3. melléklet a 10/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez:
A képviselő- testület által átruházott hatáskörökről
I. Humán és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök
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A
Hatáskör
az önkormányzat tulajdonában álló
bérlakás lakbértámogatásának
megállapítása, módosítása és
megszüntetése, valamint a jogtalanul
igénybevett támogatás
visszafizetésének elrendelése és
részletfizetési kedvezmény
engedélyezése
szociális célú tűzifa támogatás iránti
kérelmek elbírálása
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18. életévét betöltött tartósan beteg
hozzátartozójának az ápolását,
gondozását végző személy részére
nyújtott települési támogatás
megállapítása, módosítása,
felülvizsgálata, megszüntetése, az
ellátást jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybe vevő
megtérítésre kötelezése, a megtérítés
elengedése, csökkentése, illetve
részletfizetést engedélyezése
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a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás megállapítása,
módosítása, felülvizsgálata,
megszüntetése, az ellátást
jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybe vevő megtérítésre kötelezése,
a megtérítés elengedése, csökkentése,
illetve részletfizetést engedélyezése
rendkívüli
települési
támogatás
megállapítása,
módosítása
és
megszüntetése, valamint a jogtalanul
igénybevett
támogatás
visszafizetésének
elrendelése
és
részletfizetési
kedvezmény
engedélyezése
Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíj
megállapítása
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1

tanévkezdési támogatás

B
Jogszabályi hivatkozás
3/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletének, valamint
elidegenítésének szabályairól 43. § (1)
bekezdése

nyertes önkormányzati pályázat következtében
megalkotásra kerülő önkormányzati rendelet
alapján
2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a
települési támogatásról és egyéb szociális
ellátásokról, szolgáltatásokról
13. § (1) és (3) bekezdés

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a
települési támogatásról és egyéb szociális
ellátásokról, szolgáltatásokról
13. § (1) és (3) bekezdés

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a
települési támogatásról és egyéb szociális
ellátásokról, szolgáltatásokról 13. § (1)
bekezdés

2/2015. (I.27.) önkormányzati rendelet a
települési támogatásról és egyéb szociális
ellátásokról, szolgáltatásokról
13. § (1) bekezdés
13/2003. (X. 29.) sz. önkormányzati rendelet
az Önkormányzat által biztosított

Megállapította: 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja. Hatályos: 2015. március 1-től.

gyermekvédelmi ellátásokról 12. §
9

térítési díj- kedvezmény
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szociális földprogramban való
részvételre jogosultság megállapítása
és megszüntetése, a szociális
földprogramban való részvétel iránti
kérelem elutasítása

13/2003. (X. 29.) sz. önkormányzati rendelet
az Önkormányzat által biztosított
gyermekvédelmi ellátásokról 15. § (3)
bekezdés
a szociális földprogramról szóló 10/2015.
(IX.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a

II. a Gazdasági bizottságra átruházott hatáskör:
Letenye Város Önkormányzata Képviselő- Testületének Környezetvédelmi Alapról szóló 18/2004.
(IX. 29.) sz. rendelete 3. § (2) bekezdése alapján az éves költségvetési rendeletben foglalt előirányzat
felhasználásról a Gazdasági Bizottság dönt.
III. Polgármesterre átruházott hatáskörök
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A
Hatáskör
tűzgyújtási tilalom elrendelése

szerződést kötése a gépjármű várakozó
hely megváltásáról az építtetővel
jogosult a közművelődési intézményt
utasítani
az intézményi önállóság tiszteletben
tartásával jogosult tájékoztatást,
jelentést kérni, vizsgálatot
kezdeményezni
önkormányzati pénzeszközt
felhasználó nem önkormányzati
fenntartású szervezetnél is jogosult
ellenőrizni az önkormányzati
támogatás cél szerinti és szabályszerű
felhasználását
az ingatlan tulajdonosával megköti a
közműfejlesztési hozzájárulásról szóló
megállapodást

B
Jogszabályi hivatkozás
7/2006. (V. 10.) számú rendelet az avar és kerti
hulladék égetésének szabályairól 3. § (4)
bekezdés
11/2004. (V. 26.) számú rendelet a gépjármű
várakozóhely megváltásáról 4. §
10/1999. (IV. 28.) számú rendelet a helyi
közművelődésről 23. §
10/1999. (IV. 28.) számú rendelet a helyi
közművelődésről 23. §
10/1999. (IV. 28.) számú rendelet a helyi
közművelődésről 23. §

20/2005. (IX. 28.) számú rendelet a
közműfejlesztési hozzájárulás összegének
megállapításáról 2. § (2) bekezdés
12/2006. (VII. 19.) számú rendelet a
Közműfejlesztési hozzájárulás összegének
megállapításáról 2. § (2) bekezdés

A táblázat 10. sorát beiktatta: 10/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontja. Hatályos: 2015.
szeptember 19-től
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Megállapította: 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2. pontja. Hatályos: 2015. március 1-től.
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elrendelheti Letenye Város
közterületeinek teljes vagy részleges
fellobogózását, a magyar nemzeti
lobogó, Letenye zászlajának és a
gyászlobogónak felvonását, majd
félárbocra eresztését

