A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott
közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a
közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

I) Hulladék- gazdálkodási közszolgáltatás:

Újfehértó Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló
21/2014 (XII.19.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladatot lát el az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék,
elkülönítetten gyűjtött települési hulladék, lomhulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával
és kezelésével kapcsolatban.
Az Önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával kapcsolatos
egyes feladat- és hatásköreit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján gyakorolja.
A közszolgáltatás ellátására a Társulás kizárólagos tulajdonában lévő Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) mint
közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult.
A Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi feladat ellátására, kivéve a Ht.
42. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatokat.
A Közszolgáltató a közszolgáltatást a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit
Kft. (4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22.) alvállalkozó bevonásával végzi. Az alvállalkozó
tevékenysége a hulladék gyűjtésére, szállítására valamint adminisztratív tevékenységek
ellátására terjed ki. Az alvállalkozói tevékenység közszolgáltatás egészéhez viszonyított
aránya 70 %.
A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:
a) az ingatlanhasználó vegyes hulladékának gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő
létesítményekbe való szállítására;
b) a természetes személy ingatlanhasználó ingatlanán keletkező nagydarabos és a lomtalanítás
körébe vont lom hulladék gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való
szállítására;
c) elkülönítetten gyűjtött települési hulladék gyűjtése, kezelése;
d) a vegyesen gyűjtött hulladékok előkezelésére, a nem hasznosítható hulladékok
ártalmatlanítására.
A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét a Közszolgáltató az önkormányzat
véleményének kikérésével határozza meg, és arról az ingatlanhasználót írásban tájékoztatja.
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A hulladékszállítás rendje:
http://www.thgkft.hu/kozerdeku_adatok/naptarak

A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos gyűjtőedény használata
kötelező.
A vegyes hulladék gyűjtéséhez alkalmazható szabványos gyűjtőedény:
a. 60 liter űrtartalmú,
b. 80 liter űrtartalmú,
c. 120 liter űrtartalmú.
A gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes hulladék súlya:
a. 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 14 kg lehet
b. 80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 28 kg lehet
c. 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 45 kg lehet.
A 60 literes gyűjtőedényt a közszolgáltatótól kizárólag az a lakóingatlant egyedül és
életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó igényelhet, aki ezt a tényt a
közszolgáltató felé az Újfehértó Város Jegyzője által kiállított, 3 hónapnál nem régebbi
hatósági bizonyítvánnyal igazolja.
A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személynek az alábbi
személyek minősülnek:
a. a lakóingatlanra vonatkozóan a személyi adat és lakcímnyilvántartási rendszerben csak
az igénylő rendelkezik bejelentett állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel,
b. amennyiben a lakóingatlanra vonatkozóan a személyi adat és lakcímnyilvántartási
rendszerben az igénylőn kívül más személy is rendelkezik állandó lakóhellyel akkor az
igénylőn kívül valamennyi bejelentett személy rendelkezik ettől eltérő bejelentett
tartózkodási hellyel,
és az igénylő a lakóingatlant életvitelszerűen egyedül használja.
A Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, kedvezmények:
Az ingatlanhasználó a miniszter által megállapított közszolgáltatási díjat az állami
hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó Koordináló szerv részére fizeti meg.
részletszabályok: a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet szerint
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Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve hogy a
Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja vagy a közszolgáltatás teljesítésére
vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
ürítési díj
Hulladékszállítás 120 l edény

