
1. melléklet a 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelethez 

 

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök 

 

1. A polgármesterre átruházott hatáskörök: 

 

1.1. Szociális területtel kapcsolatos átruházott hatáskörök: 

1.1.1. Köteles az arra rászorulónak - tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére - átmeneti 

segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi 

épségét veszélyezteti (1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 7. § (1) bekezdés). 

  

1.1.2. Az ellátást biztosítóként követelheti a kifizetett átmeneti segély megtérítését a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervtől (Szt. 7. § (2) bekezdés). 

 

1.1.3. Ha a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, 

illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett 

megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból   

 a) elengedheti, 

 b) csökkentheti, 

 c) részletekben fizettetheti meg (Szt. 17. § (5) bekezdés). 

 

1.1.4. Szociális rászorultság esetén az Szt.-ben, illetve az önkormányzat rendeletében 

meghatározott feltételek szerint   

 a) átmeneti segélyt, 

 b) temetési segélyt 

 állapít meg (Szt. 25. § (3) bekezdés b) pont). 

 

1.1.5.1   

1.1.6. Az önkormányzat rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyek részére (Szt. 45. § (1) bekezdés).   

 

1.1.7. Az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint temetési segélyt 

nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy 

arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek 

viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (Szt. 46. § (1) bekezdés).  

 

1.1.8. A köztemetés költségét az Szt. 48. § (1) bekezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti. 

A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított 2 hónapon belül kell 

bejelenteni (Szt. 48. § (2) bekezdés). 

1.1.9. A költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az 

eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi (Szt. 48. § 

(3) bekezdés). 

 

1.1.10. Az önkormányzat rendeletében szabályozottak szerint az Szt. 48. § (3) bekezdés b) 

pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös 

méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles 

személyt (Szt. 48. § (4) bekezdés).  
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1.1.11. Amennyiben a közgyógyellátásra jogosult az igazolvány kiállítását követően fél éven 

belül meghal vagy elveszíti jogosultságát, méltányosságból visszaigényelheti a befizetett 

térítési díj felét. Amennyiben az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálata során fél 

évnél hosszabb időtartamra alacsonyabb gyógyszerkeret kerül megállapításra, 

visszaigényelheti az egészségbiztosítási szervtől a különbözet 6 havi összegének 30%-át (Szt. 

53. § (3) bekezdés).   

 

1.1.12. Ha a jogosultság kezdő időpontját megelőzően a jogosult meghal, és a települési 

önkormányzat a közgyógyellátási igazolvány után fizetendő térítést az Szt. 53. §-ának (1) 

bekezdése szerint átutalta a Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári 

Szakigazgatási Szervének (a továbbiakban: Egészségbiztosítási Pénztár), a befizetett teljes 

összeget visszaigényelheti (63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 48. § 

(1) bekezdés).   

 

1.1.13. Amennyiben a Korm. r. 45. § (4) bekezdése szerinti felülvizsgálat során fél évnél 

hosszabb időtartamra magasabb gyógyszerkeret kerül megállapításra, a különbözet 6 havi 

összegének 30%- utalja át az Egészségbiztosítási Pénztárnak (Korm.r. 48. § (3) bekezdés a) 

pont). 

 

1.1.14. Amennyiben a Korm. r. 45. § (4) bekezdése szerinti felülvizsgálat során fél évnél 

hosszabb időtartamra alacsonyabb gyógyszerkeret kerül megállapításra, vagy a jogosultság 

megszüntetésre kerül, a különbözet 6 havi összegének 30%-át igényelheti vissza az 

Egészségbiztosítási Pénztártól (Korm r. 48. § (3) bekezdés b) pont).  

 

1.1.15. Amennyiben a fellebbezési eljárás során az Szt. 50. §-ának (3) bekezdése szerinti 

jogosult számára megállapított egyéni gyógyszerkeret megváltozik (Korm. r. 48. § (4) 

bekezdés) 

a) a keret növekedése esetén a különbözetre eső összeg 30%-át átutalja az Egészségbiztosítási 

Pénztárnak,   

b) a keret csökkenése esetén a különbözetre eső összeg 30%-át az Egészségbiztosítási 

Pénztártól visszaigényelheti. 

