1. melléklet a 3/2018.(III. 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, szülési és temetési támogatás),
b) a rendkívüli települési támogatás - a beiskolázási támogatás kivételével;
c) köztemetés,
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. Putnok és Térsége 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.
b) gyermekjóléti és családsegítő feladatok.
3. Felsőnyárád-Felsőkelecsény-Alsószuha települések Óvodai Köznevelési Intézményfenntartó
Társulásra átruházott feladat és hatáskörök:
a) óvodai nevelés.
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2. melléklet a 3/2018.(III. 28.) önkormányzati rendelethez
Az állandó bizottságok alapvető feladatai és hatáskörei

1.) Ügyrendi és Előkészítő Bizottság
a) szavazatszámláló bizottságként működve lefolytatja a titkos szavazást;
b) nyilvántartja és ellenőrzi a képviselői és polgármesteri vagyonnyilatkozatokat;
c) lefolytatja a képviselőkkel kapcsolatos összeférhetetlenségi eljárást;
d) közreműködik a képviselő-testület, kötelező, illetőleg fakultatív feladat-és hatáskörét érintő koncepciók
kialakításában;
e) véleményével, javaslatával látja el a képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket.
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A 3/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelet 1. függeléke 1

A képviselő-testület névsora

1

Bihari Aranka

polgármester

Vass Zoltánné

alpolgármester

Farkas Györgyné

képviselő

Juhász Tiborné

képviselő

Szajkóné Némethy Anita

képviselő

63/2019. (X. 22.) határozattal módosított szöveg. Hatályos: 2019. október 22. napjától
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A 3/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelet 2. függeléke2
Felsőnyárád község Önkormányzatának egységes kormányzati funkció rendje
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartása és –működtetés

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237

Közfoglalkozatási mintaprogram

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051020

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,
szállítása, átrakása

063020

Víztermelés, -kezelés,- ellátás

064010

Közvilágítás

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

082044

Könyvtári szolgáltatás

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk
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75/2019. (XI. 19.) határozattal módosított szöveg. Hatályos: 2019. november 19. napjától
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A 3/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. függeléke
Társulások jegyzéke
1. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Társulás
A társulás székhelye: Kazincbarcika Város Önkormányzata, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.
2. Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás
A társulás székhelye: Putnok Város Önkormányzata, 3630 Putnok, Kossuth Lajos út 5.
3. Felsőnyárád-Felsőkelecsény-Alsószuha települések Óvodai Köznevelési Intézményfenntartó
Társulás
A társulás székhelye: Felsőnyárád Község Önkormányzat, 3721 Felsőnyárád, Alkotmány u. 8.
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