4. melléklet a 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI
1. A polgármester pénzügyi ágazattal kapcsolatos feladat- és hatáskörei:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.

1.26.

javaslatot tesz a számlavezető pénzintézet kiválasztására,
dönt egyéb banki szolgáltatások igénybe vételéről,
a likviditás biztosítása érdekében éven belül igénybe vehető folyószámlahitel felvételét kezdeményezi az
önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint
dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök tartós betétben történő elhelyezéséről, illetve költségvetési
éven belül legfeljebb 90 napos futamidőre állampapír alapú értékpapír vásárlásáról,
a számlavezető pénzintézetnél a fizetési számlához kapcsolódóan alszámlát, számlát nyithat,
az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint dönt az
általános tartalék előirányzatának felhasználásáról,
az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint dönt a
városüzemeltetési céltartalék előirányzatának felhasználásáról,
az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint dönt a
Bácskai Kultúrpalota eszközeinek pótlására előírt céltartalék felhasználásáról,
az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint dönt az
infrastruktúra fejlesztési alap felhasználásáról,
az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben és a sportról szóló önkormányzati
rendeletben meghatározottak szerint dönt a sportpályázati előirányzat felhasználásáról,
módosítja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a működési és a felhalmozási célú
támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök
rovatain tervezett előirányzaton felül a tárgyévben meghatározott céllal rendelkezésre bocsájtott bevétel
erejéig,
a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre,
átcsoportosítást hajthat végre az önkormányzat költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatai között,
közzéteszi a közalapítvány alapító okiratát,
dönt a célhoz nem kötött források betétként történő elhelyezésről az állami hozzájárulás kivételével,
engedélyezi költségvetési szerv részére jogszabályban előírt letéti kezelést,
a beruházás befejezésekor elszámol a beruházásról. Az elszámolást az éves költségvetési beszámolóval
egyidejűleg kell elkészíteni és csatolni kell a pénzintézet igazolását az igénybe vett támogatás
összegéről,
visszafizeti az elszámolás alapján a központi költségvetést megillető összeget az éves költségvetési
beszámolójának a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását követő 15 napon belül,
megigényli a feladatmutatók szerint járó normatív hozzájárulásokat és támogatásokat – a költségvetési
törvényjavaslat alapján, annak Országgyűléshez történő benyújtását követően – a Magyar Államkincstár
útján a központi költségvetésből,
év közben a MÁK útján a feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások
előirányzatáról vagy annak egy részéről lemondhat, valamint pótlólagos igénylést nyújthat be ezen
előirányzatokra,
a tényleges mutatók alapján a költségvetési évet követően – külön jogszabályban meghatározott
időpontig – az igénybevett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal elszámol,
intézkedik a számlavezető hitelintézettel kötött szerződésben az azonnali beszedési megbízás teljesülése
érdekében, valamint az államháztartásról szóló törvényben szabályozott havi előirányzat-felhasználási
terv alapján a fedezet biztosításáról,
az év végi elszámolást követően a jegyzőkönyv átvételét követő 15 napon belül nyilatkozik, a Magyar
Államkincstár megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvről,
jóváhagyja a költségvetési dokumentáció aláírásával és visszaküldésével a felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv elemi költségvetését,
abban az esetben, ha év közben feladatot, illetve intézményt helyi önkormányzaton kívüli szervezetnek
ad át, vagy kötelező feladatellátása körében átvesz, a feladatmutatókhoz kapcsolódó állami
hozzájárulásának előirányzatát módosítja. A módosításra irányuló kérelmét a feladat-, illetve
intézményátadás-átvétel megelőző hónap 5. napjáig a szükséges okmányokkal, a Magyar Államkincstár
útján juttatja el a miniszterhez,
az államháztartásról szóló törvényben meghatározott lemondás esetén a Magyar Államkincstáron
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1.27.

1.28.
1.29.

