5. számú melléklet
A Képviselő- testület a polgármesterre ruházza át az alábbi hatásköreit:


Tulajdonosi jogok gyakorlása a hatályos vagyonrendeletben meghatározott
összeghatárig és feltételekkel, tulajdonosi nyilatkozatok kiadása.



Ellátja a közterület-használati engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatokat.



Ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint kétharmada részt
vesz, az abban részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt természetes
és jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot a résztvevők
által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig útépítési érdekeltségi hozzájárulás
fizetésére kötelezheti.



Tulajdonosi jogok gyakorlása az építéshatósági eljárások során, valamint a
helyi közutak, közterületek vonatkozásában, ehhez kapcsolódó tulajdonosi
hozzájárulások kiadása.



Az önkormányzat költségvetéséről
meghatározottak szerint dönt az
felhasználásáról.



Ellátja az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok
tulajdonába adásáról szóló törvényben az önkormányzat részére megállapított
véleményezési, illetőleg e törvényben megállapított egyetértési jogkör
gyakorlását,



Dönt az önkormányzat vagy önkormányzat költségvetési szerve javára szóló,
tulajdonszerzéssel járó ingyenes felajánlás esetén a felajánlás elfogadásáról,
amennyiben a felajánlott vagyon forgalmi értéke a 15 millió Ft-ot nem haladja
meg, továbbá, ha az ingyenes felajánlás nem jár tulajdonszerzéssel,



Meghatározza az óvoda működési körzetét, az óvoda nyitvatartási rendjét, és a
helyben szokásos módon gondoskodik azok közzétételéről. Dönt az óvoda heti
és éves nyitvatartási rendjének meghatározásáról.



Gondoskodik közvilágítási berendezés létesítéséről és üzemeltetéséről,



Jóváhagyja a közoktatási intézmények, valamint a gyermekek napközbeni
ellátását biztosító bölcsődei intézmények szervezeti és működési szabályzatát,
házirendjét, szakmai programját, nevelési vagy pedagógiai programját,
minőségirányítási programját.



Dönt a szociális rendelet szerint hatáskörébe utalt segélyezési és egyéb
szociális ellátási ügyekben.



Az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai, illetve egyéb szervezetei
vonatkozásában gondoskodik a vezetői tisztség betöltésére vonatkozó
pályázatok kiírásáról.

szóló önkormányzati rendeletben
általános tartalék előirányzatának



Megköti az önkormányzatot és intézményeit érintő vagyon, és felelősség
biztosításokat, az önkormányzat és intézményei tulajdonában álló
gépjárművekre vonatkozó gépjármű biztosításokat.



Az önkormányzat nevében a polgármester teljes körűen
állásfoglalások, vélemények, szándéknyilatkozatok kiadására.



Megköti a közfoglalkoztatásban résztvevőkkel a munkaszerződést, gyakorolja
felettük a munkáltatói jogokat.



Engedélyezi a címer, és zászló használatát,



Az alapítványi forrás kivételével dönt az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról és átvételéről.



Megbízza az önkormányzat könyvvizsgálóját.



Jogosult dönteni az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési
és terhelési tilalom feloldásáról, amennyiben a terhelésre okot adó körülmény
megszűnt.



Dönt a rövid és hosszú távú közfoglalkoztatási programokon, valamint
startmunka mintaprogramokon és startmunka ráépülő programokon történő
önkormányzati részvételről, jogosult a pályázatok benyújtására, a hatósági
szerződések aláírására.



Szerződést köt a háziorvossal, valamint a védőnővel gyermekeknek
közoktatási, valamint bölcsődei intézményben való gondozásra.



Szerződést köt az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével a háziorvosi és védőnői
ellátás finanszírozására.



Jogosult az arra rászorulónak - hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.



Az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatáráig kötelezettséget vállal a
feladatok végrehajtására.



Jogosult villamos energia adásvételi szerződés megkötésére.

jogosult



Jogosult
civil
szervezetekkel
legfeljebb
200.000.-Ft
összegű
kötelezettségvállalással járó együttműködési megállapodások megkötésére.



Szabályozza a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések rendjét.

A Képviselő- testület a jegyzőre ruházza át az alábbi hatásköreit:


Gyakorolja a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közútkezelői
hatásköröket.

