
1. melléklet 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

33/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez 
 

Gyöngyös Város Képviselő-testületének átruházott hatáskörei 
 

 
A Képviselő-testület az alábbi hatásköröket ruházza át:  

I. A polgármesterre:  

1. települési támogatás iránti kérelmek elbírálása az alábbi esetekben:  

• lakásfenntartási támogatás  

• gyógyszertámogatás  

- méltányossági ápolási díj  

2. rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása az alábbi esetekben:  

• létfenntartási gondok enyhítése, többletkiadások rendezése céljából  

• várandós anyaként gyermeke megtartása érdekében, a gyermek fogadása elősegítésére,  

• az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának 

elősegítésére,  

• a gyermek nevelésbe vételének megszüntetését követő családjához való visszahelyezés esetén a 

gyermek lakhatási körülményeinek javítása érdekében  

• elemi kár enyhítésére  

• elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként  

• általános és középiskolás gyermekek és fiatal felnőttek tankönyv- és tanszerellátásához  

• óvodai, alsó- és középfokú oktatási, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális 

alap- és szakosított ellátást nyújtó intézményben ellátásban részesülő gyermek, fiatal felnőtt étkezési 

térítési díj támogatásaként  

- eseti jelleggel biztosított méltányossági rendkívüli települési támogatásként.  

3. tüzelőanyag támogatás iránti kérelmek elbírálása,  

4. köztemetés elrendelése  

5. lakbértámogatás iránti kérelmek elbírálása  

6. szociális ellátások szükség szerinti felülvizsgálata,  

7. szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő kötelezése a pénzbeli szociális 

ellátás visszafizetésére, természetbeni szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő 



pénzegyenérték megfizetésére, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az 

intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére való kötelezés,  

8. szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő részére méltányosságból történő 

részletfizetés engedélyezése,  

9. a gyermekjóléti ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevő kötelezése a pénzbeli 

ellátás visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénz egyenérték megfizetésére, személyes 
gondoskodást nyújtó ellátás esetén az intézményi térítési díj összegének megfizetésére. A 

visszatérítés méltányosságból való elengedése, illetve csökkentése,  

10. önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében a 

bérbeadói jogok és bérbeadói hozzájárulások gyakorlása,  

11. lakásépítés és –vásárlás helyi támogatásával kapcsolatos ügyekben a jelzálogjog jogosultja 
nevében történő nyilatkozattétel, törlesztés felfüggesztéséről szóló döntés  

12. önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények esetében a beiratkozási időszak 

meghatározása és közzététele,  

13. önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények házirendjében, illetve más belső 

szabályzataiban foglaltak jogszerűségének ellenőrzése,  

14. köznevelési intézmények házirendjének jóváhagyása,  

15. jogszabálysértő intézményvezetői döntés megsemmisítése, intézményvezető új döntés 

meghozatalára való kötelezése,  

16. egyetértésével a Gyöngyös Város Óvodái intézményvezetője rendkívüli szünetet rendelhet el a 
tagóvodákban,  

17. az óvodai beíratásoknál, ha a jelentkezők száma meghaladja az óvodába felvehető gyermekek 

számát, a felvételhez bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a gyermekek felvételére,  

18. rendkívüli települési támogatás, illetve a hajléktalan személynek szállás biztosítása, ha ennek 

hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyeztetné,  

19. szociális intézmény házirendjének jóváhagyása,  

20. egészségügyi alapellátás finanszírozására irányuló szerződés megkötése, amennyiben a feladatot 

az Önkormányzat látja el,  

21. … 

22. önkormányzati intézményekben működő érdekképviseleti fórumok működési szabályzatának 

jóváhagyása,  

23. átmenetileg szabad pénzeszközök – ideértve a kötvénykibocsátásból származó, célhoz kötött, 
felhasználásig szabad forrásokat is – legfeljebb 3 hónapos időtartamra történő lekötése, valamint 

átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett szabad 
pénzeszközök felhasználásának engedélyezése,  

