
1. melléklet az 5/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 

 

„2. melléklet a 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez 

 

A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök 

2.1. Dönt az arra rászorulónak rendkívüli települési támogatás, étkezés, illetve szállás biztosításáról, 

ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. 

{1993. évi III. törvény 7. § (1) bekezdése} 

2.2. Követeli a kifizetett rendkívüli települési támogatás megtérítését a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező szervtől. {1993. évi III. törvény 7. § (2) bekezdése} 

2.3. Gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, a jogszabályokban 

meghatározott feltételek alapján. {1993. évi III. törvény 48. § (1) bekezdése} 

2.4. Határozattal dönt a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet hatálya alá tartozó kérelemről. {29/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet} 

2.5. Jogosult a közút lezárására vagy forgalmának korlátozására (elterelésére) a közút kezelője a 

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

körülmények miatt. {1988. évi I. törvény 14. § (1) bekezdés a) pontja} 

2.6. Hozzájárul a miniszteri rendeletben meghatározott járművek közlekedéséhez és díjat szed. 

{1988. évi I. törvény 15. § (1) bekezdése} 

2.7. Köteles megtéríttetni a közút kezelési kötelezettségének megszegésével okozott kárt a polgári 

jog általános szabályai szerint. {1988. I. törvény 35. §} 

2.8. A közút melletti ingatlanon, annak rendeltetésszerű használatát lényegesen nem akadályozó 

módon közúti jelzést, mozgatható hóvédművet, illetőleg – kártalanítás ellenében – azon, az alatt vagy 

felett, műtárgyat helyezhet el és tarthat fenn. {1988. évi I. törvény 43. § (1) bekezdése} 

2.9. Rendelkezhet az Önkormányzat vagyonának elidegenítéséről, hasznosításáról, megterheléséről, 

ha annak forgalmi értéke a nettó 3 millió forintot nem haladja meg. 

{1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet} 

2.10. A fenntartó nevében aláír az intézmények által benyújtandó olyan pályázatokat, amelyben a 

megjelölt saját erő az intézmény költségvetéséből biztosítható (többletforrást nem igényel). 

2.11. Nyilatkozik azokról a piaci vagyonkört érintő önkormányzati tulajdonosi hozzájárulásokról, 

amelyeknek nincs költségvetési vonzata, és az adott ingatlanra nézve forgalmi értéket csökkentő 

következménye. {1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet} 

2.12. Gyakorolja a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8/A. §-a alapján, a Cegléd 

Város Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendeletben szabályozott 

településképi véleményezési- és településképi bejelentési eljárással, a településképi 

követelményekről szóló szakmai konzultáció és tájékoztatással, valamint a településképi kötelezéssel 

és településkép-védelmi bírság kiszabásával kapcsolatos hatásköröket. 

2.13. Gyakorolja a helyi közútkezelő hatáskörében az utak forgalomszabályozásáról és a közúti 

jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21. ) KM rendelet melléklete IX. fejezetének 30-37. 

pontjaiban rögzített egyedi forgalomszabályozás elrendelését. 
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