14/2000. (XI. 22.) számú rendelet a
közterületek nemzeti és városi ünnepeken
történő fellobogózásáról 4. § (1) bekezdés, 5.
§

9

az önkormányzat nevében megköti a
közterület-használati szerződést és a
közterület-használatához hozzájárulást
ad, eljár filmforgatási célú közterület
használat esetén
kezelői hozzájárulást ad a közterület
bontásához és a közút nem
közlekedési célú igénybevételéhez
gondoskodik a gazdálkodás során
keletkezett átmenetileg szabad
pénzeszközök lekötéséről
támogatja az egyesületeket a
költségvetési rendeletben
meghatározott értékhatárig
polgármesteri tisztség ellátásával
kapcsolatos kiadások felett a
költségvetési rendeletben
meghatározott értékhatárig kizárólagos
joggal rendelkezik
írásban hozzájárul a költségvetési
rendeletben meghatározott értékhatárt
meghaladó karbantartási, beruházási,
felújítási feladatokhoz
engedélyt ad a költségvetési szervek
részére a költségvetési rendeletben
meghatározott értékhatárt meghaladó,
saját bevételükből megvalósuló
beruházás megvalósítására
jogosult az önkormányzat bevételeinek
és kiadásainak módosítására és a
kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításra a költségvetési
rendeletben foglaltak szerint
dönt a forrásfelhasználásról a
költségvetési rendeletben
meghatározott értékhatárig
a város címerének felhasználását,
illetve forgalomba hozatal céljából
történő előállítását engedélyezi

7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet 11. §
(1) bekezdése és 22. § (1) bekezdése, 30. §
(2) bekezdése
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19

megállapodást köt a bérbeadási
kötelezettség megváltásáról

20

dönt a lakásbérleti jog folytatásának

8/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet 4. § (1)
bekezdése és a 7. §-a
a mindenkori éves költségvetési rendeletben
foglaltak szerint
a mindenkori éves költségvetési rendeletben
foglaltak szerint
a mindenkori éves költségvetési rendeletben
foglaltak szerint

a mindenkori éves költségvetési rendeletben
foglaltak szerint
a mindenkori éves költségvetési rendeletben
foglaltak szerint

a mindenkori éves költségvetési rendeletben
foglaltak szerint

a mindenkori éves költségvetési rendeletben
foglaltak szerint
29/2007. (XII. 20.) számú rendelet Letenye
címeréről és lobogójáról 7. § (2) bekezdés
3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletének, valamint
elidegenítésének szabályairól 18. § (1)
bekezdés
3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet az

elismeréséről

önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletének, valamint
elidegenítésének szabályairól 20. § (2)
bekezdés
3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletének, valamint
elidegenítésének szabályairól 29. § (1)
bekezdés
3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletének, valamint
elidegenítésének szabályairól 37. § (1)
bekezdés
3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletének, valamint
elidegenítésének szabályairól 50. § (2)
bekezdés
3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletének, valamint
elidegenítésének szabályairól 52. § (1)
bekezdés
3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletének, valamint
elidegenítésének szabályairól 54. § (1)
bekezdés
3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletének, valamint
elidegenítésének szabályairól 60. § (2)
bekezdés, 63. § (3) bekezdés
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hozzájárul az önkormányzati bérlakás
átalakításához, korszerűsítéséhez

22

felülvizsgálja bérlő szociális lakbérre
vonatkozó jogosultságát

23

engedélyezheti bérlőtársi szerződés
megkötését

24

hozzájárul a határozatlan idejű
lakásbérleti jogviszony folytatására
kötött tartási szerződéshez

25

hozzájárul a lakáscseréhez

26

egyes bérbeadói jogokat gyakorol
helyiségbérlet esetén

27

dönt az önkormányzat részére
ellenérték nélkül felajánlott vagyon
elfogadásáról

19/2004. (XI. 24.) számú rendelet az
önkormányzat vagyonáról, és a
vagyontárgyak feletti rendelkezés
szabályairól 19. § (3) bekezdés

28

bérbe adja a forgalomképes
ingatlanokat

29

részletfizetést és fizetési haladékot
engedélyez

30

egyéb tulajdonosi jogokat gyakorol

31

ellát egyes hatáskörébe tartozó
vagyonhasznosítási feladatokat

19/2004. (XI. 24.) számú rendelet az
önkormányzat vagyonáról, és a
vagyontárgyak feletti rendelkezés
szabályairól 20. § (3) bekezdés
19/2004. (XI. 24.) számú rendelet az
önkormányzat vagyonáról, és a
vagyontárgyak feletti rendelkezés
szabályairól 23. § (2) bekezdés
19/2004. (XI. 24.) számú rendelet az
önkormányzat vagyonáról, és a
vagyontárgyak feletti rendelkezés
szabályairól 23. § (2) bekezdés
19/2004. (XI. 24.) számú rendelet az
önkormányzat vagyonáról, és a

