
 1. melléklet a 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelethez1 

 

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 önkormányzati segélyt, étkezést, illetve szállást 

biztosítani, ha ennek jogszabály szerinti feltételei fennállnak (1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 7. § (1) bekezdés). 

 

1.1.2. Követelheti a kifizetett önkormányzati 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 a Szt-ben meghatározottak szerint 

méltányosságból elengedheti, csökkentheti, részletekben fizettetheti meg (Szt. 17. § (5) 

bekezdés). 

 

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

meghatározott feltételek szerint önkormányzati segélyt állapít meg (Szt. 25. § (3) bekezdés b) 

pont). 
 

1.1.5. Az önkormányzat rendeletében meghatározott önkormányzati segélyt nyújthat a 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, valamint a 18. életévét be nem töltő 

gyermekéről gondoskodó család részére (Szt. 45. § (1) bekezdés). 

 

1.1.6. A Szt-ben és az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint 

önkormányzati segélyt nyújthat az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez (Szt. 45. § 

(6) bekezdés). 

 

1.1.7. Gondoskodik a köztemetés költségének - a Szt. szerinti - megtérítéséről (Szt. 48.§ (2) 

bekezdés). 

 

1.1.8. A köztemetési költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél 

bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére 

kötelezi (Szt. 48. § (3) bekezdés). 

 

1.1.9. A köztemetés költségeinek megtérítésére irányuló eljárás során az önkormányzat 

rendeletében szabályozottak szerint a Szt-ben meghatározott megtérítési kötelezettség alól 

részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén 

mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt (Szt. 48. § (4) bekezdés). 

 

1.1.10. A méltányossági jogcímen nyújtott közgyógyellátás során amennyiben az ellátásra 

jogosult az igazolvány kiállítását követően fél éven belül meghal, vagy elveszíti jogosultságát; 

visszaigényelheti a befizetett térítési díj felét a Szt-ben meghatározottak szerint. Továbbá, ha 

az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálata során fél évnél hosszabb időtartamra 

 
1 Módosította: 26/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 11. § Hatályos: 2014. december 20-tól. 



alacsonyabb gyógyszerkeret kerül megállapításra, visszaigényelheti az egészségbiztosítási 

pénztári szakigazgatási szervtől a különbözet Szt-ben meghatározott összegét (Szt. 53. § (3) 

bekezdés). 

 

1.1.11. A méltányossági közgyógyellátáshoz kapcsolódóan - amennyiben a jogosultság kezdő 

időpontját megelőzően a jogosult meghal, és a települési önkormányzat a közgyógyellátási 

igazolvány után fizetendő térítést a Szt. szerint átutalta az egészségbiztosítási pénztári 

szakigazgatási szerv részére - a befizetett teljes összeget visszaigényelheti (A pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 

részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 

48. § (1) bekezdés). 

 

1.1.12. A méltányossági közgyógyellátás (új lakcím szerinti jogosultsági feltételeket is érintő) 

felülvizsgálata során gondoskodik jogszabályban meghatározott mértékű ellátás - 

egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv részére történő - visszautalásáról (Korm. 

rendelet 48. § (3) bekezdés a) pont). 

 

1.1.13. A méltányossági közgyógyellátás (lakcímváltozásból eredő jogosultsági feltételeket is 

érintő) felülvizsgálata során gondoskodik a jogszabályban meghatározott mértékű ellátás - 

egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervtől történő - visszaigényléséről (Korm. 

rendelet 48. § (3) bekezdés b) pont). 

 

1.1.14. A méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos a fellebbezési eljárás során a jogosult 

számára megállapított egyéni gyógyszerkeret megváltozása esetén gondoskodik a különbözet 

egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv részére történő visszautalásáról, vagy az 

egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervtől való visszaigényléséről (Korm. rendelet 

48.§ (4) a) - b) pont). 

 

1.1.15. Gondoskodik a méltányossági közgyógyellátás keretében kiállított igazolványhoz 

kapcsolódó térítés - egészségbiztosítási szakigazgatási szerv részére történő – átutalásáról 

(Korm. rendelet 48.§ (5) bekezdés). 

 

1.1.16. A Szt-ben meghatározott feltételek fennállása esetén az arra jogosultakat 

adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti, továbbá a Szt-ben foglaltak szerint dönt annak 

visszatérítéséről (Szt. 55. § (1) bekezdés Szt. 55/B.§ (1) bekezdés). 

 

1.1.17. Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosultat a Szt. szerinti tanácsadásban és 

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

 

1.1.18. Az adósságkezelési szolgáltatás körében a lakhatást veszélyeztető mértékű adósság 

felhalmozódásának elkerülése céljából a követelés jogosultjával megállapodást köthet (Szt. 

55/A. § (5) bekezdés). 

 

1.1.19. Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a 

szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 17/2013. (X. 18.) 

önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: R.) foglaltak szerint buszközlekedésre jogosító 

nyugdíjas bérletet biztosíthat az arra jogosultak részére (R. 11.§ (1) - (2) bekezdés). 

 

1.1.20. Dönt a hulladékkezelési közszolgáltatási díj önkormányzat általi átvállalásáról (R. 

12.§ (1) - (3) bekezdés). 



 

1.1.21. Dönt a jogosultak részére történő tankönyvvásárlási támogatást biztosításáról (R. 13.§ 

(1) - (2) bekezdés). 

 

1.1.22. Dönt a jogosultak részére történő tanulóbérlet biztosításáról (R. 14.§ (1) - (7) 

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). 

 

 

1.3. 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. Az önkormányzati lakások bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

előtt kikéri a bérlők és a bérbeadók településen működő érdek-képviseleti szervezetének 

véleményét (1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdés). 

 

1.3.3. 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 értesíti (1997. évi CLIX. törvény 21. § (2) 

bekezdés). 

 

1.3.4. Haladéktalanul értesíti az illetékes bíróság elnökét az ülnöki megbízatás 

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

bekezdés). 

 



1.3.5. Elrendeli az önkormányzat vagyonának a jogszabályban meghatározott módon történő 

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

42. §). 

 

1.3.6. 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). 

 

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

 

1.3.8. Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013.(VI. 28.) 

önkormányzati rendeletének 6-7. §-aiban foglaltak be nem tartása esetén kötelezi az állattartót 

a szabályok megtartására, illetve rendelkezik az esetleges közigazgatási bírság kiszabásáról. 

 

 

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. 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). 

 

2.6. 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). 

 

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

törvény 54. § (2) bekezdés). 

 

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

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

az eljárást lezáró döntést. 

 

2.9. Elfogadja és jóváhagyja az önkormányzati intézmények és a többségi önkormányzati 

tulajdonban lévő gazdasági társaságok közbeszerzési szabályzatát. 

 

 



3. A Gyermekjóléti 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 b) 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. Figyelemmel kíséri a piaci viszonyokat, a piaci zavarok megelőzése céljából intézkedést 

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

 

 

6. A jegyzőre átruházott hatáskörök: 

 

6.1. Tájékoztatja a közlekedés résztvevőit a közlekedés biztonságát és zavartalanságát 

jelentősen befolyásoló körülményekről (1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdés). 

 

6.2. Eltávolíttatja a hozzájárulása nélkül vagy attól eltérő módon az önkormányzat 

kezelésében levő út területén elhelyezett reklámcélú tárgyat vagy berendezést a reklám célú 

tárgy tulajdonosának, közvilágítási-, villany- vagy telefonoszlop esetében az oszlop 

tulajdonosának vagy a reklámtábla tulajdonosának költségére (1988. évi I. törvény 12. § (5) 

bekezdés). 

 

6.3. Lezáratja vagy korlátozza (eltereli) az önkormányzat kezelésében levő közút forgalmát a 

közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága vagy időjárási 

körülmények miatt (1988. évi I. törvény 14. § (1) bekezdés a) pont). 

 



6.4. Kérelmezi az önkormányzat tulajdonában levő, a közforgalom elől elzárt magánút 

közforgalom számára történő megnyitását, vagy az önkormányzat tulajdonában levő, a 

közforgalom elől el nem zárt magánút közforgalom elől elzárását (1988. évi I. törvény 29. § 

(9) bekezdés). 

 

6.5. Hozzájárul a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más 

létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához 

(1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdés). 

 

6.6. Kérelmezi a közlekedési hatóságnál, hogy kötelezze a közutat nem közlekedési célból 

hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően igénybe vevőt az 

eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására (1988. évi I. 

törvény 37. § (2) bekezdés). 

 

6.7. Hozzájárul a közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, csatornába vagy más 

vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizek bevezetéséhez 

(1988. évi I. törvény 42. § (3) bekezdés). 

 

6.8. Hozzájárul külterületen a közút tengelyétől számított 50 méteren belül építmény 

elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű 

építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag 

kitermeléséhez, a valamint a közút területének határáról számított 10 méter távolságon belül 

fa ültetéséhez, kivágásához (1988. évi I. törvény 42/A. § (1) bekezdés a) pont). 

 

6.9. Hozzájárul belterületen –a közút mellett- ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá 

egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének 

megváltoztatásához, valamint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben 

szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, 

bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méteren belül fa ültetéséhez 

vagy kivágásához (1988. évi I. törvény 42/A. § (1) bekezdés b) pont). 

 

6.10. Hozzájárul létesítmény elhelyezéséhez, amennyiben annak dőlési távolsága a közút 

határát keresztezi (1988. évi I. törvény 42/A. § (1) bekezdés c) pont). 

 

6.11.2 A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló helyi rendelet szabályait sértő magatartások elkövetőivel 

szemben lefolytatja a közigazgatási eljárásokat, gyakorolja a bírságok kiszabásával 

kapcsolatos hatásköröket. 
 

 
2 Beiktatta: 17/2015. (X. 23.) önkormányzati rendelet 2. §.  Hatályos: 2015. október 24-től. 


