
Hatályos: 2021. december 18-tól 
 

3. melléklet a 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez1 

 

 

A képviselő-testület átruházott hatáskörei 

 

 

1. A képviselő-testület bizottságára átruházott hatáskörei 

 

1.1. Pétfürdő nagyközség jelképeiről és azok használatáról szóló 18/1999. (X.01.) 

önkormányzati rendelet  

2. § (3) bekezdése 

A nagyközség jelképeit nem önkormányzati szervek csak a Humán Bizottság engedélyével 

használhatják.  

 

 

1.2. A lakosság önszerveződő közösségeinek pénzügyi támogatásáról szóló 

21/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet   

3. §-a 

Az alapítványok támogatásáról a Képviselő-testület, a többi helyi önszerveződő közösség 

támogatásáról az Humán Bizottság átruházott hatáskörben dönt. 

 

 

1.3. Középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról szóló 2/2015.(II.25.) 

önkormányzati rendelet  

4. § (1) bekezdése 

A pályázat elbírálására átruházott hatáskörben a Humán Bizottság jogosult.  

 

 

1.4. A pénzben és természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások és a települési 

támogatás megállapításának, kifizetésének, valamint felhasználása ellenőrzésének 

szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet  

27. § a) pontja 

Az önkormányzati rendelet 24. § (6-(7) bekezdése, valamint 25. § (2) bekezdése szerinti 

(különösen sürgős esetben, azonnal kifizethető rendkívüli települési támogatás, a Szoctv. 7. §-

a szerinti rendkívüli települési támogatás és a közeli hozzátartozó halála esetén az eltemettetés 

költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás) kivétellel a 

Képviselő-testület a rendkívüli települési támogatásról való döntési hatáskört a Humán 

Bizottságra ruházta át. 

 

 

2. A képviselő-testület polgármesterre átruházott hatáskörei 

 

2.1. A pénzben és természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások és a települési 

támogatás megállapításának, kifizetésének, valamint felhasználása ellenőrzésének 

szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 

 

 

 

 
1 Módosította a 16/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése, hatályos 2021. december 18-tól. 



2.1.1.   23. §  

A lakhatási támogatás iránti kérelem elbírálásának hatáskörét a Képviselő-testület a 

polgármesterre ruházta át. 

 

2.1.2.   27. § b) pontja 

Az önkormányzati rendelet a 24. § (6)-(7) bekezdése, valamit a 25. § (2) bekezdése szerinti 

döntési hatáskört a Képviselő-testület a polgármesterre ruházta át. (Különösen sürgős esetben, 

azonnal kifizethető rendkívüli települési támogatás, a Szoctv. 7. §-a szerinti rendkívüli 

települési támogatás és a közeli hozzátartozó halála esetén az eltemettetés költségeihez való 

hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás) 

 

2.1.3.   29. § (7) bekezdése 

A létfenntartási támogatás iránti kérelem elbírálásának hatáskörét a Képviselő-testület a 

polgármesterre ruházta át. 

 

2.1.4.   33. §  

A beiskolázási támogatás iránti kérelem elbírálásának hatáskörét a Képviselő-testület a 

polgármesterre ruházta át. 

 

2.1.5.   39. §  

A szociális ösztöndíj iránti kérelem elbírálásának hatáskörét a Képviselő-testület a 

polgármesterre ruházta át.  

 

 

2.2.  A közterületek és a közhasználat céljára átadott területek használatról szóló 20/2013. 

(XII.31.) önkormányzati rendelet  

4.§ (2) bekezdése 

A közterület rendeletetéstől eltérő használatának engedélyezésére irányuló eljárás a 

polgármester hatásköre. 

 

 

2.3. A gyermekszületési támogatásról szóló 19/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelet  

6. § (1) bekezdése 

A támogatásra jogosultság megállapításáról és kifizetéséről a polgármester a képviselő-

testülettől átruházott hatáskörben dönt. 

