
Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 25.) önkormányzati 

rendeletének 3. melléklete 

 

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök: 

 

1. A polgármester dönt átruházott hatáskörben az Önkormányzat vonatkozó rendeleteiben 

meghatározottak szerint: 

1.1. A köztemetés költségének részbeni, illetve teljes elengedése iránti kérelmek elbírálásáról. 

1.2. Köztemetés elrendeléséről. 

1.3. Tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról. 

1.4. Dönt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában 

foglalt, a jegyzőre át nem utalt hatáskörök tekintetében. 

1.5. A településkép védelméről szóló rendeletben foglalt önkormányzati hatósági hatásköröket 

a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja. 

1.6. Elbírálja a szociális célú tüzelőanyag támogatás felhasználása keretében benyújtott 

kérelmeket. 

 

2. A jegyző átruházott hatáskörben dönt: 

2.1. A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez történő hozzájárulásról (a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 36. § (1), (3) és (4) 

bekezdése) 

2.2. A közút kezelője a közlekedés biztonsága érdekében felszólíthatja az út területén, az alatt 

vagy felett elhelyezett építmény, útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) annak felújítására, 

korszerűsítésére vagy megszüntetésére, ennek eredménytelensége esetén a közút kezelője 

kérheti az építmény engedélyezésére jogosult hatóságtól vagy a közlekedési hatóságtól az 

építmény, útcsatlakozás tulajdonosának (kezelőjének) a felújításra, korszerűsítésre, 

megszüntetésre kötelezését (Kkt. 41. § (2) bekezdése) 

2.3. A közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, csatornába vagy más vízelvezető 

létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizek bevezetéséhez történő 

hozzájárulás (Kkt. 42. § (3) bekezdése) 

2.4. A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges 

a) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren belül építmény elhelyezéséhez, 

bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény 

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

kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa 

ültetéséhez vagy kivágásához, valamint 

b) 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 

c) amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi (Kkt. 

42/A. § (1) és (2) bekezdése) 
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2.5. A házszám megállapításáról a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző 

jogosult dönteni. 

2.6 Rendkívüli települési támogatás megállapításáról. 

2.7 Temetési segély megállapításáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