 

1.1.16. Az Szt. 53. § (1) bekezdése szerinti térítést a jogosultságot megállapító határozat 

számának, és a térítés összegének az OEP honlapján közzétett formában, jogosultanként külön 

történő feltüntetésével utalja át az Egészségbiztosítási Pénztárnak (Korm.r.48.§ (5) bekezdés). 

 

1.1.17. Adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti a határozatában megjelölt időponttól azt a 

családot vagy személyt,   

 a) akinek 

 aa) az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek a (2) bekezdésben meghatározott 

adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy  

 ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá 

 b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az önkormányzat 

rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint   

 c) aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó 

lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által 

megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az 

adósságkezelési tanácsadáson való részvételt (Szt. 55. § (1) bekezdés). 

 



1.1.18. Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosultat  

a) adósságkezelési tanácsadásban és    

b) adósságcsökkentési támogatásban    

 részesíti (Szt. 55/A. § (1) bekezdés).     

 

1.1.19. Azon személynek, akinek vezetékes gáz-, illetőleg áramszolgáltatási díjtartozása miatt 

a szolgáltatást kikapcsolták, a szolgáltatás visszaállítása érdekében előrefizetős gáz-vagy 

áramszolgáltatást mérő készülék is biztosítható, feltéve, hogy lakásfenntartási támogatásban 

részesül és tartozásának megfizetése érdekében megállapodást köt a szolgáltatóval, valamint 

legalább egyéves időtartamra vállalja a készülék rendeltetésszerű használatát (Szt. 55/A. § (3) 

bekezdés). 

 

1.1.20. A lakhatást veszélyeztető mértékű adósság felhalmozódásának elkerülése céljából a 

követelés jogosultjával megállapodást köthet (Szt. 55/A. § (5) bekezdés). 

 

1.1.21. Ha az adós egyidejűleg többféle adósság kezelését kéri, akkor az adósságcsökkentési 

támogatást a kezelt adósságok arányának figyelembevételével kell meghatároznia. Ekkor arról 

is rendelkeznie kell, hogy a támogatást mely típusú adósságok csökkentéséhez és milyen 

összegben nyújtják (Korm. r.52. § (3) bekezdés).   

 

1.1.22. Az adósságcsökkentési támogatást tovább nem folyósíthatja és a kifizetett összeget 

vissza kell téríteni, ha a jogosult   

 a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy     

 b) az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, illetőleg     

 c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási 

kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget (Szt. 55/B 

(1) bekezdés). 

 

1.1.23. Szarvas városban állandó lakóhellyel rendelkező 60 és 65 év közötti öregségi, özvegyi 

és rokkantsági nyugdíjasnak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át nem haladja meg, helyi és a távolsági 

(külterületről-belterületre) buszközlekedésre jogosító nyugdíjas bérletet biztosíthat a kérelem 

benyújtását követő hónap 1. napjától a tárgyév december 31. napjáig, maximum egy naptári 

évre (A szociális igazgatásról és a szociális gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2009. 

(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (1) bekezdés). 

 

1.1.24. Dönt arról, hogy a 70. életévét betöltött és a szolgáltatással érintett ingatlanban 

egyedül lakó személy kérelmére a hulladékkezelési közszolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) 

teljes összegének megfizetését az önkormányzat átvállalja, amennyiben a kérelmező havi 

jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át nem haladja meg 

(R. 13. § (1) bekezdés). 

 

1.1.25. Kérelemre a szarvasi állandó lakóhelyű, ingyenes tankönyvellátásban nem részesülő 

tanköteles tanulók részére tanévenként 5.000,- Ft összegű utólagos, számlákon alapuló 

tankönyvvásárlási támogatást biztosít, amennyiben a tanuló családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160%-át 

(R. 15. § (1) bekezdés). 

