
Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak jegyzéke 
 

1. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások  
 

 A. Kötelező feladat B. Önként vállalt feladat C. Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

1.  háziorvosi ellátás ellátási 
szerződéssel) 

  1997. évi CLIV. törvény 152. §  

2.  házi gyermekorvosi ellátás 
ellátási szerződéssel 

  1997. évi CLIV. törvény 152. § 

3. fogorvosi alapellátás (ellátási 
szerződéssel és a Lumniczer 
Sándor kórházon keresztül 

  1997. évi CLIV. törvény 152. § 

4. alapellátáshoz kapcsolódó 
ügyeleti ellátás (együttműködési 
megállapodással) 

  1997. évi CLIV. törvény 152. § 
  
 

5. védőnői ellátás (a Lumniczer 
Sándor kórházon keresztül 

  1997. évi CLIV. törvény 152. § 

6. iskola-egészségügyi ellátás a 
gyermekorvosokkal kötött 
szerződés alapján 

  1997. évi CLIV. törvény 152. § 

 
2. Szociális szolgáltatások és ellátások1 

 A. Kötelező feladat B. Önként vállalt feladat C. Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

1.  Helyi közlekedéshez nyújtott 
utazási kedvezmény 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8a. pont 
1993. évi III. törvény 26. §. 

5/2015.(II.26.) ÖKT. rendelet 

2. települési támogatással 
kapcsolatos feladatok  

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8a. pont 
1993. évi III. törvény 45. § 

5/2015.(II.26.) ÖKT. rendelet 

3.  
Elhunyt személy 
eltemettetésének költségeihez 
való hozzájárulás 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8a. pont 
1993. évi III. törvény 26. § 

5/2015.(II.26.) ÖKT. rendelet 
 

4. 

köztemetés elrendelése és a 
köztemetés költségeinek 
megtérítése alóli mentesítés 
 

 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8a. pont 

1993. évi III. törvény 48. § 
5/2015.(II.26.) ÖKT. rendelet 

                                                        
1 Módosította: a 9/2015.(III.31.) rendelet, mely 2015. április 1-jén lép hatályba.  



 A. Kötelező feladat B. Önként vállalt feladat C. Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

5.  

kedvezményes 
gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatos feladatok (nyári 
étkeztetés)  

Éves költségvetési törvényben 
előírtak szerint pályázat 
alapján 

6. 

szociális étkeztetés Nyitott 
Kapu-Vár Térségi Szociális 
Szolgáltató Központon 
keresztül (társulás) 

  

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8a. pont 
1993. évi III. törvény 62. § 
86. § (1) bekezdés b) pont 
5/2015.(II.26.) ÖKT. rendelet 

7. 

házi segítségnyújtás (Nyitott 
Kapu-Vár Térségi Szociális 
Szolgáltató Központon 
keresztül (társulás) 

  

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8a. pont 

1993. évi III. törvény 63.§(1) 
bekezdés, 86. § (1) bekezdés 
c) pont, 5/2015.(II.26.) ÖKT. 
rendelet 

8. 
családsegítés Nyitott Kapu-Vár 
Térségi Szociális Központon 
keresztül (társulás) 

  

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8a. pont 

1993. évi III. törvény 64.§(1) 
bekezdés,86. § (1) bekezdés 
e) pont, 
5/2015.(II.26.) ÖKT. rendelet 

9.  

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás/idősek, Nyitott 
Kapu-Vár Térségi Szociális 
Központon keresztül (társulás) 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8a. pont 

1993. évi III. törvény 65. § (1) 
bekezdés 

5/2015.(II.26.) ÖKT. rendelet 

10. 

idősek nappali ellátása a 
Nyitott Kapu-Vár 
Térségi Szociális Központon 
keresztül 

  

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8a. pont 
1993. évi III. törvény 86. § (2) 
bekezdés b) pont 
5/2015.(II.26.) ÖKT. rendelet 

11.  

