
2. számú melléklet a 23/2014. (X.29.) önkormányzati rendelethez1 
 

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök jegyzéke; 
 

 A B 

 Megnevezés Hatáskör címzettje 

1. Behajthatatlan követelésről lemondás a mindenkori 
költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű 
értékhatárig. 

Polgármester 

2. Behajthatatlan követelésről lemondás a mindenkori 
költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű 
értékhatárt meghaladóan 500.000,-Ft értékhatárig az 
önkormányzat esetében, illetve az önkormányzat irányítása 
alá tartozó költségvetési szervek esetében is a költségvetési 
szerv vezetőjének írásos kérelme alapján. 

Polgármester 

3. A közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon – egy évet meg 
nem haladó – határozott időtartamú bérbeadás útján történő 
hasznosítása. 

Polgármester 

4. A képviselő-testület által értékesítésre kijelölt, 100.000, - Ft 
értékhatár alatti ingatlan elidegenítése, használatának, illetve 
hasznosítási jogának átengedése, biztosítékul adása, egyéb 
módon történő megterhelése. 

Polgármester 

5. A 200.000, - Ft értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyak 
értékesítése. Polgármester 

6. Az éves költségvetésben jóváhagyott beszerzések 
engedélyezése. Polgármester 

7. 1.000.000, - Ft értékhatár alatti, ellenérték nélkül felajánlott 
vagyon elfogadása. Polgármester 

8. A hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a 
vagyonhasznosítási jogügyletek megkötése. Polgármester 

9. Megköti a nem intézményi használatban lévő bérleti 
szerződéseket. Polgármester 

10. Megköti a biztosítási szerződéseket. Polgármester 

11. A térítésmentes helyi autóbuszbérlet biztosítása, 
visszavonása a bérlet értéke visszatérítésének elrendelése Polgármester 

12. Gyermekszületés esetén járó születési támogatás. Polgármester 

13. A települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában 
történő megállapítása, folyósítása és megtérítése. Polgármester 

14. Halálesethez nyújtott települési támogatás megállapítása, 
folyósítása és megtérítése. Polgármester 

15. Köztemetés elrendelése és a köztemetés költségeinek 
részben vagy egészben történő megtérítése alóli mentesítés, 
részletekben történő megfizetésének engedélyezése. 

Polgármester 

                                                 
1 Módosította a 20/2021. (XII. 16.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. év december hó 17. 
napjától 
 



16. Ivóvízhálózatra történő rákötéshez nyújtott települési támogatás 
megállapítása, folyósítása és megtérítése. 

17. Közfoglalkoztatásban résztvevőknek havi rendszerességgel 
nyújtott települési támogatás megállapítása, folyósítása és 
megtérítése. 

18. Bárányhimlő elleni védőoltás támogatásának megállapítása és 
megtérítése. 

19. Közfoglalkoztatottak téli tüzelő támogatása. 

20. Magasabb összegű családi pótlékban részesülők támogatása. 

Polgármester  

Polgármester  

  

Polgármester  

Polgármester  

Polgármester  

21. Az önkormányzati lakások bérbeadásának joga. Polgármester 

22. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 
aláírása, és annak a közbeszerzési szempontrendszert nem 
érintő módosítása.  

Polgármester 

23. Közbeszerzés során a jogorvoslati eljárás esetén az 
észrevételek, a Közbeszerzési Döntőbizottságnak, a 
bíróságnak címzett dokumentumok aláírása.  

Polgármester 

24. Közbeszerzés során a jogorvoslati eljárás esetén az 
önkormányzatot képviselő személy kijelölése és 
meghatalmazása. 

Polgármester 

25. Közterület-használat engedélyezése Polgármester 

26. A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó az 
általános, egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát el 
nem érő értékű (kis értékű) beszerzések bonyolítása 5 000 
eFt értékhatárig. 

