1. melléklet
a 34/2015. (XII. 18.) Önkormányzati Rendelethez
1. melléklet
a 26/2014. (X. 30.) Önkormányzati Rendelethez

KIMUTATÁS
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat kötelező feladatairól
A
Feladat megnevezése
Településrendezés és
településfejlesztés,
különösen:
A.) Az épített környezet, a
település tervszerő alakítása és
védelme érdekében
településfejlesztési és
településrendezési feladatokat
lát el.

B
Feladatot meghatározó
jogszabály
2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 1. pont

C
Helyi szabályozás

1997. évi LXXVIII. törvény
6. § (1) bekezdés

22/2013. (VI. 30.)
Önkormányzati Rendelet
(HÉSZ)
39/2005. (IX. 20.)
Önkormányzati Rendelet

B.) Megállapítja a
településfejlesztési koncepciót
és az integrált
településfejlesztési stratégiát.

1997. évi LXXVIII. törvény
9/A. § (3) bekezdés

122/2012. (III. 7.) számú
Képviselı-testületi Határozat

C.) Kidolgoztatja és
megállapítja a
településszerkezeti tervet és a
helyi építési szabályzatot.

1997. évi LXXVIII. törvény
9/B. § (2) bekezdés a) és b) pont

22/2013. (VI. 30.)
Önkormányzati Rendelet
(HÉSZ)

1997. évi LXXVIII. törvény
57. § (2)

39/2005. (IX. 20.)
Önkormányzati Rendelet

1997. évi LXXVIII. törvény
57. § (3)

39/2005. (IX. 20.)
Önkormányzati Rendelet

D.) Feladata a helyi építészeti
örökség értékeinek feltárása,
számbavétele, védetté
nyilvánítása, fenntartása,
fejlesztése, ırzése, védelmének
biztosítása.
1.
E.) A helyi védetté
nyilvánításról vagy annak
megszüntetésérıl, továbbá a
védettséggel összefüggı
korlátozásokról és
kötelezettségekrıl és
támogatásokról rendeletben
dönt.
F.) A területek
felhasználásának, a telkek
alakításának, továbbá az
építésnek a feltételeit és módját
a településrendezési tervben
(település-szerkezeti és
szabályozási terv), illetıleg helyi
építési szabályzatban kell
meghatározni.
G.) Meghatározza a reklámok
elhelyezésére vonatkozó
követelményeket.
H.) Elızetes tájékoztatást ad
az ügyfeleknek a helyi
településrendezési elıírások

253/1997. (XII. 20.)
Kormányrendelet
2. §

27/2015. (X. 30.)
Önkormányzati Rendelet
1997. évi LXXVIII. törvény
6/A. § (1) bekezdés a) pont aa)
alpont

D
Intézményi háttér

Hivatal
Önkormányzat

tartalmáról, ennek keretében
javaslatot tehet a telek
beépítésének feltételeire a
településkép és az építészeti
örökség megóvásával és
minıségi alakításával
kapcsolatban.
I.) szakmai konzultációt
biztosít az Étv. 6/A. § ab)
alpontban meghatározott
követelmények teljesítése
érdekében.
J.) Az építésügyi feladatát a
helyi rendeletei megalkotásával
és a kapcsolódó sajátos
jogintézményekkel, továbbá a
települési vagy térségi - a
fıépítészi tevékenységrıl szóló
kormányrendeletben foglaltak
szerinti - önkormányzati
fıépítész közremőködésével
látja el.

2.

K.) A településrendezési
eszközt és annak módosítását a
települési önkormányzat maga
készíti el, vagy
településtervezési szerzıdés
alapján készítteti el.
Közterületek elnevezése
Helyi környezet- és
természetvédelem

3.

4.

5.

Vízgazdálkodás,
vízrendezés, vízkárelhárítás
A helyi közutak és
tartozékai, közparkok és
egyéb közterületek
kialakítása, fenntartása
közúti közlekedéssel
összefüggı helyi
önkormányzati feladatok
ellátása
A köztisztaság és a
településtisztaság
biztosítása, különösen:
- Gondoskodik a közút
tisztántartásáról, a hó
eltakarításáról, továbbá az út
síkossága elleni védekezésrıl

6.

- Kötelezıen ellátandó
közszolgáltatásként az
ingatlantulajdonosoknál
keletkezı települési hulladék
kezelésére hulladékkezelési
közszolgáltatást szervez, és tart
fenn.

1997. évi LXXVIII. törvény
6/A. § (1) bekezdés a) pont ab)
alpontja

1997. évi LXXVIII. törvény
6/A. § (1) bekezdés a) pont ac)
alpontja

1997. évi LXXVIII. törvény
6/A. § (3) bekezdés

1997. évi LXXVIII. törvény
16/A. § (1) bekezdés
2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 3. pont
2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 11. pont
2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 11. pont
1995. évi LVII. törvény
4. § (1) bekezdés
2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 2. pont

megbízott
önkormányzati fıépítész

22/2013. (VI. 30.)
Önkormányzati Rendelet
(HÉSZ)
123/2012. (III. 7.) számú
Képviselı-testületi Határozat
20/2014. (IX. 23.)
Önkormányzati Rendelet
22/2013. (VI. 30.)
Önkormányzati Rendelet
(HÉSZ)
16/1998. (VII. 01.) számú
Önkormányzati Rendelet

Hivatal
Önkormányzat
Hivatal
Hivatal
Hortobágymenti
Vízgazdálkodási
Társulat

25/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet
Hivatal
Önkormányzat

1988. évi I. törvény 33. § (1)
bekezdés b) pont bb) alpont
1988. évi I. törvény
9. § (2) bekezdés
2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 5. pont

Hivatal
Önkormányzat
1988. évi I. törvény
34. § (5) bekezdés

2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 19. pont
13/2015. (IV. 29.)
Önkormányzati Rendelet

Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. útján

Helyi közfoglalkoztatás

7.

Foglalkoztatás elısegítése,
munkanélküliség
megelızése és hátrányos
következményeinek
enyhítése
Polgári védelem,
katasztrófavédelem

2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 12. pont

Önkormányzat

1991. évi IV. törvény
1. §, 8. § (4) bekezdés

Hivatal

2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 12. pont

polgármester

2011. évi CXXVIII. törvény
15-16. §

polgármester

234/2011. (XI. 10.) Korm.
rendelet 12. §

polgármester

234/2011. (XI. 10.) Korm.
rendelet 76-77. §

közbiztonsági referens

8.

Oltóvíznyerési lehetıség
biztosítása.
Az önkormányzat részt vesz a
lakosság tőzvédelmi
felvilágosításában, a tőzvédelmi
propagandában.
Víziközmő szolgáltatás
9.

1996. évi XXXI. törvény
29. §

2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 21. pont
1995. évi LVII. törvény
4. § (2)

383/2014. (XII.18.)
Képviselı-testületi Határozat

Tiszamenti Regionális
Vízmővek Zrt.

2011. évi CCIX. törvény
9. § (1) bekezdés
Gondoskodás a
közvilágításról

MVM Partner
Energiakereskedelmi Zrt.

2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 2. pont

10.

Mezei-Vill Kft.
Hivatal

11.

Távhıszolgáltatás
Távhıszolgáltatás csatlakozási
díját rendeletben megállapítja.

12.

Köztemetık kialakítása és
fenntartása

13.

