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Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 16/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Humánfeladatok és ügyrendi bizottság, valamint a Pénzügyi és gazdasági 

bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:   

 

1. § 

 

Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (X. 24.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„22. §  

A napirendi pontok ajánlott tárgyalási sorrendje: 

a) sürgősségi indítványok, 

b) polgármesteri jelentés, 

c) rendelet-tervezetek, 

d) beszámolók, 

e) tájékoztatók, 

f) interpellációk, kérdések, 

g) közérdekű bejelentések és javaslatok.” 

 

2. § 

 

A Rendelet  7. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2021. december 20-án lép hatályba. 

 

 

Polgár, 2021. december 16.  

 

 

 

  Tóth József     dr. Sivák Anita 

  polgármester            jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2021. december 17-én 

 

 

      dr. Sivák Anita  

          jegyző  



1. melléklet a  24/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez  

 

I. A polgármester átruházott feladat- és hatásköre 

 

1.  A polgármester megköti az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott hiány finanszírozására – 

szükség szerint – rövid lejáratú hitelekre vonatkozóan a folyószámla- hitelszerződést a 

pénzintézettel. 

2.  A polgármester az általános tartalék terhére alkalmanként az önkormányzat mindenkori éves 

költségvetési rendeletében meghatározottak szerint rendelkezhet. 

3.  Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által előzetesen jóváhagyottnál 

nagyobb (többlet) kiadással nem járhatnak. 

4. A polgármester a Gazdasági Programban meghatározott fejlesztések pályázatainak 

előkészítéséhez elkülönített céltartalék előirányzat felhasználásáról – a költségvetési törvényben 

meghatározott közbeszerzési értékhatárnak és a költségvetési rendeletben előírt felhalmozások 

alapján – döntést hozhat.  

5.  A polgármester szerződést köthet, illetve pénzügyi műveleteket bonyolíthat le az önkormányzati 

gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosítására az önkormányzat 

éves költségvetési rendeletében foglaltak alapján.  

6. A polgármester megköti a társadalombiztosítási források átvételére vonatkozó megállapodást. 

7. Az önkormányzat nevében munkaszerződéseket köt a közfoglalkoztatásban résztvevőkkel. A 

munkaszerződésben nem szereplő többletfeladatok ellátására megbízási szerződést köthet. 

8.  Szervezi és irányítja a polgári védelmi feladatok ellátását. 

9.  A helyi önkormányzat intézményei vezetőinek vonatkozásában gyakorolja az egyéb 

munkáltatói jogokat. 

10.  Gyakorolja a különböző önkormányzati rendeletekben megjelölt jogosítványait. 

11. A polgármester alapítói, illetve tagsági jogokat gyakorol azokban a társadalmi szervezetekben, 

melyeknek az önkormányzat alapítója vagy tagja.  

12. Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján dönt a lakáscélú 

támogatások odaítéléséről. 

13.  A költségvetés végrehajtásának szabályai szerint dönt a városmarketing és promóciós kiadásokra tervezett 

céltartalék előirányzatának felhasználásáról, év közbeni módosításáról. 

14.  A jegyző javaslata alapján engedélyezi a települési önkormányzat címerének használatát a nem 

önkormányzat megrendelésére készített kiadványokon, termékeken. Kereskedelmi vagy reklám célú 

felhasználás esetén meghatározza a címer használatáért járó díjat, a helyi címer és zászló alapításáról és 

használatának rendjéről szóló 15/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet szabályai szerint. 

A kiadott engedélyt a polgármester a jegyző javaslata alapján visszavonja, amennyiben azt a kérelemben 

foglaltaktól eltérő célra és módon használják. 

15. Jóváhagyja a nevelési év során a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. mellékletben 

meghatározott maximális létszám: 

a) húsz százalékkal történő túllépését új gyermek átvétele, felvétele miatt, 

b) oktatásszervezési okok miatt a maximális létszám tíz százalékkal történő túllépését.  

16. Közbeszerzési eljárás lefolytatására hivatalos közbeszerzési tanácsadót kér fel a költségvetési rendeletben és 

a Közbeszerzési Szabályzatban meghatározottak szerint. 

17. Gyakorolja az önkormányzatot megillető részvényesi jogokat a PÉTEGISZ Zrt-ben, a 

Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt-ben, valamint a tulajdonosi jogokat a 

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben, a Korpusz’ 93 Kft-ben és a Polgári 

CSEMETE Szociális Szövetkezetben. 

18. Dönt a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. §-ban foglalt önkormányzati hatósági 

ügyekben.  

 

II. A jegyző átruházott feladat és hatásköre 

 

A mezőőri járulék összegét és megfizetésének kötelezettségét hatósági határozattal a jegyző állapítja meg.  
 