Pszichiátriai betegek közösségi 
ellátása 
Nyitott Kapu-Vár Térségi 
Szociális Központon keresztül 
(társulás) 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8a. pont 
1993. évi III. törvény 65/A. § 
5/2015.(II.26.) ÖKT. rendelet 

12. 

nappali ellátás (fogyatékos 
személyek) Nyitott Kapu-Vár 
Térségi Szociális Központon 
keresztül (társulás) 

 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8a. pont 
1993. évi III. törvény 86. § (2) 
bekezdés c) pont 
5/2015.(II.26.) ÖKT. rendelet 



 A. Kötelező feladat B. Önként vállalt feladat C. Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

13.  támogató szolgáltatás, ellátási 
szerződéssel 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8a. pont 
Önkormányzati rendelet 
alapján: 5/2015.(II.26.) ÖKT. 
rendelet 

14. hajléktalanná vált személyek 
ellátása, megelőzés biztosítása  

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8a. pont 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 10. pontja 



3.Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások2 

 A. Kötelező feladat B. Önként vállalt feladat C. Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

1. 

gyermekjóléti szolgálat 
működtetése a Nyitott Kapu-
Vár Szociális Szolgáltató 
Központon keresztül (társulás) 

  

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8. pont  

1997. évi XXXI. törvény 40.§ 
94. § (2.a) bekezdés,  

5/2015.(II.26.) ÖKT. rendelet 

2. 
bölcsődék működtetése a 
Király-tó Óvoda és Bölcsőde 
intézményen keresztül 

  

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8. pont  
1997. XXXI. törvény 42.§ 

5/2015.(II.26.) ÖKT. rendelet 

3 

gyermek napközbeni ellátása, 
különösen a gyermekétkeztetés: 
Király-tó Óvoda és Bölcsőde 
intézményen keresztül 

 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8. pont  
1997. évi XXXI. törvény 41.§ 
94.§ (1),(2) bekezdés, 151.§ 
(2f) bekezdés 

5/2015.(II.26.) ÖKT rendelet 

 
 

4. Kulturális, előadó-művészeti, közművelődési és közgyűjteményi feladatok 
 

 A. Kötelező feladat B. Önként vállalt feladat C. Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

1.  Nyilvános közkönyvtári 
ellátás 
A Rábaközi Művelődési Központ 
és Muzeális Kiállítóhely 
intézményen keresztül 

  
1997. évi CXL. törvény 53-55. §, 

64-72. § 
4/2002(III.26.) ÖKT. rendelet 

2. Közművelődési 
tevékenységek és 
szolgáltatások, közösségi tér 
biztosítása,  
A Rábaközi Művelődési 
Központ és Muzeális 
Kiállítóhely intézményen 
keresztül 
; 

  

1997. CXL. törvény 73-81. §; 
2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § 

4/2002.(III:26.)ÖKT. rendelet 

3. Muzeális intézmények 
működtetése  
Rábaközi Művelődési Központ és 
Muzeális Kiállítóhelyen keresztül 

 
1997. évi CXL. törvény 37/A-51. 

§ 

  Kulturális rendezvények, állami 
és önkormányzati ünnepségek 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§. (1) 7. pont 

 
 
 

                                                        
2 Módosította a 9/2015.(III.31.) rendelet, mely 2015. április 1-jén lép hatályba.  



 

5. Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás3 

 Kötelező feladat Önként vállalt feladat Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

1. 
környezeti állapot figyelemmel 
kísérése, adatnyilvántartás és 
szolgáltatás teljesítése 

  

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 11. pont 

1995. évi LIII. törvény 12. § 
(3) bekezdés 

2. környezetvédelmi program 
kidolgozása, jóváhagyása    

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 11. pont 

1995. évi LIII. törvény 
46. § (1) bekezdés b) pont 

 

3. 

az illetékességi terület 
környezeti állapotának 
elemzése, értékelése, a lakosság 
tájékoztatása  

 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 11. pont 
1995. évi LIII. törvény 

46. § e) pont 

4. 

a környezetvédelmi 
programban foglalt feladatok 
végrehajtása, végrehajtás 
feltételeinek biztosítása, 
feladatok ellátásának 
figyelemmel kísérése 

 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 11. pont 

1995. évi LIII. törvény 
48/E. § (3) bekezdés § 

5.  helyi jelentőségű természeti 
terület védetté nyilvánítása 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 11. pont 
1996. évi LIII. törvény 

24. § (1) bekezdés b) pont, 

6.  
helyi jelentőségű védett 
természetű terület fenntartására 
terv készítése 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 11. pont 