Állategészségügy:
- Köteles gondoskodni – a
hivatkozott törvény
mellékletében felsorolt
állatbetegségek megelızése,
felderítése és felszámolása
során keletkezett állati eredető
melléktermék kivételével - az
állati eredető melléktermék
ártalmatlanná tételérıl, ha a
tulajdonos ismeretlen vagy
ismeretlen helyen tartózkodik
- Gondoskodik az állati
eredető melléktermék
ártalmatlanná tételével
kapcsolatos feladatok
ellátásáról.
Az állattartás céljára szolgáló

2005. évi XVIII. törvény
2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 20. pont
1990. évi LXXXVII. törvény
7. § (5) bekezdés
2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 2. pont
1999. évi XLIII. törvény

16/2009. (VI. 27.)
Önkormányzati Rendelet

Hajdúnánási Építı és
Szolgáltató Kft-n
(HÉPSZOLG KFT.)
keresztül

15/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet

HÉPSZOLG Kft-n
keresztül

2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 5. pont
Hivatal - Gyepmesteri
telep

2008. évi XLVI. törvény
19. § (2) bekezdés

2008. évi XLVI. törvény
19. § (2) bekezdés

253/1997. (XII. 20.)

Önkormányzat
ATEV-val kötött
szerzıdés útján
22/2013. (VI. 30.)

Hivatal

épületek, helyiségek és
melléképítmények építési telken
való elhelyezésénél irányadó
védıtávolságokat és más építési
feltételeket - a közegészségügyi
és az állategészségügyi, továbbá
a környezetvédelmi
követelmények
meghatározásával - az
állattartásról szóló helyi
önkormányzati rendeletben
állapítja meg.
Egészségügyi
alapellátások biztosítása:
− háziorvosi, házi
gyermekorvosi ellátás
− fogorvosi alapellátás

Kormányrendelet 36. §
(5) bekezdés

2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 4. pont
2015. évi CXXIII. törvény
5. § (1) bekezdés a)

5. § (1) bekezdés b)

Önkormányzati Rendelet
(HÉSZ)

44/2004. (X. 11.)
Önkormányzati Rendelet

Feladat-ellátási
szerzıdés alapján

44/2004. (X. 11.)
Önkormányzati Rendelet

Feladat-ellátási
szerzıdés alapján

299/2013. (VI. 28.)
számú Képviselı-testületi
Határozat

Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft. útján

14.
− alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti
ellátás

5. § (1) bekezdés c)

− védınıi ellátás

5. § (1) bekezdés d)

− iskola-egészségügyi
ellátás

5. § (1) bekezdés e)

Szociális ellátások
biztosítása:

Városi Rendelıintézet
338/2011. (IX. 22.)
számú Képviselı-testületi
Határozat

Feladat-ellátási
szerzıdés alapján

2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés
8. pont

A) Pénzbeli és
természetbeni ellátások
A települési támogatás
megállapításának,
kifizetésének,
folyósításának,
valamint felhasználása
ellenırzésének
részletes szabályairól
8/2015 (II.25.)
önkormányzati
rendelet

15.
rendkívüli élethelyzetben
nyújtható települési
támogatás,

1993. évi III. törvény 45. §

Egészségügyi és
Szociális Bizottság

lakhatási támogatás

1993. évi III. törvény 45. §

jegyzı

gyógyszerköltség támogatás

1993. évi III. törvény 45. §

jegyzı

temetési támogatás

1993. évi III. törvény 45. §

Egészségügyi és
Szociális Bizottság

1993. évi III. törvény 45. §

krízis segély
jegyzı
…. év elsı szülött gyermeke
támogatás

polgármester

- köztemetés

B) Személyes
gondoskodást nyújtó
szolgáltatások

17.

1993. évi III. törvény 56. § 57. §, 86. §

Alapszolgáltatások biztosítása

59. §

- étkeztetés

62. §

polgármester
9/2013. (III. 29.)
Önkormányzati Rendelet

Hajdúnánási
Gyermek- és
Közétkeztetési
Nonprofit Kft.
142/2011. (IV. 28.)
számú
Képviselı-testületi
Határozat

Hajdúnánási
Református
Egyházközséggel
kötött ellátási
szerzıdés alapján

- házi segítségnyújtás

63. §

142/2011. (IV. 28.)
számú
Képviselı-testületi
Határozat

Hajdúnánási
Református
Egyházközséggel
kötött ellátási
szerzıdés alapján

- családsegítés

64. §

253/2012. (VI. 28.)
számú Képviselı-testületi
Határozat

Családsegítı és
Gyermekjóléti
Szolgálat, Központ és
Városi Bölcsıde

86. § (2) bekezdés c)

142/2011. (IV. 28.)
számú
Képviselı-testületi
Határozat

Hajdúnánási
Református
Egyházközséggel
kötött ellátási
szerzıdés alapján

Szakosított ellátási formák
- idısek nappali
intézményi ellátása
- idıskorúak
gondozóháza (átmeneti
elhelyezést nyújtó
ellátás)

16.

