoztató az Állami Számvev szék ellen rzésének megállapításairól. Lásd: „Képvisel -ő ő ő
testület üléseinek jegyz könyvei” dokumentumban a 2008. …..-i ülés jegyz könyvében a …ő ő
napirend.