1996. évi LIII. törvény 
55. § (1) bekezdés 

7. 
helyi jelentőségű védett 
természeti terület fenntartása, 
állapotának fejlesztése, őrzése 

  

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 11. pont 

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

                                                        
3 Módosította a 9/2015.(III.31.) rendelet, mely 2015. április 1-jén lép hatályba.  



 Kötelező feladat Önként vállalt feladat Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

8. 

a légszennyezettség 
szempontjából ökológiailag 
sérülékeny terület kijelölésében 
való közreműködés 

  

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 11. pont 
1995. LIII. törvény 

48. § (4) bekezdés c) pont 

9. avar és kerti hulladék égetésére 
vonatkozó szabályozás  

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 11. pont 
1995. LIII. törvény 

48. § (4) bekezdés b) pont 

10.  Környezetvédelmi Alap 
létrehozása 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 11. pont 
1995. évi LIII. törvény 

58. § 

11. 
helyi vízrendezés, és 
vízkárelhárítás, az árvíz- és 
belvízelvezetés 

 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 11. pont 
1995. évi LIII. törvény 

4. § (1) bekezdés f) pont 

12. nem közműves ivóvíz ellátás  

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 11. pont 
1995. évi LIII. törvény 

4. § (2) bekezdés a) pont 

13. 

nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz 
begyűjtésének szervezése és 
ellenőrzése, közszolgáltatás 
szervezése és fenntartása 

 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 11. pont 
1995. évi LIII. törvény 

4. § (2) bekezdés d) pont 
és 44/C. § (1) bekezdés 

14. 
vizek kártételei elleni védelem 
érdekében szükséges feladatok 
ellátása 

 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 11. pont 
1995. évi LIII. törvény 

16. § (1) és (5) bekezdés 

 

6. Kommunális feladatok4 

6/A Környezet-egészségügy 

                                                        
4 Módosította a 9/2015.(III.31.) rendelet, mely 2015. április 1-jén lép hatályba.  



 Kötelező feladat Önként vállalt feladat Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

1. köztisztaság, települési 
tisztaság biztosítása    

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 5. pont 
1997. évi CLIV. törvény 

153. § (1) bekezdés a) pont 
10/2004.(III.30.) ÖKT. rendelet 

2. rovar és rágcsálóirtás 
biztosítása  

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 5. pont 

1997. évi CLIV. törvény 
153. § (1) bekezdés b) pont 

3. 

környezet- egészségügyi 
helyzet alakulásának 
figyelemmel kísérése, romlása 
esetén a szükséges 
intézkedések megtétele 

 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 5. pont 

1997. évi CLIV. törvény 
153. § (1) bekezdés c) pont 

6/B Hulladékgazdálkodás 

 Kötelező feladat Önként vállalt feladat Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

1. 

hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátásnak 
biztosítása a közszolgáltatóval 
kötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés 
megkötésével 

  

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 19. pont 

2012. évi CLXXXV. törvény 
33. § (1) bekezdés 

2. 

elkülönített hulladékgyűjtési 
rendszer helyi feltételeinek 
megszervezéséről való 
gondoskodás 

 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 19. pont 

2012. évi CLXXXV. törvény 
35. § (2) bekezdés 

3. 

közterületen elhagyott, illetve 
ellenőrizetlen körülmények 
között elhelyezett hulladék 
elszállításáról, kezeléséről való 
gondoskodás 

 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 19. pont 
2012. évi CLXXXV. törvény 
61. § (4) bekezdés 

6/C Egyéb 



 Kötelező feladat Önként vállalt feladat Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

1. 
egészséges ivóvízellátás (a 
többségi tulajdonú Pannon-Víz 
Zrt-n keresztül) 

  

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 21. pont 
2011. évi CCIX. törvény 1. § 
(1) bekezdés c) pont 

2. csatornázás   
1995. évi LVII. törvény  

4. § (2) bekezdés b) pont 

3. közvilágítás külső szerveken 
keresztül   2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 2. pont 

4. 

köztemető kialakítása és 
fenntartása a Jószív 
Temetkezési Kft-n keresztül 
(önkormányzati 
tulajdonrésszel) 

  

2011. évi CLXXXIX. törvény  

13. § (1) bekezdés 2. pont 
1999. évi XLIII. törvény  

5. § (3) bekezdés 
30/2000.(IX.26.) ÖKT. r. 

