
 1. melléklet a 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁTRUHÁZOTT 
HATÁSKÖREI 

 

 
I. A polgármesterre átruházott határkörök: 
 
1. A munkaügyi igazgatás területén: 

Gyakorolja a képviselő-testület alkalmazásában álló, a Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók 
esetében tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat. 

2. A szociális- és gyermekvédelmi igazgatás körében dönt: 

a.) a települési támogatás (lakhatási támogatás, beteggondozási támogatás, gyógyszertámogatás), 

b.) a rendkívüli települési támogatás - a beiskolázási támogatás kivételével; 

c.) köztemetés, 

d.) az étkeztetés, 

e.) a gyermekétkeztetés térítési díj-hátralék behajtásával 

kapcsolatos ügyekben. 

3. A pénzügyi igazgatás körében: 

a.) Kiadja a hozzájáruló nyilatkozatot jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési 
tilalom bejegyzésére az önkormányzatot követő sorrendben. 

b.) Kiadja a nyilatkozatot az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog és az azt biztosító 
elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt. 

4. Az építésügyi igazgatás körében: 

a. dönt a közterület-használati engedély iránti kérelmek tárgyában. 

 

II. A társulásokra  átruházott hatáskörök: 

 
1. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Társulásra átruházott feladat és 
hatáskör: 

a.) Gondoskodik a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33-37/A. §-ában 
meghatározott hulladékgazdálkodási feladatok és hatáskörök ellátásáról. 

2. A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali 
Szociális Központ Intézményfenntartó Társulásra átruházott feladat és hatáskör: 

 

a.) A társulás által fenntartott intézmény útján ellátott, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Sztv.) meghatározott feladatok: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
aa.) 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtás, 
ab.) 64. §.ában meghatározott családsegítés, 
ac.) 65/F. § - ában meghatározott nappali ellátás. 

b.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény 39.§ és 
40 §-aiban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok. 

 



 

3. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásra 
átruházott feladat és hatáskör: 

a.) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-ában 
meghatározott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§-a szerinti a belső 
ellenőrzéshez kapcsolódó feladat- és hatáskör. 

4. Sajóvölgye Települések Önkormányzati Rendészeti Szervezet Fenntartó Társulásra 
átruházott feladat és hatáskör: 

a.) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, különösen a 17. pontja szerint a 
település közbiztonságának biztosítása; 

b.) Az Mötv. 17. § (1) bekezdése szerinti helyi közbiztonságról, vagyonának, más értékének 
védelméről kényszerítő eszköz alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet létrehozásával 
történő gondoskodás 
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Az állandó bizottságok alapvető feladatai és hatáskörei 

 
 
 
1.) Ügyrendi Bizottság 
 
a.) szavazatszámláló bizottságként működve lefolytatja a titkos szavazást; 

b.) közreműködik az önkormányzati rendelet-tervezetek előkészítésében, illetve véleményezi 
azokat, 

c.) figyelemmel kíséri a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek hatályosulását, 
indokolt esetben intézkedést kezdeményez,      

d.) javaslatot tesz a polgármester jutalmazására; 

e.) nyilvántartja és ellenőrzi a képviselői és polgármesteri vagyonnyilatkozatokat; 

f.) lefolytatja a képviselőkkel kapcsolatos összeférhetetlenségi eljárást. 
       
2. A Bizottság feladatai: 

A Bizottság feladatkörében közreműködik a képviselő-testület, kötelező, illetőleg fakultatív feladat- 
és hatáskörét érintő koncepciók kialakításában. 

A Bizottság tevékenységi körében véleményével, javaslatával látja el a képviselő-testület elé kerülő 
előterjesztéseket (a Bizottság a képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó téma 
előkészítésekor állásfoglalást alakít ki). 

A Bizottság saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseit, azzal kapcsolatos feladatait a 
Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal készíti elő. 
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A képviselő-testület névsora 
 
 
 

 Dávid István polgármester 

 Fignár Gergő alpolgármester 

 Bukovenszki Józsefné képviselő 

 Drótos Sándor képviselő 

 Kiss András képviselő 
 

 
1 Módosította a 100/2019.(XII.05.) határozat 
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Szuhakálló község Önkormányzatának egységes kormányzati funkció rendje 

  

011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartása és –működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatok feladatok 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

041231 Rövid időtartamú közfoglakoztatás 

041232 Start – munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatás mintaprogram 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

051030 
 
062020 

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 
szállítása, átrakása 
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

064010 Közvilágítás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatás 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
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086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

104030 
Gyermekek napközbeni ellátása Családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, 
napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján 

104037 Intézmények kívüli gyermekétkeztetés 

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

107052 Házi segítségnyújtás 

107053 Jelzőrendszeres ház segítségnyújtás 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
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Társulások jegyzéke 

 
 

 
1. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás 

A társulás székhelye: Kazincbarcika Város Önkormányzata, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 

2. Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali 
Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás 

A társulás székhelye: Sajókaza Község Önkormányzata, 3720 Sajókaza, Petőfi S. út 1-3. 

3. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 

A társulás székhelye: Ormosbánya Község Önkormányzata 3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1. 

4. Sajóvölgye Települések Önkormányzati Rendészeti Szervezet Fenntartó Társulása  

A társulás székhelye: Múcsony Nagyközség Önkormányzata,3744 Múcsony, Fő út 2. 
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