2/2018.(III.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Átruházott hatáskörök jegyzéke
A képviselő-testületnek a polgármesterre ruházott hatásköreit:

1. Munkáltatói jogkör gyakorlása a közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban és
egyéb foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott, nem intézményi alkalmazottak
fölött.
2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásról szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörébe utalt ügyekben.
3. Települési támogatás megállapítása a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörébe utalt ügyekben.
4. Döntés a közterületekről szóló önkormányzati rendelet szerint hatáskörébe utalt
ügyekben.
5. Közművelődési, közgyűjteményi tevékenységgel kapcsolatos helyi irányítási,
ellenőrzési feladatok ellátása. Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár
intézményvezetői álláshely megüresedése esetén ideiglenes intézményvezetői
feladatok ellátására ideiglenes vezető megbízása a soron következő képviselő-testületi
ülésig.
6. Döntés az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében az általános
céltartalékra biztosított felhasználásáról.
7. Szerződéskötés, kötelezettségvállalás az Önkormányzatot érintő ügyekben – az
önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzatok
keretén belül.
8. Selejtezési Bizottság elnökének és tagjainak kijelölése.
9. Döntés a Bursa Hungarica pályázatok elbírálásáról.
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A Társulásokra átruházott hatáskörök jegyzéke
I.)

Ózd Kistérség Többcélú Társulás
1.)
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

Szociális szolgáltatások és ellátások:
Szenvedélybetegek közösségi ellátásának biztosítása (Szt 65/A.§)
Támogató szolgáltat működtetése (Szt 65/C.§)
Nappali ellátás biztosítása (Szt 65/F.§)
Ápolás, gondozás nyújtása idősek otthonában (Szt 68.§ (1)-(2))
Átmenti elhelyezés nyújtása éjjeli menedékhely hajléktalan személyek részére és
átmeneti szállás nyújtása hajléktalan személyek részére (Szt 84.§ (1)-(2))

2.)
Gyermekjóléti alapellátás
Bölcsődei ellátás biztosítása (Gyvt. 42.§)
3.)

Hétvégi orvosi ügyeletben diszpécser szolgáltat.

II.)

Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás.
Egészségügyi alapellátáson belül a háziorvosi rendelési időn kívüli orvosi ügyeleti
tevékenység ellátása.

III.)

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
1.)
A hulladékokról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 33-37/A.§-ában
meghatározott hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörök ellátása.
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Borsodnádasd Város Önkormányzata

Készítette: …………………………
Ellenőrizte:

………………………

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2018. ………………-i ülésére

Tárgy:

Kelt: Borsodnádasd, ………………….

Előterjesztő: …………………………….

A napirend tárgyalása zárt ülést nem
igényel.
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi:

Szervezeti:

Tárgyi:

Pénzügyi:
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A bizottságok feladat és hatáskörei, a bizottságok állásfoglalásával benyújtandó
előterjesztések.

Pénzügyi Bizottság
1. Előterjeszti:
a) a polgármester illetményére, költségtérítésére, azok emelésére, jutalmazására
vonatkozó javaslatokat.
b) a képviselő-testület által meghatározott hatáskörébe utalt ügyeket.
2. Ellenőrzi:
a) a belső ellenőrrel, revizorokkal együttműködve – az Önkormányzat hivatala és
intézményei gazdálkodását,
b) különböző gazdasági kihatású programok, vállalkozások pénzügyi lebonyolítását,
helyzetét,
c) a gazdálkodásról szóló – év közbeni és éves – beszámolókban foglaltakat,
d) az önkormányzati vagyon felmérését tartalmazó – éves zárszámadáshoz csatolt – leltár
adatainak valódiságát, továbbá a törzsvagyon elkülönített nyilvántartását,
e) a következő év közbeni, éves beszámolók mellett a költségvetési rendelet
végrehajtását,
f) az éves költségvetés teljesítése kapcsán meghatározásra került pénzügyi kihatásokkal
közvetlenül nem járó feladatokat,
g) a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában a végrehajtást,
h) a kommunális szolgáltatások ellenállásának színvonalát,
i) a város ivóvízellátását, a szennyvízkezelési feladatok ellátását,
j) városüzemeltetési szempontból az önkormányzati közszolgáltató szervezetek
működését, feladatellátását,
k) a közterület-fenntartási, köztisztasági, településtisztasági, szilárd és folyékony
hulladékkezelési feladatok ellátását,
l) a köztemetők üzemeltetését,
m) a helyi közvilágítást, a helyi közösség közlekedés ellátását,
n) az élővízfolyások és a városi csapadékvíz elvezető rendszer kezelésével kapcsolatos
feladatok ellátását,
o) nyilvántartja és vizsgálja a képviselők vagyonnyilatkozatait,
p) és vizsgálja az önkormányzati képviselőkkel szemben fennálló összeférhetetlenség
megállapítására vonatkozó kezdeményezést.
q) a környezetvédelmi szempontok érvényesülését a városfejlesztésben, rendezési
tervekben, városüzemeltetésben, vagyonhasznosításban, beruházásokban.