Polgármester 

 

27. A közlekedés résztvevőinek tájékoztatása a közlekedés 
biztonságát és zavartalanságát jelentősen befolyásoló 
körülményekről; 

Polgármester 

28. A közúti jelzés rongálásának, beszennyezésének, a közútra 
került akadály észlelése esetén a közút kezelőjének 
értesítése; 

Polgármester 

29. A hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon az út 
területén elhelyezett reklámcélú tárgy vagy berendezés 
eltávolítása; 

Polgármester 

30. A közút lezárása vagy forgalmának korlátozása (elterelése) 
a közúton folyó munka, a közút álagának védelme, a közúti 
forgalom biztonsága vagy időjárási körülmények miatt; 

Polgármester 

31. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és 
megszüntetésének engedélyezéséről szóló külön 
jogszabályban meghatározott engedélyezési eljárásokban 
ügyfél; 

Polgármester 

32. A közút műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatainak, 
valamint a forgalmi rendjét meghatározó jelzések, továbbá 
a közút üzemeltetésére, fenntartására s fejlesztésére 
fordított költségek nyilvántartása; 

Polgármester 

33. A megrongálódott közút kijavítása, a közút forgalmának 
biztonságát veszélyeztető helyzet elhárítása a kijavításig és 
a veszélyhelyzet elhárításáig a forgalomban résztvevők 

Polgármester 



tájékoztatása, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozás 
elrendelése, illetőleg a közút lezárása; 

34. Közút mellett, kijelölt pihenőhelyen vagy várakozóhelyen 
nem utasforgalomból származó hulladék elhelyezés esetén 
a hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult külön 
jogszabályban meghatározott hatóság értesítése; 

Polgármester 

35. A közút meghibásodásából okozott kár polgári jog általános 
szabályai szerinti eljárások; Polgármester 

36. A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett 
építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: 
építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem 
közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: 
nem közlekedési cél igénybevétel) közútkezelői 
hozzájárulás kiadása; 

Polgármester 

37. A közút állagának védelme és a forgalom biztonsága 
érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezés, 
továbbá pótdíj fizetésére kötelezés; 

Polgármester 

38. A közút területének nem közlekedési célú igénybevétele, 
valamely hatóság engedélyéhez kötött építmény 
elhelyezése céljára közútkezelői hozzájárulás kiadásával 
kapcsolatos feladatok; 

Polgármester 

39. A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért 
fizetendő igénybevételi díj; Polgármester 

40. Útcsatlakozás létesítésével, felújításával, korszerűsítésével, 
fenntartásával, áthelyezésével, megszüntetésével 
kapcsolatos közútkezelői feladatok; 

Polgármester 

41. A közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, csatornába 
vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli 
területekről származó vizek bevezetéséhez szükséges 
közútkezelői feladatok; 

Polgármester 

42. Külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, 
autópálya, autóút és főútvonal esetén száz méteren belül 
építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének 
megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény 
elhelyezéséhez, bővítéshez, kő, kavics, agyag, homok és 
egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút 
területének határától számított tíz méter távolságon belül fa 
ültetéséhez vagy kivágásához közútkezelői hozzájárulás 
kiadása; 

Polgármester 

43. 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 méter távolságon belül fa ültetéséhez 
vagy kivágásához közútkezelői hozzájárulás kiadása; 

Polgármester 



44. A közút melletti ingatlanon, annak rendeltetésszerű 
használatát lényegesen nem akadályozó módon közúti 
jelzés, mozgatható hóvédmű, illetőleg azon, az alatt vagy 
felett műtárgy elhelyezésével kapcsolatos közútkezelői 
feladatok. 