32

33

engedélyt ad mobil hangosító
berendezés alkalmankénti
működtetésére és/vagy élőzene
szolgáltatására
ellenőrzi az előírt határértékek
betartását

34

engedélyezi a nem közterületen
megrendezésre kerülő alkalmi
rendezvényeket

35

eltérő zajkibocsátási határértéket
állapít meg, engedély ad rendezvény
tartására

36

mérlegelési jogkörben eljárva
elutasíthatja hangosító berendezés
alkalmankénti működtetésére és/vagy
élőzene szolgáltatásra vonatkozó
kérelmet, illetve vendéglátó egységben
rendezvény megtartását, ha az
engedély iránti kérelem, vagy
bejelentés határidőn túl kerül
benyújtásra
köztemetéssel kapcsolatos hatáskörök
gyakorlása

37

384

a képviselő-testület át nem ruházható
hatáskörébe tartozó együttműködési
megállapodásokon kívül a pénzügyi
kötelezettségvállalással nem járó
együttműködési megállapodások
megkötése, pályázatokhoz támogató
nyilatkozatok kiadása

vagyontárgyak feletti rendelkezés
szabályairól 23. § (2) bekezdés
8/2010. (IV. 29.) számú önkormányzati
rendelet a zajvédelem, valamint az üzletek
éjszakai nyitva tartásának helyi szabályairól
3. § (1) bekezdés
8/2010. (IV. 29.) számú önkormányzati
rendelet a zajvédelem, valamint az üzletek
éjszakai nyitva tartásának helyi szabályairól
3. § (4) bekezdés
8/2010. (IV. 29.) számú önkormányzati
rendelet a zajvédelem, valamint az üzletek
éjszakai nyitva tartásának helyi szabályairól
3. § (6) bekezdés
8/2010. (IV. 29.) számú önkormányzati
rendelet a zajvédelem, valamint az üzletek
éjszakai nyitva tartásának helyi szabályairól
3. § (10) bekezdés
8/2010. (IV. 29.) számú önkormányzati
rendelet a zajvédelem, valamint az üzletek
éjszakai nyitva tartásának helyi szabályairól
5. § (4) bekezdés

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a
települési támogatásról és egyéb szociális
ellátásokról, szolgáltatásokról 13. § (2)
bekezdése és 31. §”
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4)
bekezdése alapján történő hatáskör átruházás

IV.5 Az Önkormányzat társulására átruházott hatáskör:
IV. 1. A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulásra átruházott hatáskör:
a) A képviselő- testület a Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd
Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás (rövidített neve:
A táblázat 38. sorát beiktatta: 6/2013. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1. pontja. Hatályos:
2015. július 14-től.
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A IV. pont szövegét megállapította: 6/2013. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 2. pontja.
Hatályos: 2015. július 14-től.
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ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) – a továbbiakban Társulás – célját képező projekt
keretében az ISPA/KA támogatással létrejövő vagyon- és eszközrendszer üzemeltetésével
kapcsolatosan az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatás ellátására irányuló feladatkörét a Társulásra átruházza.
b) A fenti hatáskör átruházás nem érinti a képviselő-testület helyi közszolgáltató kiválasztására
irányuló, valamint helyi közszolgáltatási díj-megállapítási hatáskörét.
Az önkormányzati közfeladat fentiek szerinti átruházása a települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatás ellátására irányuló már meglévő helyi közszolgáltatási szerződéseket azok hatálya alatt
nem érinti.
c) A Társulás célját képező projekt keretében az ISPA/KA támogatással létrejövő vagyon- és
eszközrendszerrel megvalósuló települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás regionális szintű
végzése céljából kizárólag egyszemélyes gazdálkodó szervezet alapítására és vezetőjének kinevezésére
irányuló hatáskörét – a Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Társulásra
átruházza.

IV. 2. A Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásra átruházott
hatáskör:
A képviselő- testület a Mötv. 2013. január 1. napjától hatályos 41. § (4) bekezdése alapján, a szociális
alapszolgáltatások közül a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a
szerinti családsegítés, valamint a gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39- 40. § -ai szerinti gyermekjóléti szolgáltatás
nyújtására irányuló feladat- és hatáskörét, a feladatai hatékonyabb és célszerűbb ellátása és közös
intézmény létrehozása céljából a Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati
Társulására ruházza.
IV. 3. Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulásra átruházott hatáskör:
A képviselő-testület a Mötv. 2013. január 1. napjától hatályos 41. § (4) bekezdése alapján, a Mötv.
119. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti belső
ellenőrzéssel kapcsolatos feladat- és hatásköreit a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulásra
ruházza át azzal, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő képesítéssel rendelkező belső ellenőr
foglalkoztatása a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás székhely településének közös
önkormányzati hivatalában történik.”
V. A jegyzőre átruházott hatáskör:

6

Letenye Város Önkormányzata a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatti
eljárás lefolytatása tekintetében a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.
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Beépítette: 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. május 15-től.

