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Kiskunhalas Város Polgármesterének  
 

ELŐTERJESZTÉSE  
 

a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-én tartandó ülésére  
„Beszámoló a polgármester I. félévben átruházott hatáskörben hozott határozatairól” 

témakörben 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 4.§ (4) bekezdése szerint az átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról a hatáskört gyakorlók a Képviselő-testületnek évente kétszer számolnak 
be. Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról az első féléves beszámolót a szeptemberi képviselő-
testületi ülésre, a második féléves beszámolót a következő év januári képviselő-testületi ülésre kell 
előterjeszteni. Ezt az új szabályozást 2018. decemberi ülésén fogadta el a képviselő-testület.  
 
A rendelet 2. melléklete szerint a polgármester átruházott hatáskörben végzett feladatai: 
 
1.1 Engedélyezi a város címerének felhasználását. 
1.2 Engedélyezi Kiskunhalas város nevének használatát. 
1.3 Dönt a város kiemelkedő személyisége elhalálozása esetén a város „saját halottjának“ 
nyilvánításáról. 
1.4 Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a képviselő-testület tulajdonosi 
jogosítványait gyakorolja. 
1.5 Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető 
nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban a képviselő-testületet 
képviseli. Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról gondoskodik. 
1.6 Jogosult a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek, 
bérleti szerződések megkötésére. 
1.7 Jogosult az önkormányzati vagyonbiztosítási szerződésének megkötésére. 
1.8 Jogosult az önkormányzati tűzvédelmi, munkavédelmi és biztonságtechnikai szerződések 
megkötésére. 
1.9 Dönt az ingatlan-végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlanra vonatkozóan az 
elővásárlási jogról bruttó 3 millió forint értékhatárig. 
1.10   Jogosult az önkormányzat nevében pályázatot benyújtani abban az esetben, ha az 
önkormányzati önerőt nem igényel és az elnyert támogatás a későbbiekben működési 
többletköltséget nem eredményez, valamint jogosult a pályázat nyertessége esetén a 
megvalósítással kapcsolatos feladatok ellátására, dokumentumok aláírására. 
1.11 Dönt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
meghatározott önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátásokról. 
1.12 Dönt a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. 
(II.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott pénzbeli, természetbeni támogatási kérelmek 
elbírálásáról. 
1.13 Krízishelyzet esetén /pl. elemi kár, családfenntartó halála, súlyos hosszantartó betegség 
stb./ kivételes méltányosságból önkormányzati segélyt állapíthat meg,  
1.14 Közérdekű feladat megoldására ajánlattétel mellőzésével egyedi elbírálás alapján jelöli ki 
azt a lakásbérlőt, akinek átmeneti elhelyezéséhez jelentős önkormányzati érdek fűződik. 
1.15 Dönt az önkormányzati lakásvásárlás részletfizetés engedélyezéséről. 
1.16 Ellátja a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos I. fokú hatósági feladatokat. 
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1.17 A helyi védelemben részesülő épületek 
felújításához vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújt. 
1.18 Gondoskodik a közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, 
általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, 
szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az erre a célra létrehozott szervezetek útján.  
1.19 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati 
hatáskörbe tartozó közútkezelői feladatok, kivéve: forgalmi rend kialakítása és felülvizsgálata. 
1.20 Jogosult a költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére intézkedést tenni. 
1.21 Dönt a forgalomképes ingó- és ingatlan visszterhes elidegenítéséről nettó 3 millió forint 
értékhatár alatt. 
1.22 Dönt forgalomképes ingó- és ingatlan visszterhes hasznosításáról nettó 5 millió forint 
értékhatár alatt. 
1.23 Hozzájárulást ad az önkormányzat és önkormányzati költségvetési szerv, és az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság kezelésében lévő a feladat ellátás 
szempontjából szükségtelenné vált, továbbá a pótlási kötelezettséggel járó tárgyi eszköz 