nettó egységár
212, 88 Ft/ürítés

áfa
27%

3

II. Folyékony hulladék kezelés: (nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
kezelése):
Újfehértó város területén 2015. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése közszolgáltatás ellátására az Újfehértó Város
Önkormányzatával kötött szerződés alapján Nevelős János egyéni vállalkozó köteles.
A Közszolgáltatás tartalma:
Újfehértó Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére és szállítására irányuló közszolgáltatási feladatok ellátása a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység
részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet), a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.), valamint a
hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló 9/2007. (II. 23) számú
önkormányzati rendelet (továbbiakban e részben: Ör.) rendelkezései alapján, a szerződésben
meghatározottakra figyelemmel
A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló
közszolgáltatás teljesítése során begyűjtött háztartási szennyvizet az Újfehértó Város
Önkormányzata tulajdonában lévő, Újfehértó külterület 0174/24 helyrajzi számú ingatlanon
kijelölt ártalmatlanító helyen köteles elhelyezni.
A Közszolgáltató köteles:
a) a begyűjtött és elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíznek az Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában lévő,
Újfehértó, külterület 0174/24 helyrajzi számú ingatlanon kijelölt
ártalmatlanító helyen való elhelyezésére (rendeltetési hely), azzal, hogy a
közszolgáltatást végző felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért;
b) az előre nem tervezhető, vis maior miatt bekövetkező megrendelések
legfeljebb 36 órán belüli teljesítésére;
c) a közszolgáltatást - az Ör-ben előírt módon – folyamatosan, a környezet
veszélyeztetését és szennyezését kizáró módon, a környezetvédelmi, vízügyi és
közegészségügyi előírások megtartásával végezni;
d) a közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a begyűjtést végző
Közszolgáltató
köteles
a
hulladék
eltakarításáról,
a
terület
szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti
állapot helyreállításáról saját költségen és felelősségre gondoskodni.
e) a közszolgáltatói tevékenységéről a vonatkozó jogszabályokban rögzített
előírásoknak megfelelően adatot szolgáltatni az Önkormányzat, illetve az
ellenőrzésre jogosult hatóságok, szervek felé.

A Közszolgáltatás igénybevételének rendje:
A Közszolgáltató az Ör. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával köteles:
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a közszolgáltatással érintett ingatlanon keletkező, illetve gyűjtött háztartási szennyvíz
ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az átadott települési
háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására (a háztartási
szennyvíz elszállítása az ideiglenes tárolásra szolgáló gyűjtőhelyről az ingatlantulajdonos
bejelentésétől számított 48 órán belül történik.).
A közszolgáltatás igénybevétele szempontjából az adott ingatlan tulajdonosának minősül az
ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója.
Hulladékszállító: Kücsön Péter, telefonszám: 30/7557270
További - hulladékszállítási - igénylési lehetőség: 06/42/727838
A Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, kedvezmények:
A szolgáltatást igénybe vevő megrendelőktől a Közszolgáltató szedi be a háztartási szennyvíz
begyűjtésének díját. A közszolgáltatási díj megfizetése a gyűjtőakna (vagy egyéb háztartási
szennyvíztároló) ürítése után, számla ellenében történik.
A mindenkori háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatási díj mértéke az Ör.-ben kerül
megállapításra. Az Önkormányzat által meghatározott és a Közszolgáltató által érvényesített
közszolgáltatási díj kéttényezős díj, mely alapdíjból és ürítési díjból tevődik össze. Az alapdíj a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő
üzemeltetési költségek, a számlázás és díjbeszedés, a környezetvédelmi kiadások és
ráfordítások, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetére, az ürítési díj az ártalmatlanítás
céljából átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől, valamint a
terület felhasználási egységtől függő költségek fedezetére szolgál.
A fizetendő közszolgáltatási díj alapját jelentő egységnyi díjtétel az Ör.-ben kerül rögzítésre.

