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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény /továbbiakban: 
Mötv./ 41. § (4) bekezdése szerint „A képviselő-testület - e törvényben meghatározott 
kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a 
jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört 
visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 
 
Hatáskör átruházás esetén nem a képviselő-testület hoz határozatot, hanem a döntési jogot 
helyette az a szerv (személy) gyakorolja, amelynek (akinek) ezt a képviselő-testület átadta. A 
döntés ugyanolyan értékű, mintha azt a képviselő-testület hozta volna. A képviselő-testület 
továbbra is felelősséggel tartozik az átruházott hatáskörök gyakorlásáért. Rendszeresen 
figyelemmel kíséri és ellenőrizheti a hatáskör ellátást. Biztosítja a törvény a képviselő-
testületnek, hogy a hatáskör ellátásához utasítást adjon. Jogában áll a hatáskört visszavonni 
indokolás nélkül is. A továbbiakra vonatkozóan dönthet úgy, hogy saját maga jár el, de 
megteheti azt is, hogy másik szervének adja a hatáskört gyakorlásra. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az átruházott hatásköröket és azok 
címzettjeit az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes 
kérdéseiről szóló 4/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletének /továbbiakban: SZMSZ/ 4. és 
5. mellékletében szabályozta.  
 
Önkormányzatunk jelenleg csak a polgármesterre és bizottságaira ruház át hatásköröket.  
Az SZMSZ előírja azt is, hogy mind a polgármesternek, mind a bizottságoknak az átruházott 
hatáskör gyakorlásáról évente egyszer be kell számolnia a Képviselő-testületnek.  
 
Kötelezettségünknek eleget téve, beszámolónkat az alábbiak szerint tesszük meg. 
  
 
Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései: 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2013. január 1. – november 30. között 11 alkalommal ülésezett és 66 
határozatot hozott. 
 
A bizottság az SZMSZ szerint átruházott hatáskörben gyakorolja az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester tekintetében. E jogkörében 2013. évben kettő esetben szabadságot, 
kettő esetben fizetési előleg kiutalást engedélyezett a polgármester részére, egy esetben pedig 
külön juttatást állapított meg részére. Szintén átruházott hatáskörben a jogszabályi 
lehetőségeknek megfelelően három alkalommal ajándékutalványt biztosított a polgármester 
részére, egy esetben pedig jutalmat állapított meg neki. 
 
 
 
         Dr. Nyíri Ferenc s.k. 
               ÜB Elnöke 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései: 
 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2013. évben 25 alkalommal tartott ülést, 197 
határozatot hozott, ebből átruházott hatáskörben hozott döntése 1, amely beépítetlen terület 
megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről szólt. 
 
 
         Édes Attila s.k. 
               Pénzügyi és TEF Bizottság Elnöke 
 
 

 
Intézményirányítási és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
2013. január 1-től  2013. november 30-ig 

Az Intézményirányítási és Szociális Bizottság az értékelési időszakban 10 alkalommal 
ülésezett, 9 esetben zárt ülés megtartására került sor. A bizottság az ülések alkalmával 
132 határozatot hozott. 
 
Azonos témakör esetén együttes ülések megtartására is sor került, így a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsággal, valamint az Ügyrendi Bizottsággal.  
Az átruházott hatáskörben pénzbeli, természetbeni szociális támogatások 
megállapítását tartalmazó döntések meghozatala zárt ülésen történik. 
 
A bizottság előkészíti és közreműködik az önkormányzat művelődési, közoktatási, 
kulturális szociális és egészségügyi feladatainak ellátásában, véleményezi a 
hatáskörébe tartozó képviselő-testületi előterjesztéseket. 
 
A Intézményirányítási és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben az alábbi 
napirendi pontokat is tárgyalta: 
 
 Az óvodai és iskolai beiratkozás időpontjáról egy esetben döntött a bizottság. 

 
 Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája működését meghatározó dokumentumok, 

SZMSZ és 
            Házirend egységes szerkezetben történő módosításával. 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása átruházott hatáskörben: 
 
 Bizottsági hatáskörben 74 esetben részesültek támogatásban, mindösszesen 

284.720.-ft összegben 
 
 
 
 



Átmeneti segély megállapítása átruházott hatáskörben: 
 
2012. november 30-ig egyszeri átmeneti segély 142 esetben került megállapításra, 
összesen 514.765.-Ft összegben. 
 
 

Barna Tiborné s.k. 
Intézményir. és Szoc. Biz. Elnöke 

 
 

Polgármesteri hatáskörben hozott döntések 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása 
 
 A polgármester 152 alkalommal rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 

határozott. 
 
Átmeneti segély  
A polgármester 444 esetben döntött átmeneti segély ügyében. 
 
 
 
Temetési segély 
Polgármesteri hatáskörben 50 fő, 500.000.- Ft összegben részesült temetési segélyben. 
 
Köztemetés 
 
A polgármester 3 fő esetében rendelt el köztemetést 224.397.- Ft összegben. 
 
A polgármester az intézményvezetők tekintetében az alábbi munkáltatói 
intézkedést hozta: 
 
Jutalmazás:  
2013. évben intézményvezetői körben nem történt jutalmazás.  
 
Szabadság engedélyezés:  
2013. január 1-november 30-ig 46 alkalommal történt szabadság engedélyezés az 
intézményvezetői körben. 
 
          Sisák Imre s.k. 
          polgármester 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat bizottságai és a 
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót megtárgyalta és 
elfogadja.  
 
 
Pásztó, 2013. december 10. 
 
 
 
         Sisák Imre 
                  polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 

Dr. Tasi Borbála 
           címzetes főjegyző 
 


