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Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 1.) sz. rendelet 40. §-ában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város Önkormányzata Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsága, Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága,
valamint Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:
1. §

A polgármesterre átruházott hatáskörök
(1) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbi feladat-és hatásköröket:
a) a rendkívüli települési támogatással kapcsolatos ügyek
b) a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozatalát, valamint az azt követő
szerződéskötést
c) a köztemetéssel kapcsolatos ügyeket
d) a kivételes méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos ügyeket
e) a díszsírhellyel kapcsolatos ügyeket
f) szociális étkeztetéssel kapcsolatos ügyeket.”
(2) A polgármester átadja:
a) a díszpolgári cím adományozásáról szóló díszoklevelet, emlékplakettet
b) a „Pro urbe” emlékplakettet,
c) az önkormányzat által alapított egyéb díjakat, elismeréseket
(3) A polgármester közterület-használati hozzájárulást ad a tulajdonos Biharkeresztes
Város Önkormányzata nevében.
(4) A képviselő-testület a jegyzőre ruházza át a települési támogatással kapcsolatos ügyeket.

2. §
A bizottságokra átruházott hatáskörök
(1) A Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságra az alábbi feladat-és
hatásköröket ruházza át:
a) a lakáscélú támogatás iránti ügyeket
b) amennyiben a pályázati idő rövidsége miatt a képviselő-testület ülését nem
lehet összehívni a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jogosult a
pályázat benyújtásáról és önrész mértékéről dönteni

c) ellátja a közbeszerzési eljárásokban a bíráló bizottság feladatát,
amennyiben jogszabály vagy a képviselő-testület nem rendelkezik más
összetételű bizottságról
(2) A Képviselő-testület a Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottságra az
alábbi feladat-és hatásköröket ruházza át:
a)

a térítési díj elengedésével, mérséklésével kapcsolatos ügyeket.

3. §
Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a hatályát veszti a
14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet.

Barabás Ferenc sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént:
Biharkeresztes, 2015. április hó 30. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző

