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Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete 

Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

19/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 

1. § 

A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A polgármester köteles rendkívüli Képviselő-testületi ülést összehívni a Pest Megyei 
Kormányhivatal, az önkormányzati képviselők legalább egynegyedének, vagy a Képviselő-testület 
bizottságának a kezdeményezésére” 

2. § 

A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. február 18-án lép hatályba. 
 
Dr. Diósgyőri Gitta s. k. Pásztor Imre s.k. 

címzetes főjegyző polgármester 
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1. melléklet az 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet a 19/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez 

A polgármester ügyrendje, feladat- és hatásköre 

1. A polgármester feladatai: 

1.1. Az éves rendezvényterv alapján a polgármester gondoskodik arról, hogy a helyi ünnepeket a község 
lakossága méltó módon megünnepelje. 

1.2. A polgármesternek az Önkormányzat működésével összefüggő feladatai: 
1.2.1. segíti a képviselő-testület munkáját; 
1.2.2. indítványozhatja a bizottság összehívását; 
1.2.3. szervezi a településfejlesztést és a helyi közszolgáltatásokat; 
1.2.4. dönt nettó 2.000 e Ft forrásfelhasználásról; 
1.2.5. véleményt nyilvánít a község életét érintő kérdésekben; 
1.2.6. nyilatkozatot ad a hírközlő szerveknek; 
1.2.7. gondoskodik a képviselő-testület és szervei, valamint az intézmények munkáját, céljait hitelesen és 

tárgyilagosan bemutató, a község érdekében megfelelő propaganda tevékenység kialakításáról; 
1.2.8. koordinálja, segíti és összefogja a település civil kezdeményezéseit. 
1.2.9. A ciklusprogram tervezésének előkészítéséről és a képviselő-testület alakuló ülését követő három 

napon belül történő előterjesztéséről, valamint – a ciklus utolsó testületi ülésén – a végrehajtásáról szóló 
tájékoztatásról a polgármester gondoskodik. A munkaterv tervezetét az aktuális évet megelőző év utolsó 
testületi üléséig a polgármester és a jegyző állítja össze. 

2. A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök: 

2.1. Dönt az arra rászorulónak rendkívüli települési támogatás, étkezés, illetve szállás biztosításáról, ha 
ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. 1993. évi III. tv. 7. § (1) bek. 

2.2. Követeli a kifizetett rendkívüli települési támogatás megtérítését a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező szervtől. 1993. évi III. tv. 7. § (2) bek. 

2.3. Határozattal dönt a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
hatálya alá tartozó kérelemről. 

2.4. Határozattal dönt ingyenes ellátásról, ha az ellátott jövedelemmel nem rendelkezik, és bentlakásos ellátás 
esetén jelzálog alapjául szolgáló ingatlanvagyona nincs. 1993. évi III. tv. 114. § (3) bek. 

2.5. A község címerének használata engedélyezhető nem önkormányzati kiadványokon, jellegzetes 
termékeken történő felhasználásra is. Az engedélyt a polgármester adja ki. A községi zászló előállításának 
engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

2.7. A közterület használatának engedélyezésével kapcsolatos eljárást az Önkormányzat Képviselő-testülete 
önkormányzati hatósági üggyé nyilvánítja, és a hatáskört a polgármesterre ruházza át. 

2.8. Kereskedelmi és vendéglátó egység szezonális kitelepítéséhez a közterület-használatát a polgármester 
engedélyezi. 

2.9. A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről, elidegenítéséről 1.000.- e Ft értékhatárig 
a polgármester határoz azzal, hogy folyamatos tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek a tranzakció 
előkészítéséről, illetve a megállapodásról. 5/2013. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés 

 

2.10. A forgalomképes vagyonnal kapcsolatos valamennyi tulajdonosi jogosultságot 1.000.- e Ft értékhatárig 
a polgármester, azt meghaladó érték esetén a Képviselő-testület gyakorolja azzal, hogy a polgármester 
folyamatos tájékoztatást ad a tranzakció előkészítéséről, illetve az esetleges megállapodásról. 
5/2013. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés 

2.11. Véleményezi az állatorvosi hatósági feladatokat ellátó állatorvosának kinevezését. 
41/1997. (V. 28.) FM rendelet 156. § (2) 

2.12. Hozzájárul a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez és megállapítja az igénybevételért 
fizetendő díj összegét. 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6. § 
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2.13. Jogosult a közút lezárására vagy forgalmának korlátozására (elterelésére) a közút kezelője a közúton 
folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága vagy időjárási körülmények miatt. 
1988. évi I. tv. 14. § (1) bek. 

2.14. Hozzájárul a miniszteri rendeletben meghatározott járművek közlekedéséhez és díjat szed. 
1988. évi I. tv. 15. § (1) bek. 

2.15. Köteles megtéríttetni a közút kezelési kötelezettségének megszegésével okozott kárt a polgári jog általá-
nos szabályai szerint. 1988. évi I. tv. 35. § 

2.16. A közút melletti ingatlanon, annak rendeltetésszerű használatát lényegesen nem akadályozó módon köz-
úti jelzést, mozgatható hóvédművet, illetőleg – kártalanítás ellenében – azon, az alatt vagy felett, műtárgyat 
helyezhet el és tarthat fenn. 1988. évi I. tv. 43. § (1) bek. 

2.17. A fenntartó nevében aláírja az intézmény által benyújtandó olyan pályázatot, amelyben a megjelölt saját 
erő az intézmény költségvetéséből biztosítható és többletforrást nem igényel. 

2.18. Nyilatkozik azokról – a forgalomképes vagyonkört érintő – önkormányzati tulajdonosi hozzájárulá-
sokról, amelyeknek nincs költségvetési vonzata, és az adott ingatlanra nézve értékcsökkentő következmé-
nye. 

2.19. Döntést hozhat a közös önkormányzati hivatal, vagy más önkormányzati költségvetési szerv, jogszerű 
működését érintő ügyben, amennyiben a Képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal 
hiánya miatt – két egymást követő alkalommal, nem hozott döntést, 

2.20. Döntést hozhat a két ülés közötti időszakban a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó, az önkormányzat 
és költségvetési szerve, gazdálkodó szervezete vagyonát érintő halaszthatatlan kármegelőzés, kárenyhítés, 
helyreállítás tekintetében. 

2.21. Gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, a jogszabályokban 
meghatározott feltételek alapján. 1993. évi III. tv. 48. § (1) bek. 

2.22. Gyakorolja a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés a) pontja 
szerinti szakmai konzultáció és tájékoztatás, valamint a c) pontja szerinti településképi bejelentési 
eljárással kapcsolatos, a Kőröstetétlen Község Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) 
önkormányzati rendeletben szabályozott hatásköröket.” 