1993. évi III. törvény
48. §

Önkormányzati
lakásbérlık
lakbértámogatása
Gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatok

80. § (3) bekezdés a)

1993. évi LXXVIII. törvény
34. §

27/2004.
(VI. 01.)
Önkormányzati Rendelet

2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 8. pont

8/2014. (III. 31.)
Önkormányzati Rendelet

polgármester
Hivatal

1997. évi XXXI. törvény

A) Pénzbeli ellátások
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- kiegészítı gyermekvédelmi
támogatás

B) Alapellátások
biztosítása

19. § - 20/A. §

jegyzı

20/B. §

jegyzı

1997. évi XXXI. törvény

20/2004. (V. 3.)
Önkormányzati Rendelet

- gyermekjóléti szolgálat

40. §

4. §

- gyermekek napközbeni
ellátása

41. §

5. §- 9. §

Bölcsıde

Családsegítı és
Gyermekjóléti
Szolgálat, Központ és
Városi Bölcsıde

42. § - 42/A. §
Családsegítı és
Gyermekjóléti
Szolgálat, Központ és

Városi Bölcsıde
Óvodai ellátás
(óvodáskorú gyermek
nevelése 3 éves kortól a
tankötelezettség kezdetéig)

18.

19.

Gondoskodás – a szakképzı
iskola kivételével – az
illetékességi területén lévı
összes, saját tulajdonában
álló, az állami
intézményfenntartó központ
által fenntartott köznevelési
intézmény által fenntartott
köznevelési intézmény
feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan
vagyon mőködtetésérıl.

2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 6. pont
Hajdúnánási Óvoda

2011. évi CXC. törvény
8. § (1) bekezdés
74. § (2) bekezdés

2011. évi CXC. törvény
74. § (4) bekezdés
76. § (1) bekezdés

Közoktatási feladatok
ellátásához kapcsolódó
fenntartói kötelezettségek
teljesítésével és jogok
gyakorlásával összefüggı
feladatok ellátása.

2011. évi CXC. törvény 83. §

Helyi közmővelıdési
tevékenység támogatása

2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 7. pont

380/2012. (IX. 28.) és
537/2012. (XII. 12.)
Képviselı-testületi
Határozatok

Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó
Intézmény

Hajdúnánási Óvoda
20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelete a nevelési-oktatási
intézmények mőködésérıl és
a köznevelési intézmények
névhasználatáról

20.

26/2010. (XII. 15.)
Önkormányzati Rendelet

Hivatal
Önkormányzat

Mindenkori költségvetési
rendeletek
Közmővelıdési koncepció

21.

Sport tevékenység
támogatása, testnevelési,
valamint
sportintézmények
fenntartása

2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 15. pont
2004. évi I. törvény

509/2011. (XII. 16.)
számú Képviselı-testületi
Határozat
563/2011. (XII. 29.)
számú Képviselı-testületi
Határozat
35/2011. (XII. 20.)
Önkormányzati Rendelet

Somorjai László
Városi Sportcsarnok
(üzemelteti a
Hivatal)
iskolai sport-telep,
tornaterem
Önkormányzat

Kulturális szolgáltatás:
nyilvános könyvtári
ellátás, kulturális örökség
helyi védelme

2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 7. pont
1997. évi CXL. törvény
53. § (2) bekezdés

182/2012. (IV. 26.)
számú
Képviselı-testületi
Határozat

Móricz Pál Városi
Könyvtár és
Helytörténeti
Győjtemény

452/2011. (XI. 24.)
számú Képviselı-testületi
Határozat

Nánás Pro Cultura
Nonprofit Kft-vel
kötött közmővelıdési
megállapodás alapján

1991. évi XX. törvény
111. § (2) bekezdés

22.