Melléklet a 9/2007. ( II. 23) önkormányzati rendelethez
Fizetendő Közszolgálati díjak
Újfehértó Város Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
gyűjtésének,
szállításának
és
kijelölt
ártalmatlanító
helyen való lerakásának és ártalmatlanításának legmagasabb díját az alábbiak szerint
állapítja meg:
a) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szolgáltatási alapdíja és ürítési díja, azon
településrészek esetén, ahol az ingatlanok előtt a vezetékes szennyvízhálózat nincs kiépítve:
szolgáltatási alapdíj: 2750 Ft+ ÁFA/ kiszállás
ürítési díj: 400 Ft/m3+ÁFA”
b) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szolgáltatási alapdíja és ürítési díja,
azon településrészek esetén, ahol az ingatlanok előtt a vezetékes szennyvízhálózat kiépített:
szolgáltatási alapdíj: 5250 Ft+ÁFA/ kiszállás
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ürítési díj:400 Ft/m3
c) Az a) és b) pontokban meghatározott szolgáltatási díjat 100,-Ft+ÁFA/m3 összeggel kell
kiegészíteni, 20 métert elérő csőösszeszerelés esetén, és minden további 20 méterenként +
100,-Ft/ÁFA/m3 összeget kell fizetni.
d) Amennyiben az a) és b) pontokban meghatározott településrészeken a kiszállított szennyvíz
mennyisége nem éri el a 3 m3-t a + kiszállási díj mértéke 5 m3-es jármű esetén 1000,-Ft+ÁFA,
8 m3-es jármű esetében 1.500,-Ft+ÁFA.
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III. Ivóvíz- ellátás és szennyvíz elvezetés-, tisztítás:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben és a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak alapján a települési önkormányzatok feladat-ellátási
körébe tartozik az ivóvíz ellátásról és a településeken keletkező szennyvizek összegyűjtéséről,
elvezetéséről és tisztításáról való gondoskodás. Újfehértó Város Önkormányzata a Nyírségvíz
Zrt-t bízta meg a feladatok ellátásával, közszolgáltatási szerződés alapján.
A Közszolgáltatás tartalma: víziközművek közszolgáltatás céljára történő hasznosítása.
- közműves
ivóvíz-szolgáltatás
végzése,
a
víziközmű-közhálózat
teljesítőképességének erejéig
szennyvízelvezetése,
tisztítása;
a
- Újfehértó
település
közműves
szennyvízelvezető közhálózatba bekötött ingatlanokon keletkező szennyvizek
elvezetése és tisztítása a szennyvízelvezető- és tisztító művek teljesítő
képességének határáig
Nyírségvíz Zrt. ágazat-specifikus kötelezettségei:
- az átvett vezetékes ivóvíz esetén az átvételkori vízminőség megtartása, a
minőséggel kapcsolatos előírások figyelembe vételével
- a szennyvíz tisztítására vonatkozó előírások megtartása
- szennyvízkezelés esetén a keletkező rácsszemét és szennyvíziszap
szakszerű elhelyezésével kapcsolatos előírások megtartása
- a
közszolgáltatással
kapcsolatos,
meghatározott
adattartalmú
nyilvántartások vezetése és adatszolgáltatások teljesítése, az ügyfélszolgálat,
ügyfélpanaszok, bejelentések kezelésének részletes szabályai szerint

A Szolgáltató által ellátandó közszolgáltatás területi határa Újfehértó település
közigazgatási területe.

A Közszolgáltatás igénybevételének rendje: folyamatos
A Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, kedvezmények:
Legkisebb
alapdíj
Díjak
(Ft/hónap)
Víz Csatorna
Nettó 283
270
Bruttó 359
343

Lakossági
Fogyasztással
arányos díj
(Ft/m3)
Víz Csatorna
177
228
225
290

Vízterhelési
díj
(Ft/m3)
4
5

Nem Lakossági
Fogyasztással
Legkisebb alapdíj
arányos díj
(Ft/hónap)
(Ft/m3)
Víz
Csatorna Víz Csatorna
315
300
233
323
400
381
296
410

Vízterhelési
díj
(Ft/m3)
5
6
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IV. Köztemető fenntartása és üzemeltetése:
Újfehértó Város Önkormányzata és a RÉSZVÉT PLUSZ KEGYELET Temetkezési
Szolgáltató Kft. (székhely: Demecser Széchenyi út 24) között létrejött Kegyeleti
közszolgáltatási szerződés alapján történik.
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg5ed8dr9eo4dt1ee0em5cj8bx1cf0ce1cd4cd9
ca8c
A közszolgáltatásért fizetendő díjak és kedvezmények: a köztemetőről és a temetkezés
rendjéről szóló 30/2004. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján:
Temetkezési díjak
1. A temetési helyek díjai:
1.1. Sírbolthely díja (60 évre)
A
1
sírbolthely
2
- 3 személyes sírbolthely
3
- 6 személyes sírbolthely
4
- 9 személyes sírbolthely