 



1.1.26. Szarvas város alap és középfokú oktatási intézményeiben tanuló szarvasi állandó 

lakóhelyű tanulók részére a helyi és a távolsági (külterületről-belterületre) 

buszközlekedéshez kérelemre tanulóbérletet biztosít, amennyiben a tanuló családjában a 

havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át nem 

haladja meg (R. 16. § (1) bekezdés). 

 

1.2. Intézményekkel kapcsolatos átruházott hatáskörök: 

 

1.2.1. A képviselő-testületnek a köznevelési intézmény (óvoda) megszüntetésével, 

átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének 

meghatározásával és módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának 

visszavonásával összefüggő döntését megelőzően beszerzi 

a) az intézmény alkalmazotti közösségének, 

b) az óvodaszéknek, 

c) a szülői szervezetnek (közösségnek), a véleményét (2011. évi CXC. törvény 83. § (3) 

bekezdés). 

 

1.2.2. Beszerzi és a döntést hozó testülettel ismerteti a miniszter véleményét a települési 

könyvtár megszüntetése esetén a döntés előkészítése során (1997. évi CXL. törvény 54. § (6) 

bekezdés). 

 

1.2.3. Beszerzi és ismerteti a testülettel a minisztérium véleményét a testületi döntés 

meghozatala előtt 30 nappal az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó közművelődési 

intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, illetőleg a tevékenységének 60 napon túli 

szüneteltetése esetén (1997. évi CXL. törvény 81. § (1) bekezdés). 

 

1.2.4. Értesíti a területileg illetékes megyei, fővárosi könyvtárat- minden év február 20.-áig- a 

könyvtára által a tárgyévet megelőző esztendőben állománygyarapításra fordított összegről 

(4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet 7. § (2) bekezdés).  

 

1.3. Egyéb átruházott hatáskörök: 

 

1.3.1. Gondoskodik az ideiglenes elhelyezésről, ha a lakás elemi csapás vagy más ok 

következtében megsemmisült, illetőleg az építésügyi hatóság életveszély miatt annak 

kiürítését rendelte el, és a bérlő (használó) elhelyezéséről maga vagy a lakással rendelkező 

szerv nem tud gondoskodni (1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (4) bekezdés). 

 

1.3.2. Ki kell kérnie a rendelet megalkotása előtt a bérlők és a bérbeadók településen működő 

érdek-képviseleti szervezetének véleményét (1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdés). 

1.3.3. 1 

1.3.4. A mezőőr foglalkoztatásáról, illetve a foglalkoztatás megszüntetéséről a mezőgazdasági 

igazgatási szervet és az illetékes rendőrkapitányságot a foglalkoztatást, illetve annak 

megszűnését megelőzően öt napon belül írásban tájékoztatja (1997. évi CLIX. törvény 21. § 

(2) bekezdés). 

 

1.3.5. Haladéktalanul értesíti az illetékes bíróság elnökét az ülnöki megbízatás 

megszűnésének képviselő-testület általi megállapításáról (2011. évi CLXII. törvény 220. § (6) 

bekezdés). 
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1.3.6. Elrendeli az önkormányzat vagyonának a jogszabályban meghatározott módon történő 

nyilvántartását, az előírt adatszolgáltatás értékelését és teljesítését (1991. évi XXXIII. törvény 

42. §). 

 

1.3.7. Az önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, 

illetőleg a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét és a környezetvédelmi programot a 

szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi 

igazgatási szervnek véleményezésre megküldi (1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdés). 

 

1.3.8. Az önkormányzat költségvetési rendelettervezetének előkészítése során egyeztetést 

folytat a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével, aki ennek keretében rendelkezésre 

bocsátja a helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozó adatokat (292/2009. (XII. 30.) Korm. 

rend. 35. § (6) bekezdés). 

