
2.számú melléklet 

 

Polgármesterre átruházott hatáskörök 

 

1. Közterület használat engedélyezése, rendeltetéstől eltérő használat engedélyezése,  

2. Vagyonrendeletben foglalt értékhatáron belül a tulajdonosi hatáskörök gyakorlása 

3. Utólagos beszámolási kötelezettség mellett  az éves költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére 

kötelezettséget vállalhat 

4. Közútkezelői hozzájárulás megadás 

5. Község jelképei használatának engedélyezése 

6. Eljárás a lakások és helyiségek bérletének ügyében 

7. Földbérletek és egyéb bérleti szerződések megkötése 

8. Tulajdonosi jogok gyakorlása és képviselete az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági 

társaságokban. 

9. Az önerőt nem igénylő unios pályázatok döntésre történő előkészítése 

10. Elrendeli a jogosulatlanul felvett, illetve kifizetett segély visszafizetését, erre indokolt esetben 

részletfizetést engedélyez. 

11. Dönt a rendkívüli települési támogatás esetében – a szülési, temetési támogatás odaítéléséről, továbbá a 

köztemetésről. 

12. Szociális étkezés engedélyezése 

13. Telek alakítás engedélyezése 

14. döntés szabad pénzeszköz államkötvényben, kincstárjegyben történő lekötéséről 

 

Bizottságokra átruházott hatáskörök 

  

A Népjóléti Bizottság átruházott hatáskör 

- rendkívüli települési támogatás 

- étkezési térítési díj kedvezmény (kiskorú, nagykorú esetében) 

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra benyújtott kérelmek elbírálása 

- szociális célú tüzifa kérelmek elbírálása 

 

Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskör 

  - Tartja nyilván és ellenőrzi a vagyonnyilatkozatokat 

 - összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést kivizsgálja 

 -  eljár mindazon ügyrendi kérdésekben, amivel a képviselő-testület megbízza. 

 

 

Társulási Tanácsra átruházott hatáskörök 

 

a.) A Kotv. 18.§-ában foglalt megbízási feltételeknek megfelelő intézményvezetők a 138/1992.(X.08.) Korm. 

rendeletben foglalt szabályok szerint lebonyolított pályázat útján 5 évre történő határozott idejű megbízása. 

Az intézményvezető megbízásának visszavonása, fegyelmi jogkör gyakorlása, összeférhetetlenség megállapítása,  

Az intézményvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Somberek Község polgármestere gyakorolja.  

b.) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi a csoport 

átlaglétszámtól való eltérést, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést; 

c.) az intézmények szervezeti-működési szabályzatának, módosításának jóváhagyása 

d.) pedagógiai, nevelési program, házirend, minőségirányítási program, módosítás jóváhagyása,  

e.) a d.) pont alatti programokban meghatározott feladatok végrehajtásának, a pedagógiai – szakmai munka 

eredményességének értékelése.  

f.) meghatározza az intézménybe történő beiratkozás időpontját. 

 

Jegyzőre átruházott hatáskörök 

1. Közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági 

eljárás lefolytatása, közigazgatási bírság kiszabása. 

2. Lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások, hátralékok viseléséhez biztosítandó települési támogatás 

megállapításával kapcsolatos döntések meghozatala.  

 