5. 

helyi közúton, a helyi 
önkormányzat tulajdonában 
álló közforgalom elől el nem 
zárt magánúton, valamint téren, 
parkban és egyéb közterületen 
közúti járművel történő 
várakozás (parkolás) biztosítása 
a Kapukom Kft-n keresztül 

  

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 2. pont 
1988. évi I. törvény  

8. § (1) bekezdés c) pont 

6. 

gyalogos-átkelőhely 
megvilágítása a település 
belterületén, a gyalogos-
átkelőhelyhez vezető szilárd 
burkolatú járda, gyalogút, 
kerékpárút és gyalogos 
felállóhely, a kiemelt szegélyen 
vagy padkán kívüli gyalogos 
korlátok, egyéb gyalogos 
biztonsági berendezések 
létesítéséről és fenntartása, 
valamint a gyalogosok részére 
szolgáló vasúti gyalogos-
átkelőhely és a kizárólag 
kerékpárosok közlekedését 
szolgáló vasúti átjárók 
létesítése és fenntartása 

 

1988. évi I. törvény  

9. § (2) bekezdés 
 

7. 
közparkok és egyéb 
közterületek kialakítása és 
fenntartása 

  

2011. évi CLXXXIX. törvény  

13. § (1) bekezdés 2. pont 
23/2006(IX.19.) ÖKT. rendelet 



 Kötelező feladat Önként vállalt feladat Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

8. 

kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás biztosítása- 
Győr Megyei Jogú Városi 
Önk.-on keresztül 

  

2011. évi CLXXXIX. törvény  

13. § (1) bekezdés 2. pont  
2012. évi XC. törvény  

2. § a) pont 

9. 

közreműködés a helyi energia-
szolgáltatásban (távhő- és 
melegvíz-szolgáltatás: 
önkormányzati tulajdonú 
Kapuvári Hőszolgáltató Kft-n 
keresztül, villamosenergia 
ellátás: szerződéssel) 

  

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 20. pont 
2005. évi XVIII. törvény  

6. § (1) és (2) bekezdés 

10.   helyi építészeti örökség 
értékeinek védelme 

1997. évi LXXVIII. törvény 
6/A. § a) pont aa) alpont 

11. településfejlesztés és 
településrendezés  

2011. évi CLXXXIX. törvény  
13. § (1) bekezdés 1. pont 

1997. évi LXXVII. törvény  
6. § (1) bekezdés 

12.   helyi közösségi közlekedés 
(megállapodással) 

2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 18. pont 

2012. évi XLI. törvény 4. § (4) 
bekezdés 

 
 
 

7. Óvodai ellátás 
 

  A. Kötelező feladat  B. Önként vállalt feladat        Jogszabályhely megjelölése  
        vagy a feladatellátás alapja 

1. 

óvodai nevelés 

  2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) 
bekezdés 

2011. évi CLXXXIX törvény 
13.§ (1) bekezdés 6. pont 

2. többi gyermekkel együtt 
nevelhető, sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése 

  2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) 
bekezdés 

2011. évi CLXXXIX törvény 
13.§ (1) bekezdés 6. pont 

3. 
nemzetiséghez tartozók nevelése 

az óvodai nevelésen belül 

  2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) 
bekezdés 

2011. évi CLXXXIX törvény 
13.§ (1) bekezdés 6. pont 

4.  gyermektábor működtetése-
Kapukom Kft.-n keresztül a 
Balatonakali tábor 

77/2011. (IV.28.) ÖKT. határozat 

5. az önkormányzat illetékességi 
területén lévő összes, saját 

 
 

2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) 
bekezdés, 76.§ (1) bekezdés 



tulajdonában álló, az állami 
intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény 
feladatait szolgáló ingó és 
ingatlan vagyon működtetése 
(általános iskola, alapfokú 
művészeti iskola, gimnázium,)  
 
központi élelmezési konyha 
működtetése 

Király-tó óvoda és Bölcsőde 
intézményen keresztül 

8. Lakás- és helyiséggazdálkodás 
 

 A. Kötelező feladat B. Önként vállalt feladat C. Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

1. 

az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások és helyiségek 
hasznosítása (bérbeadás, 

értékesítés, csere, jogutódlás 
elismerése, stb.) 