Közmővelıdési intézmény
biztosítása

1997. évi CXL. törvény
78. § (2) bekezdés
1991. évi XX. törvény
111. § (2) bekezdés

Filmszínház (Mozi
üzemeltetés)

243/2013. (V. 30.)
számú Képviselı-testületi
Határozat

Okkal-Más-Okkal
Ifjúsági Egyesület
(önkormányzati
épületben mőködı

civil szervezet)

23.

24.

Biztosítja a
házasságkötésre és
bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésére
alkalmas hivatali
helyiséget

2010. évi I. törvény
18. § (1) és 32. § (1)

Gazdálkodás
Meghatározza a helyi
önkormányzat gazdasági
programját.

2011. évi CLXXXIX. törvény
116. § (1) bekezdés
1991. évi XX. törvény
138. § (1) bekezdés a) pont

Megalkotja a helyi
önkormányzat
költségvetésérıl szóló
rendeletet, illetve az ahhoz
kapcsolódó egyéb
rendeleteket.

Hivatal

1991. évi XX. törvény
138. § (1) bekezdés b)

121/2015. (IV.23.)
számú
Képviselı-testületi
Határozat

Önkormányzat
Hivatal

Mindenkori költségvetési
rendeletek

Vagyongazdálkodás

25.

Elfogadja az önkormányzati
vagyonnal történı
gazdálkodás szabályait.
A tulajdonost megilletı
jogok gyakorlásáról
rendelkezik.

26.

27.

28.

Rendeletével illetékességi
területén helyi adókat
(vagyoni típusú adókat,
kommunális jellegő adókat,
helyi iparőzési adót) vezetett
be.

Lakás- és
helyiséggazdálkodás
Rendeletben kell
meghatározni az
önkormányzati lakás és nem
lakás célú helyiség
bérbeadásának feltételeit
Önkormányzati rendeletben
kell meghatározni az
önkormányzati lakások és
nem lakás célú helyiségek
eladása esetén az értékesítési
feltételeket
Köteles a közbeszerzésekrıl
szóló törvény szabályai
szerint eljárni, ha az
árubeszerzései, építési
beruházásai, szolgáltatások
megrendelése során azok
értéke a külön
meghatározott értéket eléri
vagy meghaladja.

1991. évi XX. törvény
138. § (1) bekezdés j) pont

21/2011. (X. 25.)
Önkormányzati Rendelet

Önkormányzat
Hivatal

2011. évi CLXXXIX. törvény
107. §
1990. évi C. törvény
1. § (1), 5. §
1991. évi XX. törvény 138. §
(3) a)
2003. évi XCII. törvény
82. § (1)
2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 13. pont

2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 9. pont
1993. évi LXXVIII. törvény
2. § - 44. §

28/2013. (XI. 08.)
Önkormányzati Rendelet

Önkormányzat
Hivatal

14/2015. (IV.24.)
Önkormányzati Rendelet

Hivatal
és
Hajdúnánási Építı és
Szolgáltató Kft.

34/2013. (XII. 20.)
Önkormányzati Rendelet

1993. évi LXXVIII. törvény
49. § - 64/D. §

2015. évi CXLIII. törvény

133/2012. (III. 29.)
számú Képviselı-testületi
Határozat
Közbeszerzési terv

Önkormányzat
Hivatal

Gépjármővek
parkolásának biztosítása

29.

30.

Megválasztja a
szavazatszámláló
bizottság és a helyi
választási bizottság három
tagját és szükséges
számban póttagokat.

2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés
2. pont

104/2010. (III. 18.)
számú Képviselı-testületi
Határozat

HÉPSZOLG
KFT.,
üzemeltetési szerzıdés
alapján

Önkormányzat
Hivatal

2013. évi XXXVI. törvény

Gondoskodik a Hivatal
mőködésérıl

31.