24. forgalomképes önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyon elidegenítése, megterhelése, 
használatba adása és gazdasági társaságba történő bevitele, illetve a tulajdonjog változásával járó 



bármilyen más jogügylet bruttó 2,5 millió Ft-ig, kivéve a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas 

ingatlanok elidegenítését; mezőgazdasági hasznosításra alkalmas ingatlanok cseréje 

településrendezéssel érintett ingatlanok megszerzése érdekében, vagy birtok-összevonási céllal 
értékhatár nélkül; az Ipari Park területén a Gyöngyösi Ipari Park Kft. részére történő elidegenítés 

esetén értékhatár nélkül,  

25. pénzügyi kötelezettségvállalás bruttó 5 millió Ft-ig,  

26. korlátozottan forgalomképes vagyonkörből a műemlékileg védett, a városképi jelentőségű 

ingatlanok, a védett természeti területi emlék tulajdonjog-változással nem járó, egyéb módon 

történő hasznosítása, (a Településfejlesztési és Településüzemeltetési, illetve az Oktatási és 

Kulturális Bizottság véleményének figyelembevételével),  

27. döntés a forgalomképes önkormányzati vagyon ingyenes tulajdonba adásáról, ingyenes 

használatba adásáról, valamint az önkormányzat követeléseiről való lemondásról bruttó 250 eFt 

alatt, kivéve a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas ingatlanok  

28. dönt az Önkormányzat közbeszerzéseiről közösségi értékhatárig, költségvetési szervek részére:  

29. az évközi és az éves beszámolók, valamint az egyes adatszolgáltatások beküldési határidejének 
meghatározása,  

30. az éves költségvetési beszámoló szöveges indoklásának részletes tartalmi és formai 

követelményeinek előírása,  

31. a költségvetési beszámoló összeállításához szükséges adatszolgáltatás űrlapjának megküldése,  

32. a költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata és tájékoztatásuk annak jóváhagyására  

33. a költségvetési szerv alaptevékenységének jellege szerinti szakágazatba sorolása és intézkedés 

törzskönyvi nyilvántartásba vételéről,  

34. kulturális és köznevelési intézmények továbbképzési tervének fenntartói jóváhagyása, iskolai 

felvételi körzethatárok megállapításához vélemény kialakítása,  

35. az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatok forrásainak kiegészítéséhez támogatás igénylése,  

36. helyi adó esetében az adóellenőrzés határozattal történő elrendelése,  

37. hatósági feladatokat ellátó állatorvos kinevezésének és körzete kialakításának véleményezése,  

38. gondoskodik a kóbor ebek befogásáról, őrzéséről, megsemmisítéséről, valamint a beteg állatok 

kiirtásáról, az állati hulladék ártalmatlanná tételéről,  

39. a megyei földművelésügyi hivatal intézkedése ellen kifogást emelhet,  

40. kéknyelv betegség esetén elrendelt zárlat alatt rendszeres szúnyogirtást végez, melyről a 

lakosságot értesíti,  

41. együttműködik a hegyközségi szervezetekkel, részükre köteles a tevékenységükhöz szükséges 

tájékoztatást megadni,  

42. a közlekedési hatóság rendelkezése alapján jel, jelzés, reklámtábla, vagy egyéb tárgy - kötelezett 
költségére történő - eltávolítása,  



43. közút beszennyezése, közúti jelzés hozzájárulás nélküli elhelyezése, eltávolítása esetén az eredeti 

állapot helyreállítására való felszólítás,  

44. az önkormányzat kezelésében lévő közúton álló járművek elszállítása, - közút lezárása, forgalmának 

korlátozása,  

45. közutak nyilvántartása,  

46. a közterület-használati közigazgatási hatósági szerződés megkötése,  

47. építési engedélyezési eljárás során a közterület forgalmi célú igénybevételéhez (parkoló 

kialakításához) tulajdonosi hozzájárulást ad, dönt parkoló-építési hozzájárulás megfizetéséről vagy 

parkoló-fejlesztési terv alapján parkoló megépítéséről,  

48. dönt az útkezelői kötelezettség megszegésével okozott kár megtérítéséről,  

49. közút forgalmi rendjének kialakítása, a forgalmi rend szükség szerinti módosítása a közlekedés 
biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzetekben,  

50. évente tájékoztatja a lakosságot a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról,  

51. intézkedik a vízminőségi kár elhárításáról,  

52. dönt a Környezetvédelmi Alap nem támogatási célú előirányzatainak felhasználásáról,  