1.30.
1.31.

keresztül kezdeményezi a miniszternél az előirányzat módosítását, és egyidejűleg megküldi a Magyar
Államkincstárnak a visszafizetés teljesítéséről szóló pénzintézeti igazolást,
amennyiben az államháztartásról szóló törvény szerinti vizsgálatról, helyszíni vizsgálatról készülő
kincstári jegyzőkönyv megállapításaival egyetért, a jegyzőkönyv záradékában a Magyar Államkincstár
javaslatát elfogadja, és egyidejűleg a Magyar Államkincstár által jogosulatlannak tartott támogatásról
vagy támogatásrészről lemond. Kivételt képez ez alól a cél- és címzett támogatás, amelyeknél a
lemondás tekintetében külön jogszabály előírásai az irányadóak,
az államháztartásról szóló törvényben szabályozott jegyzőkönyv megállapításaira tett észrevételeiben
részletesen alá kell támasztania az általa az elszámolás során jelzett mutatószám, illetve a támogatás
igénybevételének jogszerűségét,
amennyiben az államháztartásról szóló törvény alapján a számára biztosított normatív hozzájárulások
vagy támogatások előirányzatáról lemond, és ezáltal a központi költségvetés javára visszafizetési
kötelezettsége keletkezik, a lemondással egyidejűleg nyilatkozik a Magyar Államkincstár számára arról,
hogy a visszafizetési kötelezettségét befizetéssel, vagy a nettó finanszírozás keretében történő
elszámolással teljesíti-e,
ha az önkormányzat visszafizetési kötelezettségét – választása alapján – befizetéssel teljesíti, akkor a
Magyar Államkincstár értesítését követő nyolc napon belül megküldi a Magyar Államkincstárnak a
visszafizetés teljesítéséről szóló pénzintézeti igazolást,
az elfogadott költségvetéséről a benyújtást határidőtől számított 30 napon belül az államháztartási
információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

2. Igazságügyi ágazattal kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
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ellátja az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló
törvényben az önkormányzat részére megállapított véleményezési, illetőleg e törvényben megállapított
egyetértési jogkör gyakorlását,
megteszi az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletben az önkormányzati vagyon
tekintetében a polgármester hatáskörébe utalt tulajdonosi jognyilatkozatokat,
dönt az elővásárlási, a visszavásárlási, a vételi jog gyakorlásáról, az üzleti vagyon hasznosításáról és
értékesítéséről, a hasznosításra és értékesítésre irányuló megállapodás jóváhagyásáról, valamint az
ezekre vonatkozó pályázatok kiírásáról és elbírálásáról, a tulajdonjog megszerzéséről 15 millió Ft-ot meg
nem haladó forgalmi értékű tárgyi eszközök esetében,
dönt tárgyi eszköz leselejtezéséről, továbbá a leselejtezett tárgyi eszköz harmadik személy részére
történő ingyenes átruházásáról a 15 millió Ft-ot meg nem haladó bekerülési értékű tárgyi eszközök
esetében,
dönt az önkormányzat vagy önkormányzat költségvetési szerve javára szóló, tulajdonszerzéssel járó
ingyenes felajánlás esetén a felajánlás elfogadásáról, amennyiben a felajánlott vagyon forgalmi értéke a
15 millió Ft-ot nem haladja meg, továbbá, ha az ingyenes felajánlás nem jár tulajdonszerzéssel,
másodszor is eredménytelen pályázati kiírás esetén dönt a vételár (pályázati alapár) csökkentéséről,
amennyiben az érintett vagyon forgalmi értéke a 15 millió Ft-ot nem haladja meg,
gondoskodik a vagyon értékesítésére vagy hasznosítására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről,
egyetértését adja vagy megtagadja az állam által történő pályázati kiíráshoz, ha a kiírás olyan
tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultság átengedésére irányul, amely a helyi
önkormányzatokról szóló előírt kötelezettségének teljesítésére közvetlenül hatással van,
a szerződés meghiúsulását kivéve előzetesen engedélyezi a behajthatatlan követelésről lemondást,
amennyiben annak értéke a 100 E forintot meghaladja,
amennyiben a beruházás befejezése véglegesen meghiúsult, a terven felüli értékcsökkenés elszámolását
engedélyezi 15 millió forintig,
az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő befektetései, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírjai
nyilvántartási értékét – könyvvizsgálói vélemény, valamint pénzügyi ellenjegyzés mellett – a
mérlegkészítéskor ismert piaci megítélésnek megfelelő értékre csökkenti, ha a mérlegkészítés napját
megelőzően legalább egy éven keresztül a piaci megítélése alacsonyabb, mint a nyilvántartási értéke,
adósságkezelésre a hitelezőkkel megállapodást köt,
a megállapított támogatásról az adóssal szerződést köt ,
lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat. A közbeszerzési bírálóbizottság írásos javaslata alapján
meghozza a közbeszerzési eljárást, illetve egyes szakaszait lezáró döntést,
dönt 15.000 E forintig az engedélyokirat jóváhagyásáról,
1
dönt az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok legfőbb szervének ülésén a
számviteli törvény szerint beszámoló elfogadása, a gazdasági társaság átalakulásának, egyesülésének,
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szétválásának, jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, a törzstőke felemelése és leszállítása, a
vezető tisztségviselő megbízása és visszahívása, a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása
kivételével, ide nem értve, ha a vezető tisztségviselő vagy a felügyelő bizottsági tag személyére
vonatkozóan jogszabály vagy megállapodás alapján nem az önkormányzat jogosult javaslatot tenni a
legfőbb szerv részére.
3. Munkaügyi ágazattal kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
3.1.

