4. számú melléklet Nagycserkesz Község Önkormányzata 10/2019. (X.28.) önkormányzati
rendeletéhez
A POLGÁRMESTERE ÁTURHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
1. A polgármester:
1.1.Dönt a költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig folyószámla-hitel (rulírozó-hitel) felvételéről.
1.2.Dönt az éves költségvetési rendeletben meghatározott céltartalék a célnak megfelelő
felhasználásáról.
1.3.A költségvetési előirányzat erejéig dönt a törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak pótlására,
létesítésére, gyarapítására irányuló szerződések megkötéséről 500.000 Ft erejéig.
1.4. Dönt az átszervezés vagy feladatváltozás miatt feleslegessé vált ingó vagyontárgy hasznosításáról.
1.5. Dönt a pályázat mellőzéséről a hatáskörébe utalt vagyonhasznosítással kapcsolatos ügyekben
100.000 Ft értékben.
1.6. A piaci zavarok megelőzés céljából figyelemmel kíséri a piaci viszonyokat, szükség esetén
intézkedést kezdeményez.
1.7. A költségvetésből rendelkezésre bocsátott pénzeszköz keretein belül- az utak forgalmának és
jelentőségének sorrendjét figyelembe véve – gondoskodik arról, hogy közút biztonságos közlekedésre
alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen.
1.8. Gondoskodik a közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkosság elleni
védekezésről.
1.9. Eljár az útkezelői kötelezettség megszegésével okozott kár- polgári jog általános szabályai szerinti –
megfizetés érdekében.
1.10. Intézkedhet a közút melletti ingatlanon, annak rendeltetésszerű használat lényegesen nem
akadályozó módon mozgatható hóvédmű, valamint – kártalanítás ellenében – azon az alatt vagy felett
műtárgy, közúti jelzés elhelyezés és fenntartási iránt.
1.11. Villamos energia korlátozási sorrend felállítását előzetesen véleményezi
1.12. Közreműködik a Bursa Hungarica ösztöndíjra benyújtott pályázatokkal kapcsolatosan.
1.13. Eljár a közterület-használati szerződéskötés iránti ajánlatokkal kapcsolatban, valamint az
önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatra irányuló kérelmek esetén
gyakorolja a jogszabályok alapján a képviselő-testületet megillető hatásköröket. Kiadja továbbá a
tulajdonosi hozzájárulást azokra a közterület használatokra vonatkozóan, melyeknél szerződés
megkötése nem szükséges.
1.14. Dönt a nyomvonal jellegű építmények elhelyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról.
1.15. Dönt az 500.000.- Ft-ot meg nem haladó összegű támogatás elnyerésére irányuló pályázat
benyújtásáról.
1.16. Dönt a költségvetés erejéig, vagy 100%-os támogatással megvalósuló közfoglalkoztatási
pályázatok benyújtásáról.
1.17. Az intézményvezetők tekintetében gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.
1.18. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. Törvény alapján elektronikus
adatnyilvántartást vezet az önkormányzati fenntartású intézmények, mint munkáltató tájékoztatása
alapján a betöltetlen munkakörökről és adatot szolgáltat.
1.19. A közterület besorolású ingatlanon egyesítése, összevonása, megosztása, vagy telekhatár
rendezése esetében, amennyiben a telekalakítás nem jár a művelési ág, kataszter szerinti besorolás és
a tulajdoni viszonyok változásával, tulajdonosi nyilatkozatot tesz.
1.20. A szerződés felek adataiban bekövetkező változás esetén dönt a háziorvosi szerződések
módosításáról.
1.21. Dönt az óvodai felvételre javaslatot tevő bizottság tagjainak kijelöléseiről, ha a jelentkezők száma
meghaladja a felvehető gyermekek számát.

1.22. Eljár a temetési hely felett rendelkezni jogosultnak a biztonságos használatot veszélyeztető sírhely,
vagy sírbolt helyreállítására történő felhívásával kapcsolatos ügyekben, továbbá azokban az esetekben,
a sírhely felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírhelyet nem állítja helyre, és az életet is
fenyegető közvetlen veszély áll fenn, dönt a közvetlen veszélynek a rendelkezni jogosult kötelességére
történő megszüntetéséről.
1.23. A településkép védelméről szóló rendelet alapján
a)
a helyi védelem alá helyezés és a helyi védelem megszűnésének szabályaival,
b)
a védett érték megjelölésével,
c)
az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségekkel,
d)
településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultációval,
e)
a településképi bejelentési eljárással, a településképi kötelezés és a településkép-védelmi
bírsággal
kapcsolatos hatáskörök.
2. A polgármester a jegyző, aljegyző ellenjegyzésével dönt:
2.1. Megállapodások, együttműködési megállapodások aláírásáról, azon esetekben:
Amennyiben évente visszatérő módon, változatlan tartalommal történik a megállapodás megkötése és az
önkormányzat forrásokhoz jut. Amennyiben a pályázatok esetén a határidő szűkössége miatt nincs
lehetőség a hivatali út előzetes végig vitelére (bizottság, képviselő-testület), de a szakapparátus a
szükséges igazolásokat, ellenjegyzéseket megtette.

