
 

A képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolása 

 

 

 I. Polgármesterre átruházott hatáskörök 

 Hatáskör megnevezése Jogszabályi hivatkozás 

 1. Címer használatának engedélyezése, az 

engedély visszavonása 

Halászi község címeréről, zászlajáról és 

használatuk rendjéről szóló 10/1995. (VI.12.) 

önkormányzati rendelet 3. § (1) és 4. § (6) 

bekezdései 

 2. Községzászló használatának engedélyezése Halászi község címeréről, zászlajáról és 

használatuk rendjéről szóló 10/1995. (VI.12.) 

önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja 

 3. Plakát, hirdetmény kihelyezése a kijelölt 

helyektől eltérő helyen  

a közterületek tisztántartásáról és zöldfelületének 

gondozásáról szóló 6/2008. (VIII.29.) 

önkormányzati rendelet 6. § (12) bekezdése 

 4. Lakáshoz jutási támogatással kapcsolatos 

döntések meghozatala 

a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtható 

önkormányzati támogatásról szóló 8/2008. (IX.16.) 

önkormányzati rendelet 5. § (4)-(5) bekezdései 

 5. A tanyagondnoki szolgáltatással kapcsolatos 

döntések meghozatala 

a tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 14/2008. 

(XII.29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (4) 

bekezdése, 4. § (2) bekezdése 

 6. Közterület használati engedéllyel kapcsolatos 

döntések meghozatala; ellenőrzés és az engedély 

nélküli használat következményeinek 

alkalmazása 

 

a közterületek használatáról szóló 12/2011. (XI. 

30.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése, 12. 

§-a 

 7. Filmforgatási tevékenység végzéséhez 

hozzájárulás 

a filmforgatási célú közterület-használat 

szabályairól szóló 11/2013. (IX.26.) önkormányzati 

rendelet 2. §-a 

 8. 

a) a bruttó 2 millió forint értéket el nem érő ingó 

vagyontárgy vásárlására, értékesítésére, 

hasznosítására, megterhelésére; 

b) a vagyon esetenkénti bérbeadására évi bruttó 

hatszázezer forint értékhatárig, amennyiben a 

vagyontárgy hasznosítására irányuló szerződés az 

egy évet nem haladja meg; 

c) az önkormányzati vagyon tekintetében új épület 

elhelyezéséhez vagy meglévő felépítmény 

bővítéséhez, átalakításához való tulajdonosi 

hozzájárulás megadására; 

d) az önkormányzatot, mint a jelzálogjog és 

elővásárlási jog jogosultját megillető 

jognyilatkozat tételére; 

e) az önkormányzati vagyonra vonatkozó 

biztosítási szerződés megkötésére; 

f) a közterületek használatról szóló önkormányzati 

rendeletben hatáskörébe utalt döntés 

meghozatalára és 

g) a közműhálózat - ideértve a telefon és internet 

szolgáltatáshoz szükséges hálózatot is - 

bővítéséhez, illetve karbantartásához szükséges 

tulajdonosi és közút kezelői hozzájárulás 

megadására vonatkozó döntések meghozatala. 

Halászi Község Önkormányzatának vagyonáról 

szóló 11/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelet 3. 

§ (4) bekezdése 

 9. Az ingyenesen felajánlott vagyon átvételéről Halászi Község Önkormányzatának vagyonáról 



 

való döntés, kivéve a Halászi Község 

Önkormányzatának vagyonáról szóló 11/2014. 

(VIII.15.) önkormányzati rendelet 9. § (2) 

bekezdésében foglalt esetet 

szóló 11/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelet 9. 

§ (1) bekezdése 

 10.  

 

 

a) rendkívüli települési támogatás folyósítása  

b) a 3. § alapján nyújtható települési támogatás 

megállapítása 
c) a 4. § alapján nyújtható települési támogatás 

megállapítása 

d) a 5. § (5) bekezdése alapján nyújtható 

települési támogatás megállapítása 

e) a 6. § alapján nyújtható települési támogatás 

megállapítása 

 

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) 

önkormányzati rendelet  

a) 5. § (5) bekezdése 

b)-e) 10. § (2) bekezdése 

 11. Vissza nem térítendő támogatás megállapítása 

2015. március 1. napján és ezt követően született 

ikergyermekeket saját háztartásban nevelő 

szülőnek, vagy gyámnak 

az ikergyermekekre tekintettel adott támogatásról 

szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. § 

(4) bekezdése 

  

12. 

 

a) településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai 

konzultáció lefolytatása 

b) településképi véleményezési eljárás lefolytatása 

c) településképi bejelentési eljárás lefolytatása 

d) településképi kötelezési eljárás lefolytatása és  

településképi bírság kiszabása 

a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII. 30.) 

önkormányzati rendelet 

a) 19. § (1) bekezdése 

 

b) 20. § (1) bekezdése 

c) 21. § (4) bekezdése 

d) 22. § (1)-(3) bekezdései 

 

13. A mindenkori költségvetési rendeletben 

meghatározott értékhatárig az önkormányzat 

nevében kötelezettséget vállalhat 

 

  

II. Szociális és Kulturális Bizottságra átruházott hatáskörök 

 Hatáskör megnevezése Jogszabályi hivatkozás 

 1. 

a) a 3/A. § alapján nyújtható települési támogatás 

megállapítása 

b) az 5. § (2) bekezdése alapján nyújtható 

települési támogatás megállapítása 
c) a 7. § alapján nyújtható települési támogatás 

megállapítása 

d) a jogosulatlanul igénybe vett ellátás 

megtérítésével és 

e) a 8. § szerinti köztemetés költségeinek 

megtérítése alóli mentesítéssel kapcsolatos 

hatáskörök 

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) 

önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése 

 2. Tűzifa támogatás odaítélése a szociális rászorultságtól függő természetbeni 

tűzifa ellátás szabályozásáról szóló 9/2017. (XI.3.) 

önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése 

 



 

 