 

 

2.4. Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2013. 

(VI.14.) önkormányzati rendelet 

 

2.4.1.   24. § (1) bekezdése  

Az átmenetileg felszabaduló pénzeszköz hasznosításáról, értékpapír (kizárólag MNB kötvény, 

MÁK, Diszkont kincstárjegy) vásárlásáról, bankbetétről értékhatártól függetlenül a – a 

gazdasági vezető ellenjegyzésével – a polgármester dönt.  

 

2.4.2.   26. § (3) bekezdés  

A mezőgazdasági célra alkalmas ingatlan hasznosítására a polgármester jogosult haszonbérleti 

szerződést kötni. 

 

 



2.5. Az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházásokra és felújításokra 

vonatkozó helyi szabályokról szóló 6/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet 

 

 

2.5.1.   5. § (3) bekezdés  

A költségvetésben nem szereplő sürgősen elvégzendő beruházás elrendelésére nettó 2 millió 

forintos értékhatár alatt a polgármester jogosult. 

 

2.5.2.   7. § (1) bekezdés  

A 2 millió forint alatti építési beruházások elrendelésére intézményi beruházás esetén a 

költségvetési szerv vezetője, egyéb önkormányzati beruházás esetén a polgármester jogosult 

legalább 2 beérkezett árajánlat alapján.  

 

2.5.3.   8. § (1) bekezdés  

2 millió forint alatt a költségvetési rendelet szerint beruházásnak minősülő eszközbeszerzések 

esetén a megrendelésre jogosult költségvetési intézmény vezetője, illetve a polgármester dönt.  

 

 

2.6. A településkép védelméről szóló 1/2018.(I.30.) önkormányzati rendelet 

1/A. § (2) bekezdés 

A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben – önkormányzati hatósági hatáskörben eljárva – 

a polgármester dönt a településképi véleményről, a településképi bejelentés tudomásulvételéről, 

a bejelentés köteles tevékenység megtiltásáról, a településképi kötelezésről, a településkép-

védelmi bírság kiszabásáról, valamint a kötelezésben foglaltak nem teljesítése esetén a 

kötelezést tartalmazó döntés végrehajtásának foganatosításáról. 

 

 

3. A képviselő-testület jegyzőre átruházott hatáskörei 

 

3.1. A pénzben és természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások és a települési 

támogatás megállapításának, kifizetésének, valamint felhasználása ellenőrzésének 

szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 

 

3.1.1.  14. § (1) bekezdése 

Az ápolási támogatás megállapításának hatáskörét a Képviselő-testület a jegyzőre ruházta át. 

 

3.1.2.  17. § (1) bekezdése 

A rendszeres gyógyszertámogatás megállapításának hatáskörét a Képviselő-testület a jegyzőre 

ruházta át. 

 

 

3.2. A közterületek és a közhasználat céljára átadott területek használatáról szóló 20/2013. 

(XII.31.) önkormányzati rendelet 

22. § (4) bekezdése 

A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a 

jegyzőre ruházta át. 

 

 

 

 



3.3. A temető és a temetkezések rendjéről szóló 13/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelet 

 

3.3.1.    18. § (7) bekezdése 

Sírbolt használati idejének hosszabbítására a temető lezárásának várható idejére figyelemmel 

a jegyző adhat engedélyt. 

 

3.3.2.   24. § (2) bekezdése 

Ha a sírbolt állagromlása esetén történő helyreállításra felszólítás eredménytelen, a jegyző 

elrendelheti a síremlék, sírbolt eltávolítását.  

 

3.3.3.   32/A. § (6) bekezdése 

Amennyiben az eredeti állapot helyreállítása az előírt határidőig nem történik meg, úgy a 

helyreállítást a jegyző a szolgáltató költségére és veszélyére elvégezteti.  

 

3.3.4.   32/B. § (4) bekezdése 

A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület 

a jegyzőre ruházza át. 

 
 

 

 

 