3. Véleményezi:
a) az éves költségvetésről és az előző évi gazdálkodásról szóló beszámolóra vonatkozó
rendelet-tervezeteket, a pénzmaradvány elosztásra vonatkozó előterjesztést,
b) az Önkormányzat naptári éven belüli hitelfelvételével, célhitel felvételével kapcsolatos
javaslatait,
c) előzetesen véleményezi a címzett, cél- és egyéb támogatással megvalósítandó
beruházásra vonatkozó előterjesztést,
d) a költségvetési hiány feszültségek mérséklését célzó programokat, az esetleges
átmeneti gazdálkodás bevezetésére irányuló döntést,
e) a különféle pályázatok, támogatási igények benyújtására irányuló kezdeményezést, az
ez irányú pályázatokat,
f) az előirányzat-módosításokat,
g) a polgármester által előterjesztett költségvetéssel kapcsolatos eseti anyagokat
(költségvetési feszültségek mérséklésével kapcsolatos programok, stb.),
h) az egyéb forrástermelő műveletek szükségességét, gazdaságosságát, szüksége szerint
ez irányú kezdeményező javaslatot dolgoz ki.
i) az Önkormányzatot érintő regionális, kistérségi és helyi területfejlesztési
koncepciókat, stratégiákat, programokat, projekteket, terveket,
j) a városfejlesztést érintő, a városképet jelentősen befolyásoló feladatok előkészítését,
végrehajtását, a jelentős beruházásokat, azok terveit,
k) városüzemeltetési szempontból a költségvetést,
l) a kommunális szolgáltatásokat érintő módosítási és fejlesztési feladatokat,
m) a vagyonhasznosítással összefüggő döntési javaslatokat,
n) a gazdasági jellegű, illetve kihatású önkormányzati és egyéb társulásokba való
belépésre vagy csatlakozására, alapítványok létrehozására, alapítványi források
átvételére adására irányuló javaslatokat,
o) az egyes vagyongazdálkodási,- hasznosítási javaslatokat,
p) lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos koncepciókat,
q) az ingatlan értékesítéssel kapcsolatos előterjesztéseket,
r) a vagyonátvétellel, - átadással kapcsolatos javaslatokat,
s) az önkormányzati vagyont érintő egyéb előterjesztéseket,
t) a vagyonhasznosítással és egyéb egyes gazdaságfejlesztéssel összefüggő pályázatok és
szerződés-tervezetek feltételrendszerét,
u) az Önkormányzat árhatósági jogkörébe tartozó egyes közüzemi szolgáltatási díjak
megállapítására irányuló szolgáltatói előterjesztéseket,
v) a városfejlesztéssel, a helyi adókkal, vállalkozásokkal kapcsolatos előterjesztéseket,
w) a közfoglalkoztatás és egyéb foglalkoztatás elősegítésére, az infrastrukturális
ellátottság javítására, az Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására irányuló
önkormányzati pályázatokat,
x) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó
területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló rendelet-tervezeteket,
y) a lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos koncepciókat.

