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Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

3/2018. (I.29.) önkormányzati rendelete 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló  

26/2016.(XII.27.) rendelete módosításáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 

1.§ 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 26/2016. (XII. 27.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint módosul. 

 

2.§ 

 

 

Az Ör. 6. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 

 

„A polgármesterre átruházott hatáskörök 

 

1.) dönt a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról 

szóló önkormányzati rendelet által hatáskörébe utalt ügyekben, 

2.) gyakorolja a munkáltatói jogokat az önkormányzat által foglalkoztatott 

közfoglalkoztatottak felett, valamint az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzat 

közalkalmazottai felett;  

3.) gyakorolja a pénzügyi kötelezettségekkel nem járó tulajdonosi jogokat, amelyeket az 

építési törvény vagy a Ptk. határoz meg; 

4.) a közterületek használatának rendjéről szóló valamint a környezet védelméről szóló 

rendeletek szabályozásikeretei között dönt a közterület használati engedélyek 

kiadásáról és a közterületi rendezvények megtartásának engedélyezéséről; 

5.) dönt a legfeljebb nettó kétmillió forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű 

szerződések, megállapodások, megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról; a 

szerződéskötés tényéről a képviselő-testületet utólagos tájékoztatása mellett; 

6.) a legfeljebb nettó kettőmillió Ft összegű, vagy az alatti értékű kötelezettségvállalás, 

illetve a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelés 

elengedése, illetve arról történő lemondás tárgyában; 

7.) dönt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott közútkezelői 

feladatok kérdésében; 

8.) a város címeréről, zászlajáról és pecsétjéről szóló rendelet tartalma szerint engedélyezi 

a címer előállítását, használatát és forgalomba hozatalát; 

9.) a vonatkozó rendelet keretei között dönt a közműépítési hozzájárulás megállapításáról; 

10.)  dönt az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló rendelet által meghatározott egyes kérdésekben; 

11.)  a díszpolgári valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 

szóló rendelet szerint dönt a Polgármesteri Elismerő Oklevél adományozásáról; 
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12.)  dönt a benyújtott névhasználati engedély iránti kérelem alapján az engedély 

megadásáról vagy megtagadásáról.” 

 

Záró rendelkezés 

3. § 

(1) Ez a rendelet 2018. február 01. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt e rendeletnek az Ör-rel történő egységes 

szerkezetbe foglalásra. 

 

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2018. január 25. napján tartott képviselő-testületi ülésén 

tárgyalta és fogadta el. 

 

 

 

 

 

 Baksai Endre Tamás     Dr. Markovics Boglárka 

      polgármester       jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Harkány, 2018.01.29. 

 

 

        Dr. Markovics Boglárka 

         jegyző 

 


