
 

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 

Adat megnevezése  Megjegyzés 

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, 

hatáskörét és alaptevékenységét 

meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető 

jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 

eszközök, valamint a szervezeti és működési 

szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes 

szövege 

Az Önkormányzat: 

Monor Város Önkormányzata ellátja a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 

meghatározott kötelező, továbbá általa pénzügyi forrásai 

figyelembe vételével önként vállalt feladat- és hatásköröket, 

így különösen: 

o helyi közutak, közterek és parkok kezelése, 

fejlesztése és üzemeltetése; 

o tulajdonában álló közterületek használatára 

vonatkozó szabályok és díjak megállapítása; 

o közterület-felügyeleti hatáskör; 

o helyi településrendezés, településfejlesztés; 

o helyi településrendezési szabályok megalkotása; 

o ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos 

szabályozási jogkörök ellátása; 

o egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód 

segítését célzó szolgáltatások nyújtása; 

o óvodai ellátás; 

o szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek 

keretében települési támogatás állapítható meg; 

o a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a 

kulturális örökség helyi védelme; 

o saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás; 

o helyi adóval kapcsolatos feladatok; 

o sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek; 

o közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában; 

o nemzetiségi ügyek. 

A Polgármesteri Hivatal: 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 38. 

§ (1) bekezdése alapján egységes hivatalt hozott létre 

Monori Polgármesteri Hivatal elnevezéssel. 

A Hivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 



2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak szerinti, 

az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási 

ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatokat látja el. 

A Hivatal a jegyző által kiadott és a Képviselő-testület által 

jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata  alapján 

működik. 

A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 

 jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

 az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló 2013. L. törvény stb. 

Önkormányzat Szervezeti – és Működési Szabályzata 

 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti – és Működési 

Szabályzata 

 

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 

 

Adatvédelmi adatbiztonsági szabályzat 
 

2. A helyi önkormányzat önként vállalt 

feladatainak felsorolása és részletes leírása 

Monor Város Önkormányzat önként vállalt feladatai 

különösen: 

- tervtanács működtetése, 

- városi televízió működtetése, 

- városi lap fenntartása, 

- települési társadalmi szervezetek támogatása. 
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