
a 14/2019.(XI.26.) önkormányzati rendelet  

2. melléklete  

 

A képviselő-testület által polgármesterre, jegyzőre  

átruházott hatáskörök  

 

1. A Képviselő-testülettől a polgármesterre: 

a. Rendelkezik az általános tartalékalapból a költségvetési rendeletben meghatározott mértékig, s 

erről a testületnek a soron következő ülésen beszámol. 

b. Dönt az ideiglenesen szabad pénzeszközök betét- elhelyezéséről, az egyéb banki szolgáltatások 

igénybevételéről. 

c. Gondoskodik a közutak tisztántartásáról, a hó eltakarításról, továbbá az utak síkosság-

mentesítéséről 

d. Ellátja a helyi címer és zászló használatának engedélyezésével kapcsolatos feladatot. 

e. Gyakorolja az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi 

jogosítványokat, az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető 

nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát, 

gondoskodik az önkormányzat jogi képviseletéről. A korlátozottan forgalomképes 

vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek megkötése esetén köteles a szerződésben 

foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni. Aláírja a meghatározott értékhatár 

feletti önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására irányuló szerződést. Jogosult a 

hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek, a nem 

intézményi használatban lévő bérleti szerződések, illetve – Képviselő- testületi döntést 

követően- a biztosítási szerződések megkötésére. 

f. Aláírja a lakásokról és helyiségekről szóló külön rendelet alapján előkészített bérleti és 

adásvételi szerződéseket. 

g. Dönt a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló külön rendeletben meghatározott 

méltányossági kérelmek elbírálásáról. 

h. Dönt az  ingatlan-végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlanra az ingatlan fekvése szerint 

illetékes települési önkormányzatot megillető elővásárlási jogról. 

i. Dönt a települési támogatás, rendkívüli települési támogatás, szociális temetés, a köztemetés 

kapcsán benyújtott kérelmekről. 

j. Dönt a szociális célú tűzifa odaítéléséről. 

k. Dönt közterület-foglalási engedélyek kiadásáról. 

l. Dönt a közületi filmforgatás engedélyezéséről. 

m. Dönt a hatáskörébe tartozó hatósági ügyben (továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy). 

n. Dönt a külön rendelet szerinti rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról. 

 

 

2. A Képviselő-testülettől a jegyzőre: 

     a.   A Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. §-ban felsorolt közútkezelői  

           hozzájárulások elbírálása 

     b.   Megállapítja a házszámokat. 

     c.   Megállapítja a rendkívüli ügyfélfogadási rendet. 

     d.  Dönt a hatáskörébe tartozó hatósági ügyben (továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy).  

 


