3. melléklet 25/2011. (X.27.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület által a polgármestere átruházott feladat- és hatáskörök, hatósági
jogkörök
1./ Földügyi, mezőgazdaság, állategészségügyi és növényvédelmi igazgatás
a)
gondoskodik az állati eredetű melléktermék – különösen az elhullott állat
tetemének – elszállításáról, ártalmatlanná tételéről, ha a tulajdonos ismeretlen
vagy ismeretlen helyen tartózkodik, nem fellelhető,
b)
felügyeli az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának megszervezését.
2./ Honvédelmi és belügyi igazgatás
a)
felhatalmazást ad a tűzvédelmi célokat szolgáló ingatlanok berendezések és
felszerelések rendeltetésétől eltérő használatra
b)
részt vesz a lakosság tűzvédelmi felvilágosításában, tűzvédelmi
propagandában.
3./ Ipari és kereskedelmi igazgatás
a)
a piaci zavarok megelőzése céljából figyelemmel kíséri a piaci viszonyokat,
szükség szerint intézkedéseket kezdeményez.
4./ Közlekedési, hírközlési, környezetvédelmi és vízügyi igazgatás
a)
ellátja a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, valamint az ár és belvízelvezetés
feladatit
b)
közreműködik a környezeti ismeretek terjesztésében és fejlesztésében
c)
tájékoztatja a község lakosságát a környezettel kapcsolatos önkormányzati
koncepciókról, rendelettervezetről
5./ Művelődési és Közoktatási igazgatás
a)
ellátja a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel,
valamint a testneveléssel és sporttal kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési
feladatokat
b)
külön jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorol az
önkormányzati levéltári anyag végleges átadásával kapcsolatosan
c)
egyetértését adja a nevelési-oktatási intézmény vezetője által elrendelhető
rendkívüli szünethez
d)
szakmai ellenőrzést indíthat települési szinten a helyi oktatáspolitikai
célkitűzések előkészítése, megvalósulásuk megismerése céljából
e)
felhívja az ellenőrzés eredményeképpen a közoktatási intézmény vezetőjét a
jogszabálysértő döntés orvoslására. A felhívás eredménytelensége esetén a
jogszabálysértő döntést megsemmisíti és az intézmény vezetőjét új döntés,
illetve az elmulasztott intézkedés meghozatalára utasítja. Amennyiben
intézkedésre nincs lehetőség felhívja az intézmény vezetője figyelmét a tett
megállapításairól és a helyes eljárásról
f)
beszerzi új közoktatási intézmény létesítéséhez, meglévő intézmény
feladatának bővítéséhez, továbbá közoktatási intézmény és szolgáltatás
megszüntetéséhez a megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített
szakvéleményét
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g)

elvégezteti az oktatásért felelős miniszter felkérésére a szakmai ellenőrzést,
pedagógiai szakmai mérést, átvilágítást, elemzést a szervezési-oktatási
intézményben és ennek eredményeiről tájékoztatja a minisztert.

6./ Szociális és egészségügyi igazgatás
a)
dönt az átmeneti és temetési segély odaítéléséről
b)
dönt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításáról
c)
elrendeli a hatáskörébe tartozó jogtalanul, illetve a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen felvett, kifizetett segély megtérítését, erre indokolt esetben
részletfizetést engedélyez, azt méltányosságból részben vagy egészben
elengedheti
d)
megállapítja, módosítja, megszünteti a lakásfenntartási támogatást
e)
dönt az iskolakezdési támogatás megállapításáról
f)
gondoskodik a szociális ellátások folyósításáról és elszámolásáról
g)
biztosítja a szociális törvényben szabályozott nyilvántartásba való betekintési,
helyettesítési vagy törlési jogát annak a személynek, aki a nyilvántartásba
szerepel.
7./ Pénzügyi igazgatás, vagyongazdálkodás
a)
az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére:
1. meghatározza az elemi beszámolók, évközi és éves beszámolók, egyéb
adatszolgáltatások kiküldésének határidejét
2. kitűzi a felülvizsgálatok időpontját, a beszámolási, adatszolgáltatási
kötelezettséget szabályzó jogszabály alapján
3. megküldi az éves költségvetési beszámoló összeállításához szükséges
felügyeleti hatáskörbe elrendelt, a számviteli és szöveges beszámolók
további mellékleteit képező adatszolgáltatási űrlapot
4. előírja az éves költségvetési beszámoló szöveges indoklásának részletes
tartalmi és formai követelményeit
5. benyújtja a normatíva pótigényt vagy lemondást nyújt be a
jogszabályokban meghatározottak szerint
b)
aláírja a képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe tartozó
vagyonhasznosítással vagy támogatás odaítéléséről szóló okiratot, szerződést
c)
intézkedik a céltámogatással fel nem használt összegekről való lemondásról,
melyről a testületet a soron következő ülésén tájékoztatni kell
d)
elszámol a normatív állami hozzájárulásokról és támogatásról a
jogszabályokban meghatározottak szerint
e)
véleményezi a községet érintő munkahelyteremtő pályázatokat
f)
nyilatkozatot tesz az 1991. évi XXXIII. Törvény alapján kezelt ingatlan
értékesítése során a vagyonmérlegben szereplő belterületi föld becsült
értékének elfogadásáról és erről a soron következő testületi ülésen beszámol
g)
az önkormányzati intézmények és a hivatal vezetője kérésére dönt az e tárgyú
jogszabályokban rögzített összeget elérő fejlesztések tekintetében az
előirányzat átcsoportosításáról ha a fedezet biztosítva van az érintett szerv
költségvetési rendelet működési kiadásainál
h)
igényt nyújt be a költségvetési törvényben meghatározott, a helyi
önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra, valamint a
normatív és normatív kötött felhasználású támogatásra vonatkozóan
i)
adatot szolgáltat ágazati feladata körében a miniszter számára
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j)

k)

nyilatkozik az önkormányzat által szabályozott munkáltatói (lakásépítési,
vásárlási) támogatás biztosítékául szolgáló terhek vonatkozásában a keletkező
további terhek tárgyában
az önkormányzat által nyújtott lakástámogatások – lakosság részére –
biztosítékául szolgáló terhek vonatkozásában nyilatkozik a keletkező további
terhek bejegyzéséhez való hozzájárulás tárgyában.

8./ Munkaügyi igazgatás, foglalkoztatás
a)
figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását
b)
szükség szerint részt vesz a helyi foglalkoztatási érdekegyeztetésben
c)
gondoskodik a döntések előkészítése, valamint végrehajtása során azok
foglalkoztatáspolitikai következményeinek figyelembevételéről
d)
szervezi a jogszabályokban meghatározott közfoglalkoztatást.
9./ Fenti tárgykörökön túl a polgármester eljárhat a képviselő-testület által megalkotott
rendeletben rögzített feladat és hatáskörökben az abban foglalt tartalomnak megfelelően.
Minden egyéb – a tárgyban jelölt – esetben nyilatkozatot tehet, feltéve, hogy a jognyilatkozat
önkormányzati érdeket nem sért és veszélyeztet, illetve a jognyilatkozat nem érdemi
tulajdonosi döntéseket jelent.
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