a munkaviszony létesítése, megszüntetése, valamint a fegyelmi és anyagi felelősség megállapítása
kivételével minden más munkáltatói jogkört gyakorol az önkormányzat gazdasági társaságának vezető
tisztségviselője vonatkozásában.

4. Művelődési és köznevelési ágazattal kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
4.1.

4.2.

meghatározza az óvoda működési körzetét, az óvoda nyitvatartási rendjét, és a helyben szokásos
módon gondoskodik azok közzétételéről. A nemzetiségekhez tartozó gyermekek óvodai nevelését ellátó
köznevelési intézmény működési körzetének meghatározása előtt beszerzi a nemzetiségi
önkormányzatok a véleményét,
dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli
óvodai felvételének időpontjáról.

5. Közlekedési, hírközlési, környezetvédelmi, vízügyi és területfejlesztési ágazattal kapcsolatos
feladat- és hatáskörök:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.

gondoskodik a közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága elleni védekezésről,
együttműködik a közút építésére a közút használatában érdekelt magán- és közjogi személyekkel,
a helyi közúthálózat tervezett fejlesztését a közlekedési hatósággal egyezteti,
ha az indokolt, felhívja a helyi tömegközlekedést, közösségi közlekedést ellátó gazdálkodó szervezetet,
tömegközlekedés, közösségi közlekedés fejlesztésére, ezen belül a szolgáltatások javítására,
elvégezheti vagy elvégeztetheti – a közút kezelője, a kötelezett költségére és veszélyére – a közlekedési
hatóság rendelkezése alapján a közút területén, a közút felett és mellett elhelyezett olyan jel, jelzés,
egyéb tárgy és berendezés eltávolítását, amely alkalmas arra, hogy a közlekedők figyelmét elterelje
vagy a közlekedést veszélyeztesse,
gondoskodik arról, hogy a közút biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezet esztétikus és
kulturált legyen,
köteles megtéríteni a kezelői kötelezettségének megszegésével okozott kárt a polgári jog általános
szabályai szerint. A kártérítési követelést a kár keletkezését követően haladéktalanul a polgármesterhez
kell bejelenteni,
útellenőri szolgálat működtetéséről gondoskodik,
a kihelyező szervek értesítése mellett gondoskodik a kihelyezés okának megszűnésekor el nem távolított
közúti jelzések eltávolításáról,
a beruházás szervezési módjától és a befizetés címzettjétől függően a közműfejlesztési hozzájárulás
befizetéséről szóló igazolást állít ki,
gondoskodik a vasúti átjáróban a gyalogosok részére szolgáló kiépített átkelőhely és az ahhoz vezető
járda, gyalogút létesítéséről és fenntartásáról,
gondoskodik a kijelölt gyalogos-átkelőhely közúti jelzéseinek elhelyezéséről, fenntartásáról, az ahhoz
vezető szilárd burkolatú járda, gyalogút és gyalogos-felállóhely, a kiemelt szegélyen vagy padkán kívül
gyalogoskorlátok, egyéb gyalogos biztonsági berendezések létesítéséről, fenntartásáról,
gondoskodik a tömegközlekedési járatok megállóhelyeivel összefüggő közúti jelzések elhelyezéséről - a
megállóhelyet jelző tábla kivételével,
gondoskodik a lakó-pihenő övezet kijelölésével összefüggő feladatok elvégzéséről,
véleményt nyilvánít a közlekedési hatóságnak kijelölt gyalogos-átkelőhely, valamint vasúti gyalogosátkelőhely kijelölésének, létesítésének, áthelyezésének és megszüntetésének hatósági engedélyezése
előtt,
gondoskodik közvilágítási berendezés létesítéséről és üzemeltetéséről,
ellátja a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatokat,
gondoskodik a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására
vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról,
gondoskodik az önkormányzati tulajdonban álló vizek és közcélú vízi létesítmények fenntartásáról olyan
színvonalon és mértékben, amely lehetővé teszi jogszabályban meghatározott vízgazdálkodási
közfeladataik ellátását. Megtérítteti az önkormányzat által elvégzett (elvégeztetett), de a közérdekű
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5.20.
5.21.
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5.24.