45. A törzskönyvi nyilvántartásban szereplő önkormányzati 
tevékenységi körök (TEÁOR számok) felvétele, törlése, 
módosítása 

Polgármester  

  

Polgármester  

46. Az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, 
hasznosításának ellenőrzése. 

Gazdasági, Mezőgazdasági, 
Vállalkozásfejlesztési, 

Pénzügyi, Közbeszerzési és 
Ügyrendi Bizottság 

47. A biztosítási szerződések megkötésének véleményezése. Gazdasági, Mezőgazdasági, 
Vállalkozásfejlesztési, 

Pénzügyi, Közbeszerzési és 
Ügyrendi Bizottság 

48. Önkormányzati vagyon elidegenítésével, használatba vagy 
bérbe adásával ill. egyéb más módon vagyonkezelésbe 
adásával kapcsolatos versenytárgyalás lebonyolítása. 

Gazdasági, Mezőgazdasági, 
Vállalkozásfejlesztési, 

Pénzügyi, Közbeszerzési és 
Ügyrendi Bizottság 

49. A közterület-használati díj méltányosságból történő 
mérséklése vagy elengedése. 

Gazdasági, Mezőgazdasági, 
Vállalkozásfejlesztési, 

Pénzügyi, Közbeszerzési és 
Ügyrendi Bizottság 

50. A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó az 
általános, egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát el nem 
érő értékű (kis értékű) beszerzések bonyolítása 5 000 eFt 
értékhatár felett. 

Gazdasági, Mezőgazdasági, 
Vállalkozásfejlesztési, 

Pénzügyi, Közbeszerzési és 
Ügyrendi Bizottság 

51. A közbeszerzési eljárások előkészítő feladatait ellátó 
legalább 3 tagú Előkészítő Munkacsoport tagjainak 
megválasztása. 

Gazdasági, Mezőgazdasági, 
Vállalkozásfejlesztési, 

Pénzügyi, Közbeszerzési és 
Ügyrendi Bizottság 

52. Az Előkészítő Munkacsoport által készített közbeszerzési 
felhívás elfogadása, esetleges módosítása, valamint az 
előzetes vitarendezés. 

Gazdasági, Mezőgazdasági, 
Vállalkozásfejlesztési, 

Pénzügyi, Közbeszerzési és 
Ügyrendi Bizottság 

53. A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben 
meghatározott esetekben dönt az ajánlattételre felhívni 
kívánt gazdasági szereplőkről a polgármester javaslatára. 

Gazdasági, Mezőgazdasági, 
Vállalkozásfejlesztési, 

Pénzügyi, Közbeszerzési és 
Ügyrendi Bizottság 

54. Kijelöli a Bírálóbizottság tagjait 

55. Behajthatatlan követelésről lemondás 500.001,-Ft és 
1.000.000,-Ft értékhatár között 

Gazdasági, Mezőgazdasági, 
Vállalkozásfejlesztési, 

Pénzügyi, Közbeszerzési és 
Ügyrendi Bizottság 

Gazdasági, Mezőgazdasági, 
Vállalkozásfejlesztési, 

Pénzügyi, Közbeszerzési és 
Ügyrendi Bizottság 



56. Települési támogatás, havi rendszerességgel nyújtott 
települési támogatás, valamint rendkívüli települési 
támogatás megállapítása, folyósítása, megszüntetése és 
megtérítése 

Szociális és Karitatív 
Bizottság 

57. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat lebonyolítása Szociális és Karitatív 
Bizottság 

58. Családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást 
segítő támogatás megállapítása (szociális földprogram) 

Szociális és Karitatív 
Bizottság 

59. Az ötezer forint összeget meg nem haladó pénzbeli és 
természetbeni települési támogatás megállapítása, 
folyósítása és megtérítése 

Jegyző 

60. A gyógyszerutalvány formájában nyújtott települési 
támogatás megállapítása, megtérítése Jegyző 

61. A települési lakásfenntartási támogatás megállapítása, 
folyósítása, megszüntetése és megtérítés Jegyző 

62. A települési közgyógytámogatás megállapítása, folyósítása, 
megszüntetése és megtérítése Jegyző 

 


