
3. melléklet a 2/2018. (III. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök 

 

1. A Képviselő-testület Polgármesterre átruházott hatáskörei: 

 

1.1. A költségvetésről szóló rendeletben meghatározott értékhatárig döntés a bevételek és 

kiadások módosításáról, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról, szabad 

előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalásról, valamint a víziközmű bérleti-

üzemeltetési díj felhasználásáról. 

 

1.2.1 Döntés az Önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalék keretek 

felhasználásáról. 

 

1.3. Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlása 

{1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdés a) pontja}. 

 

1.4. Rendeletben meghatározott összeghatárig döntés az államháztartáson kívüli pénzeszközök 

– kivéve az alapítványi pénzeszközök – átvételéről {19/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet 

7.§ (1) bekezdés}. 

 

1.5. Döntés az Önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságokban az 

Önkormányzatot megillető önkormányzati tőkerészesedéshez kapcsolódó tagsági jogok 

gyakorlására – azoknál a társaságoknál, ahol az önkormányzati tőkerészesedés 10 % alatt van. 

 

1.6.2   

 

1.7. Az Önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő ügyekben szerződést köthet, 

kötelezettséget vállalhat a 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Vagyonrendelet) 9.§ (4) bekezdés szerint. 

 

1.8.3 A Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet a Vagyonrendelet 9.§ (4a) 

bekezdés szerinti összegű pályázati összköltségvetés erejéig önkormányzati 

vagyongyarapodásra irányuló pályázat benyújtásáról. 

 

1.9. Döntéshozói jog gyakorlása az Önkormányzat, mint közbeszerzési ajánlatkérő szervezet 

által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban. 

 

1.10. Bérlőkijelölési jog gyakorlása önkormányzati bérlakás bérbeadása esetén {5/2016. 

(III.11.) önkormányzati rendelet 6.§ (5), (7) bekezdés, 9.§ (2) bekezdés, 11.§ (2) bekezdés} 

 

1.11. Elővásárlási jog gyakorlásához szükséges jognyilatkozatok, valamint az egyéb 

tulajdonosi jognyilatkozatok megtétele. 

                                                           
1 Megállapította: 16/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 4. §. (1) bekezdés. Hatályos: 2019. december 14-től. 
2 Hatályon kívül helyezte: 16/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés. Hatálytalan: 2019. december 14-től. 
3 Megállapította: 16/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 4. §. (2) bekezdés. Hatályos: 2019. december 14-től. 

 
 



 

1.12.  Az önkormányzati vagyon elidegenítése és hasznosítása során a pályáztatást lebonyolító 

bizottság tagjainak és elnökének kijelölése az Önkormányzat vagyonrendeletében 

meghatározott értékhatárig. 

 

1.13. Döntés a közterületek használatáról és a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet szerint hatáskörébe utalt önkormányzati hatósági ügyekben 

{16/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdés}. 

 

1.14. Döntés a közterületek filmforgatási célú használatról szóló 18/2013.(IX.27.) 

önkormányzati rendeletben meghatározott hatáskörben. 

 

1.15. Döntés a város címeréről, zászlójáról és azok használatáról szóló 15/2011.(V.20.) 

önkormányzati rendeletben határkörébe utalt kérdésekben. 

 

1.16. Elrendelheti a közterületek teljes vagy részleges fellobogózását {21/2015.(XI.26.) 

önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdés, 5.§ (3) bekezdés, 6.§ (2) bekezdés}. 

 

1.17. Döntés a Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének lakástámogatásáról szóló 

önkormányzati rendelettel nyújtható vissza nem térítendő pénzbeli támogatás odaítéléséről 

{33/2008.(XII.10.) önkormányzati rendelet}. 

 

1.18.4   

 

1.19. Családalapítást elősegítő támogatás, tanulást elősegítő támogatás megállapítása a 

2/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 

 

1.20. A szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 45.§-ában 

és 48.§-ában meghatározott feladatok ellátása.  

 

1.21. Települési támogatás, rendkívüli települési támogatás, lakhatáshoz kapcsolódó települési 

támogatás megállapítása a 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.  

 

1.22. Vállalkozás formájában ellátott háziorvosi tevékenység ellátásához előzetes 

hozzájárulás, és a működtetési szerződés aláírása. 

 

1.23. Fogorvosi ellátásokkal kapcsolatos önkormányzati feladatok intézése. 

 

1.24. Döntés az óvodai intézmények, az Ózdi Városüzemeltető Intézmény és az Ózdi 

Művelődési Intézmények intézményvezetői pótlékának megállapításáról.    

 

1.25. Közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel kapcsolatos helyi 

irányítási, ellenőrzési feladatok ellátása. 

 

1.26. Együttműködési, konzorciumi megállapodások megkötése, amelyek az Önkormányzat 

részéről kötelezettségvállalást nem tartalmaznak.  