 

1.3.9. Eljár Szarvas város címerének és zászlajának használatával kapcsolatos ügyekben. 

 

 

2. Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott 

hatáskörök: 

 

2.1. Dönt helyi forgalomszabályozási kérdésekben. 

 

2.2. Véleményezi az önkormányzat tevékenységét jelentősen érintő jogszabályok tervezetét. 

 

2.3. Feltárja, számba veszi a helyi építészeti örökség értékeit (1997. évi LXXVIII. törvény 57. 

§ (2) bekezdés). 

 

2.4. Kijelöli a természetes vizek fürdésre alkalmas partszakaszait és azzal összefüggő 

vízfelületét (1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés e) pont). 

2.5. 1 

2.6. Köteles előmozdítani az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel az állatokkal szembeni 

megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelést, valamint az állatok megismerését (1998. évi 

XXVIII. törvény 43/A. § (1)-(2) bekezdés). 

 

2.7. Elemzi és értékeli a lakóhelyi környezet állapotának alakulását, annak az emberi 

egészségre gyakorolt hatását és arról szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a 

lakosságot (1995. évi LIII. törvény 12. § (3) bekezdés; 46. § (1) bekezdés e) pont; 51. § (3) 

bekezdés). 

 

2.8. Közreműködik a környezeti ismeretek terjesztésében és fejlesztésében (1995. évi LIII. 

törvény 54. § (2) bekezdés). 

 

2.9. A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén ajánlatkérőként dönt az ajánlattételre 

felkért személyekről, a képviselő-testület által egyedileg meghatározott ügyekben meghozza 

az eljárást lezáró döntést. 
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2.10. Elfogadja és jóváhagyja az önkormányzati intézmények és a többségi önkormányzati 

tulajdonban lévő gazdasági társaságok közbeszerzési szabályzatát. 

 

 

3. Az Oktatási és Közművelődési Bizottságra átruházott hatáskörök: 

 

3.1. Jóváhagyja a közgyűjteményi intézmény szervezeti és működési szabályzatát, éves 

munkatervét és véleményezi költségvetését. 

 

3.2. Beszerzi a közterületen, önkormányzati tulajdonú épületen művészeti alkotás 

elhelyezéséhez szükséges szakvéleményt a műalkotás művészi értékére vonatkozóan (1991. 

évi XX. törvény 109. § (2) bekezdés). 

 

3.3. Védi a nem önkormányzati tulajdonú épületeken elhelyezett művészeti alkotásokat, 

véleményezi új művészeti alkotások elhelyezését (1991. évi XX. törvény 109. § (3) 

bekezdés). 

 

 

4. Az Ifjúsági és Sportbizottságra átruházott hatáskörök: 

 

4.1. Együttműködik az illetékességi területén a tevékenykedő testneveléssel és sporttal 

foglalkozó szervezetekkel (2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés a) pont). 

 

4.2. Dönt az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott ifjúsági és sportcélú 

előirányzatok felhasználásáról. 

 

 

5. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskörök: 

 

5.1. Kötelezettségvállalás ellenjegyzésének elutasítása, illetve utasításra történt 

kötelezettségvállalás ellenjegyzése esetén köteles megvizsgálni az esethez kapcsolódó összes 

körülményt és kezdeményezi az esetleges felelősségre vonást (368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rend. 54. §). 

 

5.2. A jelölhető személyek közül megválasztja az önkormányzati biztost és megbízza a 

polgármestert döntésének helyben szokásos módon történő közzétételével (368/2011. (XII. 

31.) Korm. rend. 119. § (4) bekezdés). 

 

5.3. Figyelemmel kíséri a piaci viszonyokat, a piaci zavarok megelőzése céljából intézkedést 

kezdeményez (1991. évi XX. törvény 67. §). 

 

 

6. A Szociális, Család és Idősügyi Bizottságra átruházott hatáskörök: 

 

6.1. A gyermeket a rendeletben meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal 

küzd, vagy a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került (1997. évi XXXI. 

törvény 21. § (1) bekezdés). 

 

 