5.25.
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5.28.
5.29.

5.30.

5.31.
5.32.
5.33.
5.34.
5.35.
5.36.
5.37.

5.38.
5.39.
5.40.
5.41.
5.42.
5.43.

fenntartás körébe nem tartozó fenntartás költségeit. Megállapodik – jogszabályban meghatározott
esetben – az igénylővel a felmerülő munkákról és többletköltségekről, az ezzel kapcsolatos fizetési
kötelezettség mértékéről, módjáról,
gondoskodik a partok védelmét szolgáló műveket fenntartásáról,
fenntartja a közérdek mértékéig a meder szabályozását és a partok védelmét szolgáló létesítményeket.
Kérelemre elvégzi a közérdek mértékét meghaladó, a meder szabályzásával és a partok védelmét
szolgáló létesítmények fenntartásával kapcsolatos feladatokat, vagy hozzájárul ezek elvégezéséhez.
Ellátja a mederszabályozási művek hatására keletkezett feliszapolódásokkal kapcsolatos feladatokat.
gondoskodik a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti parti ingatlanok és az egyéb törvényben
meghatározott esetekben a korlátozottan hasznosíthatóság tényének az ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzésével kapcsolatos feladatokról,
hozzájárulhat ahhoz – a meder használatával, illetve nem vízgazdálkodási célú hasznosításával
összefüggésben – hogy a mederben, annak talajával egybeépített vízi állást vagy egyéb építményt (így
pl. kikötői lekötőmű helyezzenek el, ha azt más jogszabály nem korlátozza, illetve nem tiltja. A
hozzájárulást mederhasználati szerződés létrejöttéhez kötheti,
megtérítteti az önkormányzat által elvégzett eltávolítás költségét, ha az építmény tulajdonosa a
mederhasználati szerződés megszűnése esetén azt nem végzi el,
hozzájárul az árvízvédelmi töltésen a védősávon belül a járműközlekedéshez – kivéve a kerékpárral való
közlekedést – állatok legeltetéséhez, hajtásához, anyagok ideiglenes tárolásához. A hozzájárulást a
használattal arányos díj megfizetéséhez kötheti,
a jogszabályban meghatározott rendelkezések megszegése esetén megkeresi intézkedés végett az arra
hatáskörrel rendelkező államigazgatási szervet, eljár annak érdekében, hogy a megsértett alanyi jogot a
bíróság állítsa helyre, illetve a jogellenesen eljárót az attól való tartózkodásra vagy meghatározott
magatartásra kötelezze, szabálysértési eljárást kezdeményez, ha feltételei fennállnak,
megkeresi a hatáskörrel rendelkező államigazgatási szervet – indokolt esetben, különösen jogellenes
beavatkozás esetén, saját ellenőrzése alapján – és kezdeményezi az eredeti állapot helyreállítását, vagy
ha az elbontás nem indokolt, a partvonal megállapítását (módosítását),
gondoskodik a települési vízrendezési feladatok körében a természetes vízfolyások és belvízcsatornák, a
nyílt csapadékvíz-elvezető csatornák, árkok, a zárt rendszerű csapadékvíz-csatornák, a tározók,
záportározók, szivattyútelepek és egyéb műtárgyak fenntartásáról, hogy azok az önkormányzat
jogszabályban meghatározott, helyi vízkár-elhárítási és vízrendezési feladatainak ellátása során a
tervezett funkció ellátására alkalmasak legyenek,
gondoskodik a fenntartási feladatok során különösen - a vízfolyás és csatornamedrek vízszállító
képességének megtartásáról, az elfajult medrek helyreállításáról, a töltések, burkolatok helyreállításáról,
gyepfelület pótlásáról, kapubejárók alatti csőátereszek tisztántartásáról, a tározótér feliszapolódásának
eltávolításáról,
a beruházás szervezési módjától és a befizetés címzettjétől függően a közműfejlesztési hozzájárulás
befizetéséről szóló igazolást állít ki,
közreműködik a veszély megszüntetésében víz vagy vízi létesítmény elszennyeződése esetén.
