1. melléklet a 11/2015. (X.25.) önkormányzati rendelethez
Képviselő-testület hatásköreinek átruházásáról
I. A polgármester átruházott feladat- és hatásköre
1./ A polgármester megköti az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott hiány
finanszírozására – szükség szerint - rövid lejáratú hitelekre vonatkozóan a folyószámlahitelszerződést a pénzintézettel.
2./ A polgármester az általános tartalék terhére alkalmanként 100.000 Ft összegig
rendelkezhet az önkormányzat éves költségevetési rendeletében meghatározottak szerint.
3./ Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által előzetesen
jóváhagyottnál nagyobb (többlet) kiadással nem járhatnak.
4./. A polgármester beruházási célokra elkülönített céltartalék terhére 100.000 Ft összegig
pályázati díjra valamint a pályázat benyújtásához szükséges terv elkészítésére, önerő
biztosítására kötelezettséget vállalhat. A kötelezettségvállaláshoz a pályázatot benyújtó
költségvetési szerv vezetője és a hivatal szakmai vezetésének együttes írásbeli hozzájárulása
szükséges.
5./ A polgármester szerződést köthet, illetve pénzügyi műveleteket bonyolíthat le az
önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosítására
az önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglaltak alapján.
6./ A polgármester megköti a társadalombiztosítási források átvételére vonatkozó
megállapodást.
7./ Szervezi és irányítja a polgári védelmi feladatok ellátását.
8./ A helyi önkormányzat intézményei vezetőinek vonatkozásában gyakorolja az egyéb
munkáltatói jogokat.
9./ Gyakorolja a különböző önkormányzati rendeletekben megjelölt jogosítványait.
10./ Dönt az egyéb, nem mezőgazdasági célú, önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon eseti
bérbeadásáról
11./ Megköti a közfoglalkoztatásban résztvevőkkel a munkaszerződést, gyakorolja felettük a
munkáltatói jogokat.
12./Gyakorolja a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közútkezelői hatásköröket
13./ A számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódóan
alszámlát, számlát nyithat a vonatkozó jogszabályi előírások szerint.
14./ Megigényli a feladatmutatók szerint járó normatív hozzájárulásokat és támogatásokat a
költségvetési törvényjavaslat alapján, annak Országgyűléshez történő benyújtását
követően - a székhely szerinti MÁK útján a központi költségvetésből.
15./ Lemondhat év közben a MÁK útján a számára feladatmutató alapján megállapított
normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatáról vagy annak egy részéről, illetve
pótlólagos igénylést nyújthat be ezen előirányzatokra.
16./ A közút tisztántartása, a hó eltakarítása, az út síkossága elleni védelemmel kapcsolatos
feladatokat ellátja.
17./ Megalkotja a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott közbeszerzési
szabályzatot, szabályozza a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések rendjét.
18./ Ellátja a helyi közutak fenntartásával, kezelésével, karbantartásával, síkosságmentesítésével kapcsolatos feladatokat.
19./ Az arra rászorulóknak étkeztetést biztosít, ha ennek hiánya a rászorulóknak az életét,
testi épségét veszélyezteti.
20./ Dönt az eseti jelleggel biztosított rendkívüli települési támogatásokról.
21./ Dönt a köztemetésről

II. Népjóléti Bizottságra átruházott hatáskörök
1./ Dönt az intézményi térítési díj elengedése és csökkentése iránt benyújtott kérelmekről.
III./ A Jegyzőre átruházott hatáskörök
1./ A lakhatási
felülvizsgálata.
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Az állandó bizottságok létszáma, feladata, hatásköre
A./ Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság létszáma: 7 fő.
A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság feladat- és hatásköre:
1./ Véleményezi az éves költségvetési javaslat és a végrehajtásáról szóló féléves, éves
beszámoló tervezeteit.
2./ Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés –csökkenés) alakulását, értékeli az előidéző
okokat
3./ Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrzi a pénzkezelési
szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését és a
vizsgálati megállapításait a Képviselő-testülettel haladéktalanul közli
4./ Javaslatot tesz a polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának emelésére
5./ Véleményt nyilvánít az önkormányzat költségvetési koncepciójáról
6./ Segítséget nyújt a területrendezéssel és a településfejlesztésével összefüggő pályázati,
támogatási lehetőségek figyelemmel kíséréséhez.
7./ Véleményezi az önkormányzati beruházások, felújítások helyzetét. Állásfoglalást alakít ki
az elvégezendő feladat rangsorolására és végrehajtásának módjára.
8/ Kivizsgálja az önkormányzati képviselők összeférhetetlensége tárgyában tett
kezdeményezéseket
9./ Nyilvántartja, kezeli, vizsgálja és ellenőrzi a polgármester és az önkormányzati képviselők
vagyonnyilatkozatát.
10./ Lebonyolítja a képviselő-testület működésével és feladatai ellátásával összefüggő titkos
szavazást
11./ Figyelemmel kíséri a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal, valamint a képviselőtestület bizottságainak jogszerű működését.
12./ Gyakorolja a polgármesterre vonatkozó egyéb munkáltatói jogköröket.
13./ Figyelemmel kíséri a szolgáltatástervezési koncepció hatályosulását és szükség esetén
javaslatot tesz annak módosítására, kiegészítésére.

B./ Népjóléti Bizottság
A Népjóléti Bizottság létszáma: 7 fő
A Népjóléti Bizottság feladat- és hatásköre:
1./Javasolja az éves költségvetési koncepcióhoz, rendelethez a szociális előirányzatokat és
azok felhasználásának módját.
2./ Javaslatot tesz az éves költségvetési koncepció kapcsán a szociális-, egészségügyi,
oktatási, gyermekvédelmi intézmények éves előirányzataira. Véleményt nyilvánít az
intézmények gazdálkodásáról.
3./ Kapcsolatot tart más szociális, gyermekvédelmi, karitatív és egészségügyi területen
tevékenykedő szakemberekkel, s a hatékony munka érdekében közös rendezvényeket
szerveznek.
4./ Dönt a közművelődési alap pénzeszközeinek felhasználásáról.
5./ Együttműködik a közművelődési dolgozóval a község kulturális rendezvényeinek
megszervezésében.
6./ Elbírálja a kulturális kérelmeket, valamint dönt az egyes, a helyi kultúrát érintő pályázatok
benyújtásáról.

