
4. Melléklet a 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelethez 
 

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 
 

 

1. A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK  

 

1.1 Jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett 

többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és negyedévente 

történő beszámolási kötelezettséggel. 

1.2 Önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által 

jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A polgármester 

e jogkörében hozott döntésekről negyedévente tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.  

1.3 Javaslatot tehet a helyi önkormányzati képviselők, tanácsnok, bizottsági tagok 

tiszteletdíjának emelésére, pénzbeli és természetbeni juttatásának módosítására. 

1.4 A képviselő-testület nevében jogosult tulajdonosi hozzájárulást adni az önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlanokat érintő átalakításhoz, beruházáshoz, fejlesztéshez. 

1.5 A képviselő-testület nevében jogosult tulajdonosi hozzájárulást adni az önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlanokat érintően - székhely, telephely, fióktelep bejegyzése céljából - 

amennyiben a kérelmező és az Önkormányzat között hatályos jogviszony áll fenn.  

1.6 A képviselő-testület nevében jogosult tulajdonosi hozzájárulást adni, ha a jogi személy vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a nevében Békés Város nevét kívánja 

szerepeltetni. 

1.7 Dönt a nevelési- és tanévkezdési támogatással, az autóbuszbérlet támogatással, az 

életkezdési támogatással, temetési segéllyel, önkormányzati segéllyel kapcsolatos ügyekben. 

1.8 A képviselő-testület nevében jogosult nyilatkozatot tenni a képviselő-testület utólagos 

tájékoztatása mellett, - az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével - a két ülés közötti 

időszakban felmerülő, halaszthatatlan pályázati ügyekben, melyekhez saját erő nem szükséges. 

1.9 A költségvetési év elején, de legfeljebb március 31. napjáig jóváhagyja az éves 

közbeszerzési tervet és annak módosításait. 

1.10. Az ajánlatkérő nevében az uniós értékhatárok alatti, Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési 

eljárások során: 

 a) a 25 millió forint értékig árubeszerzés, 

 b) a 25 millió forint értékig szolgáltatás megrendelése, 

 c) a 150 millió forint értékig építési beruházás esetén valamennyi döntés meghozatalára 

a polgármester jogosult. 

1.11. A bérbeadási névjegyzékre való felvétel nélkül gyakorolja az önkormányzati lakásokkal 

kapcsolatos bérbeadási jogkört, ha az elhelyezésre belvíz, árvíz vagy egyéb rendkívüli helyzet 

miatt kerül sor. 

1.12. Az önkormányzat rendeleteiben meghatározott egyéb átruházott hatásköröket gyakorol. 



2. AZ ÜGYRENDI, LAKÁSÜGYI ÉS KÖZRENDVÉDELMI BIZOTTSÁGRA 

ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 

 

2.1 Ellátja az Önkormányzat tulajdonába tartozó ingatlanok hasznosításával kapcsolatos 

bérbeadói jogköröket mindazokban az esetekben, ahol a hatályos önkormányzati rendeletek 

alapján a döntési jogokat nem tartotta fenn a képviselő-testület magának. 

2.2.  

2.3. A pályázati úton hasznosított lakások esetében lefolytatja a pályázati eljárást és dönt a 

lakások bérbeadásáról, értékesítéséről. 

2.4. Dönt a lakásigénylők nyilvántartásba vételéről. 

2.5. Dönt a lakáscsere kérelmek nyilvántartásba vételéről. 

2.6. Az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott egyéb átruházott hatásköröket gyakorol, 

2.7. Dönt a lejárt lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos kérelmek elbírálásáról. 

3. A PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGRA ÁTRUHÁZOTT 

HATÁSKÖRÖK 

3.1 Javaslatot tehet a képviselő-testületnek a polgármester, alpolgármester illetményének 

emelésére, pénzbeli és természetbeni juttatásának módosítására. 

3.2 Jogosult engedélyezni esetenként 10 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által 

jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A bizottság e 

jogkörében hozott döntésekről félévente beszámol a képviselő-testületnek. 

3.3 A nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre vonatkozó eljárások 

során a közbeszerzési bizottság javaslata alapján az ajánlatkérő nevében meghozza a 

szükségessé váló közbenső, illetve az eljárást lezáró döntéseket. 

3.4 Kiszolgáló út, vagy közmű megvalósítási költségének részben vagy egészben az érintett 

ingatlanok tulajdonosaira való áthárításáról szóló egyedi hatósági döntés meghozatala. (Étv. 28. 

§ (2) bek.) 

3.5 Dönt helyi forgalomszabályozási kérdésekben. 

3.6 Az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott egyéb átruházott hatásköröket gyakorol. 

3.7 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló jogszabályok alapján elbírálja a helyi 

földbizottság mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld adás-vétele tárgyában kiadott 

állásfoglalása elleni kifogást, és erről a bizottság elnöke a képviselő-testület soron következő 

ülésén beszámol. 

  



4. A HUMÁN ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 

4.1 A képviselő-testület által fenntartott intézmények fenntartói jóváhagyást igénylő belső 

szabályzatairól, terveiről döntést hoz. 

4.2 Dönt az általános iskolai tanulók és a felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló 9/2009. (II. 

27.) önkormányzati rendeletben meghatározott általános iskolai tanulók és felsőoktatási 

hallgatók ösztöndíj támogatási ügyeiben. 

4.3 Gyakorolja az Önkormányzat köznevelési törvényben foglalt véleményalkotási jogát és az 

állami fenntartású köznevelési intézmények dokumentumai vonatkozásában, illetve az állami 

fenntartású intézmények vezetőinek kinevezésével kapcsolatban. 

4.4 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) foglalt fenntartói jogkörben 

eljárva dönt az óvodai csoportok felvehető létszámának maximum 20 %-kal történő emeléséről. 

4.5 Az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott egyéb átruházott hatásköröket gyakorol. 

4.6. Dönt az otthoni szakápolással kapcsolatos ügyekben. 

5. TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 

5.1 A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás közös fenntartású intézmény útján ellátja 

az óvodai neveléssel, oktatással kapcsolatos feladatokat.  

5.2 A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás közös fenntartású intézmény útján ellátja 

a gyermekvédelmi, szociális alap- és szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatokat. 

6. JEGYZŐRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 

Az alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket a jegyző gyakorolja: 

a)  Önkormányzati lakásfenntartási támogatás. 

b)  Önkormányzati ápolási díj. 

c)  Önkormányzati gyógyszerköltség támogatás. 

d)  Önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás. 

e)  Kommunális adó támogatás. 

f) Rekreációs támogatás. 

 