Kijelöli a települési folyékony hulladék leeresztő helyét,
kijelöli a szilárd hulladék lerakóhely helyét,
gondoskodik a közcélú ártalmatlanító telep létesítéséről az érintett szakhatóságok bevonásával,
biztosítja a közterületek tisztaságát és a település rágcsálómentességét, valamint a lomtalanítási
akciókkal kapcsolatos feladatok ellátását, gondoskodik a szúnyog- és más szükséges rovarirtásról,
gondoskodik a település belterületén kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével, vagy
kiirtásával, továbbá az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány
egészségét veszélyeztető betegség tüneteit mutató, vagy betegségre gyanús ebek és macskák
kártalanítás nélküli kiirtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról,
a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, valamint az árvíz- és belvízvédekezés és a helyi vízkárelhárítás
államigazgatási feladatainak ellátása,
beszerzi a védett természeti terület elidegenítéséhez kezelői, vagy használati jogának átadásához a
miniszter engedélyét,
helyiséget biztosít a környezetvédelmi közmeghallgatás számára,
gondoskodik a helyi jelentőségű természeti érték megóvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, bemutatásáról,
valamint helyreállításáról,
engedélyezi gazdálkodó szervezetek részére lakással közös hulladéktároló edényzet használatát,
gyakorolja a Képviselő-testületet a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény IV. fejezete és a települési
önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes
szabályokról szóló 205/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján megillető feladat- és hatásköröket,
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gondoskodik az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati
támogatásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott önkormányzati támogatási rendszer
működtetéséről, dönt a pályázat kiírásáról, a rendeletben meghatározott lista tartalmáról és
közzétételéről, elbírálja a benyújtott pályázatokat, támogatási szerződést köt a nyertes pályázókkal.

6. Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti ágazattal kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

lakbértámogatási kedvezményt állapít meg,
dönt a méhnyakrák elleni védőoltás iránti kérelemről, valamint a törvényes képviselő kötelezéséről az
oltás beszerzési költségeinek megtérítésére,
más önkormányzat által fenntartott tartós bentlakásos intézmény esetén dönt a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről, ha a fenntartó önkormányzat ettől eltérően nem
rendelkezik,
hozzájárul az intézmény, háziorvosi magángyakorlatot folytató orvos, illetve háziorvosi ellátást nyújtó
egészségügyi vállalkozás közvetlen társadalombiztosítási finanszírozásához.

7. Egyéb feladat- és hatáskörök:
7.1.
7.2.
7.3.

2
3

ágazati feladati körében adatokat köteles szolgáltatni az állami szervek számára,
együttműködik a fogyasztóvédelmi főfelügyelőség, illetve felügyelőségekkel a fogyasztói érdekvédelem
és minőségvédelem biztosítása érdekében és szükség esetén tőlük vizsgálat folytatását kéri,
3
Első fokon dönt a városi jelképek külön önkormányzati rendeletben meghatározottak szerinti
használatának engedélyezéséről.

Megállapította a 18/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés. Hatályos 2015. szeptember 29-től.
Megállapította az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés. Hatályos 2015. február 28-tól.
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