1.2. Sírhelyek díja (25 évre)
A
1
sírhely
2
Egyes felnőtt sírhely
3
Kettős felnőtt sírhely
4
Gyermek sírhely (10 éves
korig)

B
Díj
63 658.- Ft + ÁFA
84 877.- Ft + ÁFA
106 090.- Ft + ÁFA

C
Bruttó díj
80 845.- Ft
107 795 Ft
134 735 Ft

B
Díj
9 550.- Ft + ÁFA
18 570.- Ft + ÁFA
2 124.- Ft + ÁFA

C
Bruttó díj
12 130 Ft
23 585 Ft
2 695 Ft

B

C

Díj
6 366.- Ft + ÁFA

Bruttó díj
8 085 Ft

1.3. Urnafülke használati díja (10 évre)
A
1
2

Szolgáltatás
Urnafülke használati díja (10
évre)

1.4. Urnasírhely használati díja (10 évre)
A
1
2
3

Szolgáltatás
Urnasírhely használati díja
(10 évre)
A 15/A parcellában az
urnasírhely használati díja
(25 évre)

B

C

Díj
8 758.- Ft + ÁFA

Bruttó díj
11 125 Ft

72 400.- Ft + ÁFA

91 950 Ft
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2. Temető fenntartási hozzájárulási díj

1
2

A

B

C

Szolgáltatás
Temető fenntartási
hozzájárulási díj

Díj
1 867.- Ft +
ÁFA/sírhely/nap

Bruttó díj
2 370 Ft

3. Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak
3.1. Hűtési díj:

1
2

A

B

C

Szolgáltatás
Hűtési díj Ft/nap

Díj
2 633.- Ft + ÁFA

Bruttó díj
3 345 Ft

3.2. Ravatalhasználati díj:
A
1
2

B

C

Díj
3 824.- Ft + ÁFA

Bruttó díj
4 855 Ft

A

B

C

Szolgáltatás: Sírnyitás
Felnőtt sírhely
Gyermek sírhely
Urna földbe temetés

Díj
11 175.- Ft + ÁFA
8 945.- Ft + ÁFA
5 595.- Ft + ÁFA

Bruttó díj
14 190 Ft
11 360 Ft
7 105 Ft

A

B

C

Szolgáltatás: Hantolás
Felnőtt sírhely
Gyermek sírhely
Urna földbe temetés

Díj
6 861.- Ft + ÁFA
5 484.- Ft + ÁFA
3 436.- Ft + ÁFA

Bruttó díj
8 715 Ft
6 965 Ft
4 365 Ft

Szolgáltatás
Ravatalhasználati díj

3.3. Sírnyitás díja:

1
2
3
4

3.4. Hantolás díja:

1
2
3
4

3.5. Elhunyt és a koszorúk sírhoz szállítása (gyászgépjárművel) díja:
A
B
1
2

Szolgáltatás:
Elhunyt és a koszorúk sírhoz
szállítása
gyászgépjárművel/gépjármű

Díj
4 808.-Ft + ÁFA

C
Bruttó díj
6 105 Ft
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V. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás:
Újfehértó város területén Újfehértó Város Önkormányzata a kizárólagos önkormányzati
tulajdonban lévő Ujfehértour Kft. gazdasági társaság útján látja el az autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatást. A közszolgáltatásról az Újfehértó Város
Önkormányzata és az Ujfehértour Kft között 2012. szeptember 25. napján létrejött
Közszolgáltatási Szerződés rendelkezik.
A Közszolgáltatás tartalma:
Újfehértó város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási
tevékenység kizárólagos joggal történő végzése, valamint a személyszállítási tevékenységgel
összefüggő előkészítési, irányítási, ellenőrzési és közlekedésmenedzsment feladatok
végrehajtása
Az Ujfehértour Kft mint Szolgáltató feladata Újfehértó Város közigazgatási területén a helyi
menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítás kizárólagos joggal történő biztosítása,
az utas biztonság figyelembevételével, és az ezzel összefüggő egyéb tevékenységek
elvégzése, (menetrendkészítés, utas tájékoztatás, jegy- és bérletértékesítés, stb.)
Újfehértó Város közigazgatási területén a menetrend szerinti személyszállítás nem
szüneteltethető közszolgáltatás, amelynek folyamatosságát a Szolgáltatónak - a vis maior
esetek kivételével - mindenkor fenn kell tartania.
A Közszolgáltatás igénybevételének rendje: menetrend szerint folyamatosan
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A Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, kedvezmények:
A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjai Újfehértón 2017. január 01-től
ár
Ft
Menetjegy (db)
189,autóbuszon váltott (teljes üzemidő alatt)
Összvonalas bérlet (db)
- egész hónapra
- 16-án üzemkezdettől, a tárgyhót követő 5-én 24 óráig
érvényes félhavi
Tanuló és nyugdíjas bérlet (db)
- összvonalas bérlet

--------2. 937,1. 984,874,-

A fenti árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.
Ft.
(Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák)
0.150-1000.-

Bérlet kiállítási díj
Bérletvisszaváltás díja
Bérletbemutatási díj

Pótdíjak
Díj
(Ft)
5. 000,-

autóbusz beszennyezése
kézipoggyászként nem szállítható tárgy a járműbe történő elhelyezése
Az utas jegy nélkül vagy érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási 4. 000,igazolvánnyal kísérli meg az utazást,
valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe
olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma
nincs tintával olvashatóan rávezetve
Aki kutyát külön érvényes vonaljegy nélkül szállít
4. 000,Késedelmi díj (ha az utas a tartozását (pótdíjat) 30 napon belül nem 6. 000,fizeti meg)
A pótdíjak áfa körön kívüliek

A temetői különjáratok díja Újfehértó, Fő téri indulással 12. 000,- Ft, egyéb kiállással 14. 000,- Ft.
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Áralkalmazási feltételek 2.
Bérletjegyek válthatók naptári hónapra (havi bérlet) illetve naptári időtartamra. A havi bérlet a
tárgyhónap 5. napjáig váltható, és a tárgyhónap 1. napjától a tárgyhónapot követő hónap 5. napján 24
óráig érvényes.
Az arcképes havi bérletek a tárgyhó 15-én pénztárzárásig 50 %-os árban visszaválthatók. A tárgyhó
második felére 16-án 00 órától érvényes bérletek a következő hónap 5-én 24.00-ig érvényesek.
A havi bérletek árának figyelembevételével negyedéves, és éves bérlet is kiadható.
A kutyaszállítás díja azonos a járműre érvényes vonaljegy árával. Kivétel a segítő és a rendőrségi
kutya, amelynek szállítása díjtalan.
A helyi tömegközlekedési eszközön minden utas legfeljebb 2 db. 40x50x80 cm méretet meg nem
haladó, egy személy által hordozható, a fel és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve ródlit,
egy pár sílécet, egy köteg facsemetét és 1 db gyermekkocsit szállíthat díjmentesen.
A megállapított viteldíjon felül pótdíjat köteles fizetni,
- aki nem rendelkezik érvényes jeggyel, vagy bérlettel
- aki csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz a járműbe,
- ha az utas, vagy az általa szállított kézipoggyász, vagy élő állat bepiszkítja a járművet,
- aki jegy nélkül, vagy érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást,
illetve valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,
- aki olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma nincs tintával olvashatóan
rávezetve,
- aki kutyát külön érvényes vonaljegy nélkül szállít.

Késedelmi díjat köteles fizetni a meghatározott pótdíjon felül, aki tartozását 30 napon belül
nem fizette ki.
Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt a jegyellenőrzésnél felmutatni nem
tudja, 48 órán belül, illetve két munkanapon belül a KFT székhelyén történő bemutatása
esetén mentesül a pótdíj fizetése alól.
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KÖTELEZŐ FELADATOK
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdése értelmében:

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. 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;

14

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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