
Hatályos: 2021. december 18-tól 
 

2. melléklet a 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez1 

 

 

Az önkormányzat önként vállalt feladatainak jegyzéke 
 

 

 
A B 

 
Feladat Ellátó szervezet 

1. Önkormányzati bérlakások bérbeadása, üzemeltetése 

 

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal 

8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. 

2.  Fiatal családok lakáshoz jutásának támogatása 

 

Önkormányzati rendeletben 

 

3. Társasházak lakóépületei felújításának támogatása 

(panel-program) 

 

Önkormányzati rendeletben 

 

4. Lakóépület felújításának támogatása 

 

Önkormányzati rendeletben 

5. 

 

Városi Rendőrkapitányság támogatása 

 

Képviselő-testület éves 

költségvetésében elkülönített keret 

mértékéig 

(un. közbiztonsági alap) 

 

6. 

 

Polgárőrség támogatása Képviselő-testület éves 

költségvetésében elkülönített keret 

mértékéig 

(un. közbiztonsági alap) 

7. 

 

Közmunka programban való részvétel  

 

Alkalmazás: 

Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzata 

8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. 

 

8. 

 

Iskola védőnői ellátás 

a Pétfürdő, Berhidai út 15. szám alatt ingyenes  

használatba kapott „iskola védőnői tanácsadó” 

helyiségcsoportban 

 

Ellátott intézmények: 

Kolping katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és 

Kollégium 

Horváth István Általános Iskola 

Pétfürdői Gondozási Központ 

(székhelye: 8105 Pétfürdő,  

Berhidai út 6/B.) 

saját intézmény 

 

 

9. 

 

Iskola-egészségügyi ellátás: 

a Pétfürdő, Berhidai út 15. szám alatt ingyenes  

használatba kapott „iskola védénői tanácsadó” 

helyiségcsoportban 

 

Ellátott intézmény: 

Kolping katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és 

Kollégium 

Pétfürdői Gondozási Központ 

(székhelye: 8105 Pétfürdő,  

Berhidai út 6/B.) 

saját intézmény 

 

 

 

 
1 Módosította a 16/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése, hatályos 2021. december 18-tól. 



10. 

 

Bölcsődei ellátás 

 

 

Pétfürdői Gondozási Központ 

(székhelye: 8105 Pétfürdő,  

Berhidai út 6/B.) 

saját intézmény 

telephelye: Bölcsőde 

8105 Pétfürdő, Iskola u. 12. 

 

11. Rendszeres települési támogatás 
 

Önkormányzati rendeletben 11.1 a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az 

ápolását, gondozását végző személy részére  

(ápolási támogatás) 

11.2 a gyógyszerkiadások viseléséhez  

(rendszeres gyógyszertámogatás) 

11.3 a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 

(lakhatási támogatás) 

12. Az önkormányzat saját költségvetése terhére 

biztosított egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások 

 

Önkormányzati rendeletben 
12.1 létfenntartási támogatás 

12.2 beiskolázási támogatás 

12.3 gyermekétkeztetési támogatás 

12.4 érettségit adó középfokú tanulmányok támogatása 

13. Középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi 

ösztöndíja 
Önkormányzati rendeletben 

14. Gyermekszületési támogatás Önkormányzati rendeletben 

15. Sportegyesületek, sportszerveződések valamint 

sportcélokat megvalósító civil szerveződések pénzügyi 

támogatása 

 

Az önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásáról szóló 

önkormányzati rendelet alapján, az 

éves önkormányzati költségvetésben 

meghatározott keret mértékéig 

 

16. 

EU-konform játszóterek működtetése Képviselő-testület az éves 

költségvetésében meghatározott 

keret mértékéig 

 

17. 

Önkormányzati rendeletben meghatározott 

tevékenységet ellátó önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatása 

Az önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásáról szóló 

önkormányzati rendelet alapján, az 

éves önkormányzati költségvetésben 

meghatározott keret mértékéig 

 