53. Városi Környezetvédelmi Alapból képzett 10% tartalék felhasználásról való döntés,  

54. önkormányzati tulajdonban álló földre (földrészletre) vonatkozó földhasználati megállapodás 

megkötése,  

55. önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földrészletek, mezőgazdasági művelésre alkalmas 

belterületi beépítetlen ingatlanok hasznosításával kapcsolatos bérleti (haszonbérleti) szerződések 

megkötése,  

56. közvilágítási berendezés létesítéséről, üzemeltetéséről való gondoskodás,  

57. önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok esetében, I. fokú építésügyi hatósági ügyben a 

szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása,  

58. a menetrend szerinti helyi közforgalmú közlekedésre vonatkozó menetrend jóváhagyása,  

59. ingatlan-nyilvántartásba az Önkormányzat javára bejegyzett elővásárlási jog gyakorlásáról való 

lemondás,  

60. a költségvetési rendeletben pályázati önerő céljára meghatározott pénzeszközök felhasználása 
bruttó 10 millió Ft-ig,  

61. általános tartalék, illetve intézmény-felújítási tartalék terhére kötelezettségvállalás bruttó 1.000 e  

Ft-ig,  

62. rendkívüli  esetekben  az  intézményi  felújításokhoz  jóváhagyott  keretösszeg 

 terhére kötelezettségvállalás,  

63. nem önkormányzati fenntartású intézmények kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok felújításához előzetes írásbeli engedély megadása rendkívüli esetben,  



64. telekalakítási eljárás esetén dönt a forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes 

önkormányzati ingatlan forgalomképessé nyilvánításáról és elidegenítéséről, abban az esetben, ha 

a rendezés célja az ingatlan nyilvántartás közelítése a természetbeni állapothoz, továbbá, ha a 
rendezés megfelel a helyi építési szabályzatban foglaltaknak, vagy annak hiányában a 

jogszabályban rögzített építési előírásoknak.  

65. képviselő kiesett munkabérének megtérítése  

66. az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság Felügyelő Bizottsága 

ügyrendjének jóváhagyása, kisebbségi tulajdonban lévő társaságok esetében az erre irányuló 

szavazati jog testületi hozzájárulás nélkül történő gyakorlása,  

67. … 

68. dönt a közérdekű kötelezettségvállalás elfogadásáról,  

69. gyakorolja a mező- és erdőgazdasági földnek minősülő ingatlanok rekreációs célú földszerzése 

esetében a tulajdonosi jogokat,  

70. … 

71. feladatellátási megállapodás keretében végzett idősek nappali ellátása keretében kiadja a 
gondozóházban történő elhelyezéshez hozzájáruló vagy elutasító nyilatkozatot,  

72. vagyonértékesítési pályázat esetén megállapítja a pályázati ajánlatok érvényességét,  

73. belvárosi gyalogos övezetben kiadja az állandó és eseti behajtási engedélyt,  

74. feltételekhez kötött várakozási övezetben kiadja a parkolási engedélyt,  

75. előzetesen véleményezi a villamosenergia-korlátozás sorrendjének megállapítását,  

76. jóváhagyja a vízkorlátozási tervet és megállapítja a vízfogyasztás rendjét,  

  

77. a helyi építési szabályzat, településrendezési eszközök készítése, módosítása során dönt a 
környezet védelméért felelős szervek részérők beérkezett vélemények elfogadásáról,  

  

78. a helyi építési szabályzat, településrendezési eszközök készítése, módosítása során dönt a 
beérkezett államigazgatási és partneri vélemények elfogadásáról, a véleményezési szakasz 

lezárásáról, amennyiben ellenvélemény nem érkezik,  

79. településképi véleményezést folytat le új építmény építésére, meglévő építmény településképet 

érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokat 
megelőzően, 

 

80.  megállapítja az anyatejgyűjtéshez és a védőnői feladatok ellátásához kapcsolódóan a 

munkavégzés és működés rendjére vonatkozó szabályokat, a feladatot ellátók tekintetében 

gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. 

II. Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra:  

1. a lakás bérlőjének kijelölése a lakásbérletre érvényes ajánlatot tevők közül,  



2. bérlakás bérlője lakáscserére irányuló igényének elbírálása, cserelakás bérlőjének kijelölése,  

3. dönt a pályázat útján bérbe adandó bérlakások bérlőjének kijelöléséről, a pályázat nyertesének 
kiválasztásáról,  

4. dönt a bérlőkijelölésről,  

5. lakásépítés-, vásárlás helyi támogatásának odaítélése,  

6. szociális és karitatív szervezetek támogatása,  

7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj megállapítása, ösztöndíjra való 
szociális rászorultság éves felülvizsgálata, ösztöndíj folyósítás megvonása,  

8. a Szociálpolitikai Kerekasztal és az Egészségügyi Kerekasztal résztvevői összetételének 

módosulása esetén a változás jóváhagyása; 

9. bölcsődék, családi bölcsődék nyári és téli zárásának, munkanapáthelyezés miatti nyitva tartás 

rendjének jóváhagyása,  

10. dönt az egészségügyi tevékenységet ellátó civil szervezetek támogatásáról,  

11. dönt az ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok, mentális egészségvédelmi programok 

támogatásáról  

12. dönt a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének megvalósítására felhívás alapján 
beérkezett kérelmek elbírálásáról,  

13. dönt a lakáscélú felújítási keret felhasználásáról,  

 

14. dönt a gyermekétkeztetés személyi térítési díja megállapítása tárgyában hozott döntéssel 

szemben benyújtott jogorvoslatokról. 

 

III. Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra, az Oktatási és Kulturális Bizottságra és a 

Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra együttesen:  

1. döntés a Drogprevenciós Alap felhasználásáról,  

2. a Drogprevenciós Program végrehajtásáról, a Helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájáról 

szóló beszámoló elfogadása,  

3. döntés a Bűnmegelőzési Program megvalósításához biztosított keret felhasználásáról.  

IV. Jogi és Ügyrendi Bizottságra:  

1. dönt az önkormányzati felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról, 

elbírálásáról, a megállapított ösztöndíj felülvizsgálatáról, valamint annak visszavonásáról, visszafizetési 

kötelezettség előírásáról, részletfizetés engedélyezéséről.  

V. A Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra:  

1. a költségvetésben idegenforgalmi tevékenység támogatására, valamint sport- és 
ifjúságpolitikai célra biztosított alapok, előirányzatok felosztása.  



2. egyetértési jogot gyakorol a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. által működtetett 

sportlétesítmények használatára vonatkozó szolgáltatási díjak megállapításakor. 

 

VI. Az Oktatási és Kulturális Bizottságra:  

1. óvodák működési körzetének meghatározása és közzététele, valamint az óvodák szervezeti és 

működési szabályzatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása, amennyiben a fenntartóra 
többletkötelezettséget hárító rendelkezéseket tartalmaz,  

2. külön költségvetési támogatást nem igénylő, közneveléssel kapcsolatos pályázatok 

véleményezése,  

3. pedagógiai célfeladatokra, a pedagógiai szakmai szolgáltatás, eszközfejlesztés és informatikai 

fejlesztési feladatokra biztosított keretösszeg felosztása,  

4. az óvodák téli és nyári zárása rendjének, valamint a munkanapáthelyezés miatti nyitva tartás 
rendjének jóváhagyása,  

5. dönt a köznevelési intézményekben a nevelési év közbeni maximális csoportlétszám átlépésének 

engedélyezése tárgyában  

6. a muzeális gyűjtemény és muzeális emlék tulajdonjog-változással nem járó, egyéb módon történő 

hasznosítása, (pl.: kiállításra történő ideiglenes átadása),  

7. kulturális feladatok, civil szervezetek támogatása,  

8. kiadványkeret felhasználásának véleményezése,  

9. Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény könyvtárhasználati 

szabályzatának elfogadása,  

10. köznevelési tevékenységek támogatása,  

11. gyűjtemények támogatására biztosított előirányzat felhasználása,  

12. Kulturális Koncepció Cselekvési Terve végrehajtásához rendelt előirányzat felosztása.  

VII. Az Oktatási és Kulturális Bizottságra és a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra 

együttesen:  

1. költségvetési intézmény helyiséghasznosítási tevékenységét érintően dönt a kedvezményes 

(ingyenes) igénybevételben részesülők köréről és a kedvezmény mértékéről.  