 

                                                           
4 Hatályon kívül helyezte: 16/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés. Hatálytalan: 2019. december 14-től. 



1.27. Döntés díszsírhely adományozásáról {8/2001.(IV.2.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) 

bekezdés}. 

 

1.28. Döntés a Felsőoktatási képzési központ kiadásaira előirányzott keret felhasználásáról. 

 

2. A Képviselő-testület  

Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörei 

 

2.1.5 Rendelkezési jog gyakorlása az önkormányzati üzleti vagyon felett a Vagyonrendelet 6.§ 

(3) bekezdésében foglaltak szerint, 10 millió Ft egyedi forgalmi értékhatárig.  

 

2.2. Jognyilatkozatok megtétele az önkormányzat, mint jogosult javára az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzett jogok, kötelezettségek, tények (beépítési kötelezettség, kisajátítási 

eljárás, elidegenítési tilalom, egyéb) vonatkozásában. 

 

2.3.6 Rendelkezési jog gyakorlása bruttó 1 millió Ft és 10 millió Ft közötti egyedi könyv szerinti 

értékkel rendelkező, az önkormányzati intézmények használatában lévő ingó vagyon 

értékesítése, feleslegessé vált eszközök selejtezése, hasznosítása esetén.  

 

2.4. Forgalomtechnikai, közbiztonsági, környezetvédelmi, városüzemeltetési szempontok 

alapján felülvizsgálja és megállapítja a város közigazgatási területén kijelölendő taxiállomások 

számát, helyét, férőhelyét.  

 

2.5.7 Döntés az ózdi martinsalakból készült lakóépületek tulajdonosi felajánlásairól és 

minden egyéb, az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak 

kárenyhítésével összefüggő önkormányzati feladatok végrehajtásáról szóló képviselő-testületi 

határozat végrehajtásával és végrehajtásnak ellenőrzésével kapcsolatos kérdésről. 

 

2.6.8  

3. A Képviselő-testület  

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra átruházott hatáskörei 

 

3.1. A közművelődési önkormányzati intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyása. 

 

3.2. Az óvodák működési (felvételi) körzetének, valamint az óvoda nyitva tartása rendjének 

meghatározása és közzététele. 

 

3.3. Döntés az óvodába történő jelentkezés módjáról, nagyobb gyermeklétszám egy időszakon 

belüli óvodai felvételének időpontjáról. 

 

3.4. Az óvodai intézmények továbbképzési programjának jóváhagyása. 

 

4. 9  A Képviselő-testület  

Egészségügyi és Szociális Bizottságra átruházott hatáskörei 

                                                           
5 Megállapította: 16/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 5. §. (1) bekezdés. Hatályos: 2019. december 14-től. 
6 Megállapította: 16/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 5. §. (2) bekezdés. Hatályos: 2019. december 14-től. 
7 Megállapította: 16/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 5. §. (3) bekezdés. Hatályos: 2019. december 14-től. 
8 Hatályon kívül helyezte: 16/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés. Hatálytalan: 2019. december 14-től. 
9 Módosította: 13/2019. (X.29.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés: Hatályos: 2019. október 29-én 10 óra 20 perctől.  



 

4.1. Döntés a szociális földprogram működtetéséről szóló önkormányzati rendeletben 

hatáskörébe utalt ügyekben. 

 

5. 10A Képviselő-testület 

Ózd Kistérség Többcélú Társulására átruházott hatáskörei 

 

5.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szoctv.) 62-65/C.§-ában és a 65/F.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások ellátása: étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, 

szenvedélybetegek közösségi ellátása, idősek részére nappali ellátás, szenvedélybetegek 

nappali ellátása. 

5.2. A Szoctv. 68.§ (1)-(2) bekezdésében és a 84.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott 

szakosított ellátási formák biztosítása: idősek otthona, nappali melegedő, éjjeli menedékhely, 

átmeneti szállás. 

5.3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

38/A.§-ában, 39.§-ában, 40.§ (1)-(2) bekezdésében, 40/A.§-ában és 42.§-ában meghatározott 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások biztosítása: Biztos Kezdet 

Gyerekház, gyermekjóléti szolgáltatás, Család- és Gyermekjóléti Központ és bölcsődei ellátás. 

5.4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 88.§-ában és az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdésében meghatározott 

egészségügyi alapellátás biztosítása: háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői, fogorvosi 

alapellátási, iskola-fogászati, iskola-egészségügyi, alapellátási– felnőtt és gyermek, valamint 

fogászati – ügyeleti szolgálat működtetése. 

5.5. Belső ellenőrzés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján. 

 

6. 11 A Képviselő-testület 

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulására  

átruházott hatáskörei 

 

6.1. Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

33-37/A.§-ában foglaltak szerint. 

 

                                                           
10 Beiktatta: 10/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2019. szeptember 28-tól. 
11 Beiktatta: 10/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2019. szeptember 28-tól. 

 