értékesítéséhez, selejtezéséhez nettó 3 millió forintot el nem érő egyedi nyilvántartási érték esetén. 
1.24 Az önkormányzat vagyonával kapcsolatban 
a) telekmegosztáshoz, telekösszevonáshoz, közterületet nem érintő telekhatár rendezéshez, 
közterület művelési ága, besorolása és tulajdoni viszonyai közül egyiket sem érintő telekhatár-
rendezéshez, 
b) ingatlanügyi, kereskedelmi igazgatási, birtokvédelmi, építési engedélyezési, bejelentési és 
egyéb építésügyi vagy létesítési eljárás lefolytatásához, 
c)  elidegenített ingatlan esetében az elidegenítési és terhelési tilalmak, az ingatlant terhelő 
jelzálogjog törléséhez, valamint azok hatálya alatt a további megterheléshez 
d) nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, 
e) hasznosításnak nem minősülő igénybevételhez 
szükséges, vagy azzal összefüggő nyilatkozatokat – más tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe utalt 
ügyekben annak felhatalmazása alapján – a polgármester adja meg. 
1.26 Dönt az elővásárlási jog gyakorlásáról bruttó 3 millió forint vételár alatt. Amennyiben az 
elővásárlási joggal érintett ingatlan vételára a bruttó 10 millió forintot nem haladja meg, és az 
önkormányzat által megbízott ingatlanforgalmi szakértő annak forgalmi értékét az adásvételi 
szerződésben meghatározott vételárhoz képest több mint 10 százalékkal alacsonyabb összegben 
határozta meg, úgy az önkormányzatot megillető elővásárlási jogról való lemondásról a 
polgármester dönt. 
1.27 Dönt az ingatlan megszerzéséről bruttó 3 millió forint értékhatárig az adott évi költségvetési 
rendeletben meghatározott előirányzat erejéig. 
1.28 Dönt az egy évet meghaladóan keletkezett, a mindenkori költségvetési törvényben 
meghatározott kisösszegű követelés törléséről. 
1.29 A polgármester a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosítását 
valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, a képviselő-testület döntése nélkül, saját 
hatáskörében hajthatja végre 
1.30 Dönt „Kiskunhalas Város Polgármesterének kitüntető díja” odaítéléséről. 
1.31 Kiadja a taxiállomás használatára jogosító engedélyt. 
1.32 Dönt a lakóingatlanok építéséhez, új lakóingatlanok vásárlásához kapcsolódó 
hiteltörlesztési támogatásról szóló 31/2016. (XI.25.) önkormányzati rendeletben meghatározott 
pénzbeli támogatási kérelmek elbírálásáról. 
1.33   
1.34   Jogosult tulajdonosi hozzájárulást adni az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény 
vagy az Önkormányzat tulajdonában lévő, de más intézménynek vagy szervezetnek 
vagyonkezelésébe vagy egyéb használatba adott ingatlan pályázatához, amennyiben a pályázat 
önkormányzati önerőt nem igényel. 
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1.35  Jogosult a közfoglalkoztatási program 
megvalósulásával kapcsolatban eljárni, hatósági szerződést aláírni, tárgyalásokat folytatni, 
valamint a megvalósításhoz szükséges szerződéseket, megállapodásokat, egyéb jognyilatkozatokat 
megtenni és aláírni, ha a program önkormányzati önerőt nem igényel és az elnyert támogatás a 
későbbiekben működési többletköltséget nem eredményez. 
1.36  Dönt a lakossági járdaépítés és járdafelújítás engedélyezéséről a külön rendeletben 
meghatározottak szerint. 
1.37.  Jogosult az önkormányzat nevében olyan szerződések megkötésére, amelyek tárgya - 
különösen - kölcsönös együttműködésre irányul, ha az önkormányzati önerőt nem igényel és a 
későbbiekben működési többletköltséget nem eredményez. 
1.38.  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy önálló hatáskörben döntsön a közbeszerzési terv alábbi részadatainak módosításáról: 
közbeszerzés tervezett mennyisége, közbeszerzésre irányadó eljárási rend, tervezett eljárás fajtája, 
eljárás megindításának tervezett időpontja, szerződés teljesítésének várható időpontja. 
1.39.   Jogosult az önkormányzat nevében a Képviselő-testület és hivatala elhelyezésére szolgáló 
épületrész (házasságkötő terem) a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi XCXVI. törvény és a 
mindenkor hatályos vagyonrendelet szabályai szerint – a vagyonrendelet 18. § (3) bekezdés alapján 
– a terem szabad kapacitásai figyelembevételével, funkciójával összhangban álló tevékenység 
céljára történő hasznosításra, az ezzel összefüggő dokumentumok és azok módosításainak 
aláírására. 
 
 
Az előterjesztés 2020. január 1. és 2020. június 30. között hozott határozatokról ad számot. 
 
A Polgármester átruházott hatáskörben köztemetés, települési támogatások, élelmiszer-, gyógyszer 
utalvány, helyi gyógyszertámogatás, helyi lakásfenntartási támogatás, továbbá lakáskiutalás 
önkormányzati érdekből ügyekben hozott határozatot.  
  

Támogatási forma megnevezése: Támogatott kérelmek 
száma: 

Elutasított kérelmek 
száma: 

Köztemetés 30 - 

Rendkívüli tel.tám. /pénzbeli és természetbeni/ 277 - 

ebből Átmeneti segély 18 - 

ebből Élelmiszer csomag 146 - 

ebből Gyógyszer utalvány 8 - 

ebből Életkezdési támogatás 105 - 

Helyi lakásfenntartási támogatás 61 - 

Lakás kiutalás önkormányzati érdekből 2 - 

Helyi CSOK - - 

Helyi gyógyszertámogatás 9 - 
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Nem szociális ügyben és nem is veszélyhelyzet idején átruházott hatáskörben hozott döntések:  
 
Átruházott hatáskörben hozott döntés a 6030 hrsz.-ú ingatlant érintő telekalakításról 
Átruházott hatáskörben hozott döntés a 6028 hrsz.-ú ingatlant érintő telekalakításról 
Átruházott hatáskörben hozott döntés a BPE-189 forgalmi rendszámú jármú eladásáról 
1/2020. (III.01.) saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozat 
2/2020. (IV.20.) saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozat 
Átruházott hatáskörben hozott döntés a 6012/3 és 6012/4 hrsz.-ú ingatlanokat érintő 
telekalakításról 

 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az átruházott hatáskörben hozott döntésekről készült 
beszámolót szíveskedjen elfogadni.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről szóló I. félévi beszámolót elfogadja az alábbiak szerint:  
 
A Polgármester átruházott hatáskörben köztemetés, települési támogatások, élelmiszer-, 
gyógyszer utalvány, helyi gyógyszertámogatás, helyi lakásfenntartási támogatás, továbbá 
lakáskiutalás önkormányzati érdekből ügyekben hozott határozatot.  
  

Támogatási forma megnevezése: Támogatott 
kérelmek száma: 

Elutasított kérelmek 
száma: 

Köztemetés 30 - 

Rendkívüli tel.tám. /pénzbeli és 
természetbeni/ 

277 - 

ebből Átmeneti segély 18 - 

ebből Élelmiszer csomag 146 - 

ebből Gyógyszer utalvány 8 - 

ebből Életkezdési támogatás 105 - 

Helyi lakásfenntartási támogatás 61 - 

Lakás kiutalás önkormányzati érdekből 2 - 

Helyi CSOK - - 

Helyi gyógyszertámogatás 9 - 

 
Nem szociális ügyben és nem is veszélyhelyzet idején átruházott hatáskörben hozott 
döntések:  
 
Átruházott hatáskörben hozott döntés a 6030 hrsz.-ú ingatlant érintő telekalakításról 
Átruházott hatáskörben hozott döntés a 6028 hrsz.-ú ingatlant érintő telekalakításról 
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Átruházott hatáskörben hozott döntés a BPE-189 forgalmi rendszámú jármú eladásáról 
1/2020. (III.01.) saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozat 
2/2020. (IV.20.) saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozat 
Átruházott hatáskörben hozott döntés a 6012/3 és 6012/4 hrsz.-ú ingatlanokat érintő 
telekalakításról 

 
 
Határidő:   szeptemberi testületi ülés 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Túriné Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető 
Határozatról értesül:   Túriné Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető 
 
 
Kiskunhalas, 2020. augusztus 26. 
 
 
 
 
           Fülöp Róbert s.k. 


