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          2.sz. függelék 

 

Jogszabályok által a polgármesterre, jegyzőre és bizottságokra átruházott 

hatáskörök jegyzéke 
 

 

- az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 25/2018. (X.19.) számú önkormányzati rendelet 8. § (1)  

 

(1) A Szociális Bizottság a benyújtási határidő lejártától számított 30 napon belül a 

pályázatok minősítése után az érvényes ajánlatok alapján választja ki a bérlőt, 

mérlegelve a pályázók szociális rászorultságát és a bérleti díj tekintetében a fizetési 

képességet.  

 

 

- Gödöllő város címerének és zászlójának, valamint Gödöllő név használatának 

rendjéről szóló 13/2011. (IV.21.) önkormányzati rendelete 10. § (2)  

 

(2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört Gödöllő Város Képviselő-

testülete a jegyzőre ruházza. 

 

- Gödöllő város nemzeti vagyonáról 8/2012. (III.8.) számú önkormányzati rendelet 

4. § (3)  

 

(3) A képviselő-testület az alább felsorolt tulajdonosi, jogok és kötelezettségek tulajdonosi 

joggyakorlására a polgármestert hatalmazza fel: 

 

 

a. a képviselő-testület által szövegszerűen elfogadott szerződések aláírása; 

 

b.  a képviselő-testület szerződéskötésről szóló döntése alapján, amennyiben a testület a 

szerződést nem szövegszerűen fogadta el, az önkormányzati határozat keretei között a 

szerződés szövegének megállapítása, elfogadása, a szerződés aláírása; 

 

c. az önkormányzat vagyonának, továbbá jogos érdekeinek védelme céljából szerződés 

felbontására, vagy megszüntetésére irányuló jognyilatkozatok megtétele, az 

önkormányzat igényeinek érvényesítését célzó jognyilatkozatok kiadása;  

 

d. az önkormányzati igények érvényesítése, az önkormányzat jogvédelme érdekében 

közigazgatási, peres, vagy nem peres eljárás megindítása; 

 

e. telekalakítási eljáráshoz, valamint közút, közterület területének településrendezési terv 

végrehajtása során történő rendezése miatt szükségessé váló adásvételi és 

csereszerződések megkötése nettó 2.000.000 Ft-ot meg nem haladó értékre; 

 

f. településrendezési tervben közút, vagy egyéb közterület rendeltetésű ingatlan 

tulajdonjogának ellenérték nélküli megszerzését tartalmazó szerződések megkötése; 

 



2 

 

g.  közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, szolgalmi jogot, vagy közérdekű 

használati jogot biztosító szerződések megkötése, feltéve, hogy e jogok biztosítása nem 

eredményez változást, vagy korlátozást az érintett ingatlanok településrendezési terv 

szerinti felhasználhatóságában; 

 

h. az önkormányzat, mint jogosult javára vezeték-, szolgalmi- és használati jogot 

biztosító szerződések megkötése nettó 2.000.000 Ft értékhatárig; 

 

i. szerződéskötés a nem beépíthető, önállóan gazdaságos módon nem használható 

földrészletek hasznosítására, 

 

j) az ötszázezer forint összeghatárt nem meghaladó, nem közbeszerzési illetve 

közigazgatási jogviszonyból származó, az 1993. évi LXXXVIII. tv. hatálya alá nem 

tartozó polgári jogi jogviszonyból származó követelés elengedésére, az egy évet 

meghaladó időtartamú részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére és ehhez 

kapcsolódóan a kamat illetve költség címén fennálló követelések elengedésére. A 

polgármester a követelés elengedéséről, továbbá részletfizetési kedvezmény vagy 

fizetési halasztás biztosításáról a kötelezett kérelme, illetve egyezségi ajánlata alapján 

elfogadó nyilatkozattal, illetve a megállapodás (egyezség) aláírásával dönt. A döntést 

a rendelet 5. §-a szerinti beszámolójában indokolni köteles. 

 

 

- a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetési térítési díjakról szóló 3/2015. 

(II.6.) önkormányzati rendelet 2. § (7)  

 

(7) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérelmek elbírálásáról a Közigazgatási és 

Szociális Iroda előterjesztése alapján a Polgármester dönt. 

- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 6/2015. (III. 6.) 8/A (3) (5)  

 

(3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört Gödöllő Város Képviselő-

testülete a jegyzőre ruházza. 

 

(5) Gödöllő Város Képviselő-testülete a jelen rendeletben szabályozott, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz jogellenes begyűjtésével és az ahhoz kapcsolódó 

közszolgáltatással kapcsolatos ügyekben hatáskörét a jegyzőre ruházza. A jegyző a 

rendeletben meghatározott feladat- és hatásköreit a Polgármesteri Hivatal útján látja el. 

 

- a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 

12/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet 9. § (3)  

 

(3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört Gödöllő Város Képviselő-

testülete a Jegyzőre ruházza. 

 

 

- a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, a 

taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi 
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szolgáltatás hatósági áráról szóló 13/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet 9. § (4) 

(6) 

 

 

(4)A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört Gödöllő Város Képviselő-

testülete a Jegyzőre ruházza. 

 

(6) A Képviselő-testület e rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben a 

hatáskörét a Polgármesterre ruházza. 

 

- a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok 

tisztántatásáról, állagának megóvásáról szóló 14/2015. (V.14.) önkormányzati 

rendelet  8. § (4) (6)  

 

(4) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört Gödöllő Város Képviselő-

testülete a jegyzőre ruházza. 

 

 (6) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott közterületnek és nem közterületnek 

minősülő ingatlanok tisztántartásával kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben 

hatáskörét, a 4. § (6) bekezdésében foglaltak kivételével, a jegyzőre ruházza. 

 

 

 

- Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és vásárok rendjéről 

23/2015. (X.16.) önkormányzati rendelet 13. § (9) (12) és 16.§ (3)  

 
13. § (9) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört Gödöllő Város Képviselő- 

               testülete a jegyzőre ruházza. 

 

(12) Gödöllő Város Képviselő-testülete a jelen rendeletben szabályozott, közterület-használattal 

kapcsolatos ügyekben hatáskörét a jegyzőre ruházza. A jegyző hatáskörében eljárva kérelemre 

dönt a közterület-használati hozzájárulás és a behajtási engedély megadásáról vagy a kérelem 

elutasításáról. A jegyző a rendeletben meghatározott feladat- és hatásköreit a Polgármesteri 

Hivatal útján látja el. 

 

16. § (3) Filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén a hatósági szerződéshez történő 

hozzájárulás, illetőleg a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos eljárás lefolytatása a jegyző 

hatáskörébe tartozik. 

 

 

- a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 16/2016. 

(X.21.) önkormányzati rendelet 8/A. § (4) (6)  

 

(4) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört Gödöllő Város Képviselő-

testülete a jegyzőre ruházza. 

 

(6) Gödöllő Város Képviselő-testülete a jelen rendeletben szabályozott, a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos szabályokkal kapcsolatos ügyekben hatáskörét a jegyzőre 

ruházza. A jegyző a rendeletben meghatározott feladat- és hatásköreit a Gödöllői 

Polgármesteri Hivatal útján látja el. 

 