VIII. A Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra:  

1. forgalomképes önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyon elidegenítése, megterhelése, 

használatba adása és gazdasági társaságba történő bevitele, illetve a tulajdonjog változásával járó 
bármilyen más jogügylet bruttó 2,5 – 4 millió Ft között, kivéve a mezőgazdasági hasznosításra 

alkalmas ingatlanok elidegenítését;  

2. forgalomképtelen önkormányzati vagyon egyéb módon történő hasznosítása, (bérlet, használat, 

illetve üzemeltetés visszterhes szerződéssel való átengedése) – az illetékes bizottsággal közösen,  



3. döntés a forgalomképes önkormányzati vagyon ingyenes tulajdonba átadásáról, ingyenes 

használatba adásáról, valamint az Önkormányzat követeléseiről való lemondásáról, bruttó 250 ezer 

és 1 millió Ft között, kivéve a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas ingatlanok  

4. pénzügyi kötelezettségvállalás bruttó 5 – 7,5 millió Ft-ig,  

5. gyakorolja a közbeszerzéssel összefüggő testületi hatásköröket abban a hónapban, amikor a 

Képviselő-testület nem tart munkaterv szerinti ülést,  

6. helyi adókkal kapcsolatos méltányossági kérelmek ügyében hozott határozatok ellen irányuló 
fellebbezések elbírálása,  

7. adóalany által szolgáltatott, az adó megállapításához szükséges adatok körének meghatározása,  

8. önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás 
rendjének jóváhagyása,  

9. általános tartalék, illetve intézmény-felújítási tartalék terhére kötelezettségvállalás bruttó 2.000 e 

Ft-ig,  

10.önkormányzati biztos kirendelése költségvetési intézményekhez,  

11. a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra átruházott 1 – 3. hatáskört a bizottság, amennyiben 

Mátrafüredet is érinti, a Mátrafüredi Részönkormányzattal közösen gyakorolja.  

12. a költségvetési rendeletben pályázati önerő céljára meghatározott pénzeszközök felhasználása bruttó 

20 millió Ft-ig.  

IX. Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságra:  

1. helyi közutak osztályba sorolása a településrendezési tervek figyelembevételével,  

2. közút forgalmi rendjének a kialakítása (kivéve Mátrafüred),  

3. forgalmi rend szükség szerinti, de legalább ötévenkénti felülvizsgálata, esetleges módosítása,  

4. kisebb földrészletek megközelítéséhez szükséges úthálózat (dűlőutak) kialakításának jóváhagyása,  

5. dönt a parkoló-építési hozzájárulás felhasználásáról,  

6. elfogadja az Önkormányzat megbízásából reklámtevékenységet folytató szervezet beszámolóját,  

 

7. helyi építési szabályzat vagy parkolófejlesztési terv hiányában dönt a zöldterület parkolóépítés 

céljából történő megszüntetéséről. 

   

X. A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra:  

…  

XI. A Mátrafüredi Részönkormányzatra:  

(Az SZMSZ 22. § (2) bekezdésében meghatározott illetékességi területre vonatkozóan)  

1. dönt az Önkormányzat költségvetésében a Részönkormányzat működéséhez biztosított 

önkormányzati támogatás felhasználásáról,  



2. a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra átruházott 1 – 3. hatáskört együttesen gyakorolja 

a bizottsággal, amennyiben az önkormányzati vagyonra vonatkozó döntés Mátrafüredet is érinti,  

3. illetékességi területén dönt a forgalmi rend kialakításáról, felülvizsgálatáról.  

4. dönt az Önkormányzat költségvetésében a mátrafüredi polgárőrség támogatására megállapított 

előirányzat felhasználásáról.  

XII. Az Önkormányzat részvételével alakult önkormányzati társulásokra – a társulási megállapodásban 

meghatározott módon:  

1. intézményvezető kinevezése, megbízása  

2. társulás által fenntartott intézmény vonatkozásában alapítói jogok gyakorlása  

XIII. A Jegyzőre:  

1. a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt lefolytatja a közigazgatási hatósági 

eljárást,  

2. fás szárú növények – pótlás kivételével történő – telepítése esetén a telepítés engedélyezése.  

XIV. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra:  

1. felhasználási terv készítése a Városi Környezetvédelmi Alapba ténylegesen befolyt bevételek 

felhasználására,  

2. a Városi Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatás pályázati feltételeinek meghatározása,  

3. a Városi Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása, a 

pályázati cél megvalósulásának ellenőriztetése.  

 


