
 

 

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 11/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (IX. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

  

Csörög Község Önkormányzata az Alaptörvény 32.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet helyébe 

jelen rendelet 1. melléklet lép. 

 

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó               Chrobák Zoltánné dr. 

     polgármester                                       jegyző     

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 11/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelethez 

 

A képviselő-testület átruházott hatáskörei 

 
1. A képviselő-testület az alábbi hatásköreit a polgármesterre ruházza át: 

a) szociális ügyekben 

 döntést hoz a köztemetés ügyében,  

 kérelemre, jövedelmi és vagyoni helyzetre tekintet nélkül krízistámogatás 

megállapítása annak, aki neki fel nem róható okból (haláleset, elemi kár, súlyos 

betegség) továbbá olyan különösen méltánylást érdemlő élethelyzetbe került, hogy 

annak átmeneti megoldására külső segítség nélkül, önállóan képtelen, és a segítség 

elmaradása helyrehozhatatlan kárt okozna, 

 gyakorolja a közfoglalkoztatás szervezésével és a helyi foglalkoztatási viszonyok 

alakulásának figyelemmel kísérésével kapcsolatos hatásköröket,   

 a 70 éves és ezen életkor feletti személyek részére évente egy alkalommal 

jövedelemvizsgálat nélkül nyújtott pénzbeli támogatás Idősek karácsonya keretében, 

 a csörögi újszülött gyermekek részére egyszeri, jövedelemvizsgálat nélküli pénzbeli 

támogatás megállapítása.   

b) tulajdonosi ügyekben: 

 közútkezelői ügyekben tulajdonosi hozzájárulás megadása. 
 

 

2. A képviselő-testület az alábbi hatásköreit a Szociális Bizottságra ruházza át: 

a) a természetbeni és a pénzbeli települési támogatás - kivéve a Polgármesterre átruházott 

támogatás - megállapítása,  

b) lakhatási támogatás megállapítása (november 1. napjától március 31. napja közötti fűtési 

szezonban legfeljebb 3 hónapra), 

c) a tanulmányi támogatásra való jogosultság megállapítása vagy elutasítása, annak a formája, 

összege és megszüntetése, továbbá a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Pályázat 

elbírálása,   

d) a mindenkori öregségi nyugdíj összegének 250 %-ig rendkívüli méltánylás érdemlő esetben 

nyújtott támogatás megállapítása. 

 

3. A képviselő-testület az alábbi hatásköreit a jegyzőre ruházza át: 

a) Döntést hoz a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt 

induló eljárásban (/3/2017.(IV.22.) önkormányzati rendelet 24.§., 2017. június 1. napjától) 

b) közútkezelői hozzájárulás megadása (a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. 

§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott önkormányzati közútkezelői hatáskörbe tartozó 

ügyekben). 
 

 