 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 9. pont 1993. évi 

LXXVII. törvény 
  

 14/2006.(IV.25.) ÖKT. rendelet 
  
 

 
9. Sport, ifjúsági ügyek 

 
 Kötelező feladat Önként vállalt feladat Jogszabályhely megjelölése vagy 

a feladatellátás alapja 

1. 

a helyi sportfejlesztési koncepció, 
a sportszervezettel való 

együttműködés biztosítása, 
sportlétesítmény fenntartása és 

működtetése, megteremti az 
önkormányzat iskolai testnevelés 

és sporttevékenység 
gyakorlásának feltételeit. 

 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 15. pont 

2004. évi I. törvény 55. § (1) 
bekezdés 

2.    A lakosság minden rétegét 
ösztönzi a sportolásra, fejleszti a 
szabadidősport feltételeit, az 
egyéni sportteljesítmény javítása 
céljából támogatja, fejleszti az 
utánpótlás nevelést, támogatja a 
sportrendezvények lebonyolítását, 
segíti a városban működő 
sportegyesületek működését. 

 
 
10/2009.(IV.28.) ÖKT. rendelet, 
valamint egyedi ügyben hozott 
képviselő-testületi határozat 
alapján  
 

3.  Sport támogatás nyújtása Képviselő-testületi határozat 
alapján 

 
 

10. Egyéb feladatok 
 

 A. Kötelező feladat B. Önként vállalt feladat C. Jogszabályhely megjelölése 
vagy a feladatellátás alapja 

1. a nemzetiségek jogainak 
érvényesítése, a helyi nemzetiségi 

önkormányzat munkájának 
segítése 

  2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 16. pont 

2011. évi CLXXIX. törvény 10. § 
(4) és (6)-(7) bekezdés, 80. §, 81. 



§ (1) bekezdés 
2. a lakosság önszerveződő 

közösségei tevékenységének 
támogatása, az együttműködés 

biztosítása 

támogatás nyújtása 

2011. évi CXXXIX. törvény 6. § 
a) pont 

Egyedi képviselő-testületi 
határozat   

 
3. 

közreműködés a települési 
közbiztonság biztosításában) 

 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 17. pont 

1994. évi XXXIV. törvény 9. § 
(1) bekezdés 

  
 

4. 
 

megyei rendőr-főkapitánysággal 
kötött együttműködési 
megállapodás alapján 

1994. évi XXXIV. törvény 9. § 
(1) bekezdés 

 
5. ebösszeírás, kóbor állat 

befogadása 

 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) 
és (3) bekezdés, 48/A. § (3) 

bekezdés 
6. 

vagyongazdálkodás 

 Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
e-g) pontja 

2011. évi CXCVI. törvény 
2011. évi CLXXXIX. törvény 

107. § 
26/2012.(XI.28.) ÖKT. rendelet 

7. vagyonkataszteri nyilvántartás  147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 
1. § (1) bekezdése 

8. 

helyiséggazdálkodás 

 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 9. pont 

1993. évi LXXVIII. törvény 
14/2006.(IV.28.) ÖKT. rendelet 

9. honvédelem,polgári védelem, 
katasztrófavédelem 

 

 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§ (1) 
bekezdés 12. pont 

10. 
közfoglalkoztatás 

 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§ (1) 
bekezdés 12. pont. 
Pályázat alapján 

11.  helyi adók megállapítás   48/2004.(XII.21.)ÖKT.rendelet 
12. piacüzemeltetés Kapukom. Kft-n 

keresztül 

 2011.évi CLXXXIX. tv. 13.§(1) 
bekezdés 14. pont 

Önkormányzati rendelet 
13. 

turizmus-fejlesztés 
 2011.évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 

bekezdés 13. pont 
Képviselő-testületi döntés alapján 

14.  munkahelyteremtés, 
munkahelymegőrzés Képviselő-testületi döntés alapján 

15.  gazdaságfejlesztés Képviselő-testületi döntés alapján 
 
 
 
 
 


