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1. melléklet a 19/2019. (X.24.) önkormányzati rendelethez 
 

ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE 
 

1. Polgármester 
1.1. Az önkormányzat egy havi bérköltségét meg nem haladó hitelfelvételről történő döntés.  

1.2. A célhoz nem kötött forrásai betétként történő elhelyezéséről - az állami hozzájárulás 

kivételével – való döntés.  

1.3. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek tőke-garantált módon való - pénzügyi 

tanácsadó javaslata mellett – lekötéséről döntés. 

1.4. A helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a költségvetési címeken belül előirányzat 

átcsoportosításról való döntés, amennyiben:  

1.4.1. az átcsoportosítás nem csökkenti az önállóan gazdálkodó intézmények előirányzatait, 

1.4.2. nem veszélyezteti az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatot, 

1.4.3. egy adott feladatra történő átcsoportosítás nem haladhatja meg az 2 millió forintot. 

1.5. Kötelezettséget vállalhat a már benyújtott és nyertes pályázatok önrészére a támogatott forrás 

erejéig az önkormányzat általános és céltartalék előirányzat terhére azzal, hogy a soron 

következő költségvetési rendelet módosításakor az előirányzatot a rendelet-tervezetbe beépíti.  

1.6. Az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló, belterületi útépítések 

szervezésével kapcsolatban:  

1.6.1. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulást a megépült útburkolat műszaki átadása napjától 

számított 1 éven belül a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a 

Polgármester írja elő. 

1.6.2. Méltányosságból, ha az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére 12 havi 

részletfizetést engedélyezhet a kötelezett kérelmére, ha az a kérelmező és családjának 

megélhetését veszélyezteti. 

1.7. Selejtezett eszközök piaci értékének megállapítása. 

1.8. A képviselő-testület által szövegszerűen elfogadott szerződés aláírása. 

1.9. A Képviselő-testület szerződéskötésről szóló döntése alapján és a határozat keretei között a 

szerződés szövegének megállapítása - amennyiben a képviselő-testület a szerződést nem 

szövegszerűen fogadta el -, elfogadása, a szerződés aláírása. 

1.10. Az önkormányzat vagyonának, továbbá jogos érdekeinek védelme céljából szerződés 

felbontására vagy megszüntetésére irányuló jognyilatkozatok megtétele, az önkormányzat 

igényeinek érvényesítését célzó jognyilatkozatok kiadása. 

1.11. Az önkormányzati igények érvényesítése, az önkormányzat jogvédelme érdekében 

közigazgatási, peres vagy nem peres eljárás megindítása. 

1.13. Helyi Építési Szabályzatban közlekedési területként vagy egyéb közterület rendeltetésűnek 

jelölt ingatlan tulajdonjogának ellenérték nélküli megszerzését tartalmazó szerződések 

megkötése. 

1.14. Közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, szolgalmi jogot, vagy közérdekű használati 

jogot biztosító szerződések megkötése, tulajdonosi nyilatkozatok kiadása feltéve, hogy e jogok 

biztosítása nem eredményez változást vagy korlátozást az érintett ingatlanok településrendezési 

terv szerinti felhasználhatóságában. 

1.15. Kötelezettséget vállalhat alkalmanként 1,5 millió forint összeghatárig az önkormányzat 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben megállapított dologi, beruházási és felújítási 

előirányzatok terhére legfeljebb annak mértékéig. 

1.16. Telekalakítási eljáráshoz, valamint közút, közterület területének településrendezési terv 

végrehajtása során történő rendezése miatt szükségessé váló adásvételi szerződések megkötése 

nettó 2.000.000,- Ft-ot meg nem haladó értékre. 

1.17. Az önkormányzat, mint jogosult javára vezeték-, szolgalmi- és használati jogot biztosító 

szerződések megkötése nettó 2.000.000,- Ft értékhatárig. 

1.18. Szerződéskötés a nem beépíthető, önállóan gazdaságos módon nem használható földrészletek 

hasznosítására. 
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1.19. Az 500.000,- forint összeghatárt nem meghaladó 

1.19.1. polgári jogi jogviszonyból származó követelés elengedése,  

1.19.2. legfeljebb 12 hónapra részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezése, 

1.19.3. követelés kamatának vagy költségének elengedése. 

1.20. Dönt az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos vadászati jog hasznosításáról. 

1.21. Dönt a képviselő-testület közútkezelői hatáskörébe tartozó ügyekben, kivéve: 

1.21.1. a közlekedés, az élet és a vagyon biztonságát szolgáló azonnali intézkedést nem igénylő 

és az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben sem szereplő 

tárgyú kötelezettségvállalásról; 

1.21.2. a közút forgalmi rendjének kialakításáról és ötévenkénti kötelező felülvizsgálata 

tárgyában, ide nem értve azon eseteket, amikor az azonnali intézkedés elmaradása a 

közlekedés vagy az élet vagy a vagyon biztonságát veszélyezteti.  

1.22. Önkormányzatot megillető jelzálogjog bejegyzéséhez jognyilatkozat megtétele. 

1.23. Jelzálog törlésére irányuló jognyilatkozat megtétele, amennyiben a jelzálog alapjául szolgáló 

önkormányzatot megillető követelés teljesítése megtörtént. 

1.24. Vis maior esemény bekövetkezésének esetén, az állami támogatás pályázatához szükséges 

bejelentés megtétele és a szükséges tervdokumentáció elkészíttetésére kötelezettség vállalás 1,5 

millió forint összeghatárig. 

 

 

2. Pénzügyi Bizottság 
2.1. Véleményez és javaslattal él a hatáskörébe utalt egyéb szociális ügyekben. 

2.2. Dönt az önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokkal összefüggésben. 

2.3 Dönt az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben szociális keretként 

megállapított előirányzat felhasználásáról. 

2.4. A Juhász Jácint Művelődési Ház - Könyvtár éves munkatervének meghatározása és az arról 

szóló beszámoló elfogadása. 

2.5. A nevelési-oktatási intézmény foglalkoztatási, illetve pedagógiai programjának jóváhagyása. 

2.6. A nevelési-oktatási intézmény foglalkoztatási, illetve pedagógiai programjában meghatározott 

feladatok végrehajtásának, a pedagógiai, szakmai munka eredményességének értékelése. 

2.7. A nevelési-oktatási intézmények éves munkatervének, pedagógiai programjának és egyéb 

szakmai dokumentumainak az önkormányzat költségvetésének előirányzatait nem módosító 

fenntartói hatáskörben való döntés. 

2.8. Felelős a képviselő-testület által jóváhagyott, területéhez tartozó projektek, önkormányzati 

beruházások gazdaságos, határidő szerinti megvalósításáért.  

2.9. Dönt a rendezvényekre elkülönített keret felhasználásáról. 

2.10. Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra érkezett pályázatok elbírálásáról és 

a támogatás mértékéről.  

2.11. Az óvodai beiratkozással kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása, döntés meghozatala a 

körzethatár megállapításának kivételével. 

2.12. A helyi társadalmi és civil szervezetek, magánszemélyek államháztartáson kívüli támogatási 

igények elbírálása és a támogatás mértékének meghatározása, valamint a támogatásokról szóló 

beszámolók elfogadása. 

2.13. A Juhász Jácint Művelődési Ház - Könyvtár, a Mogyoród Turisztikai Kft. és a Mogyoród 

Településüzemeltető Nonprofit Kft. közül az önkormányzati rendezvény főszervezőjének 

kijelöléséről való döntés, valamint kijelölhet a szervezésben további közreműködőket. 
 