Rendeletben szabályozza
Kttv. alapján az egyes
juttatásokat,
kötelezettségeket

2011. évi CXCIX. törvény

Nemzetiségi ügyek

32.

Hajdúnánási Roma
Nemzetiségi önkormányzat
részére az önkormányzati
mőködés személyi és tárgyi
feltételeinek biztosítása,
továbbá gondoskodás a
mőködéssel kapcsolatos
végrehajtási feladatok
ellátásáról.

33.

Közremőködik a település
közbiztonságának
biztosításában

34.

Turizmussal kapcsolatos
feladat: Tourinform Iroda
mőködtetése

2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 16. pont

Hivatal

2011. évi CLXXIX. törvény
80. § (1)-(2) bekezdés

2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 17. pont

2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 13. pont

Hivatal

454/2011. (XI. 24.)
számú Képviselı-testületi
Határozat

Nánás Pro Cultura
Nonprofit Kft.,
névhasználati
szerzıdés-módosítás
alapján

104/2010. (III. 18.),
213/2010. (VI. 24.),

35.

Városi Piac üzemeltetése

55/2009. (III. 13.)
Kormányrendelet
6. § (1) bekezdés

132/2012. (III. 29.),
429/2012. (X. 18.),

HÉPSZOLG
KFT.,

536/2012. (XII. 06.),

üzemeltetési szerzıdés
alapján

564/2012. (XII. 21.)
számú Képviselıtestületi Határozatok

2. melléklet
a 34/2015. (XII. 18.) Önkormányzati Rendelethez

2. melléklet
a 26/2014. (X. 30.) Önkormányzati Rendelethez
KIMUTATÁS
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat önként vállalt feladatairól

A
Feladat megnevezése

B
Feladatot meghatározó
jogszabály

C

D

Helyi szabályozás

Intézményi háttér

Egészségügy területén:

1.
- járóbeteg szakellátás

Szociális ellátások
területén:

1997. évi. törvény
89. § - 90. §
1993. évi III. törvény
8/2015. (II. 23)
Önkormányzati Rendelet

- szociális földprogrammal
kapcsolatos feladatok,

2.

Rendelıintézet és
feladat-ellátási szerzıdés
alapján

polgármester

-gyermekszületési támogatás,
-…. év elsı szülött gyermeke
támogatás
jegyzı

- krízis segély megállapítása

Gyermekvédelem
területén:
polgármester
-

3.

hármas, vagy többes
iker gyermekek
támogatása

-

buszbérlet támogatása

-

képzési támogatás

-

tankönyv támogatás

-

étkezési térítési díj
támogatás

8/2014. (III. 31.)
önkormányzati rendelet

polgármester
Egészségügyi és Szociális
Bizottság
Egészségügyi és Szociális
Bizottság
Egészségügyi és Szociális
Bizottság

Oktatási területén:
-

4.
-

5.

Bursa Hungarica
Felsıoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer

- Sajátos nevelési
igényő gyermekek
óvodai nevelése
A közterületi rend és
tisztaság védelmérıl
közterület-felügyelet,
illetıleg közterület-felügyelı
útján gondoskodik.

Hivatal

2011. évi CXC. törvény
47. § (3) bekezdés

Hajdúnánási Óvoda
193/1999. (XII. 22.) számú
Képviselı-testületi Határozat

1999. évi LXIII. törvény
1. § (1) bekezdés

24/2004. (V. 3.)
Önkormányzati Rendelet

Hivatal

Helyi újság kiadása

az önkormányzat megalakulása
elıttrıl vállalt feladat

7.

Lakossági hirdetés

átvett feladat a Városi Tanácstól

Hivatal

8.

Mezei İrszolgálat
fenntartása

13/2011. (V. 05.)
Önkormányzati Rendelet

Mezei İrszolgálat

6.

1997. évi CLIX. törvény
16. § (1) bekezdés

Nánás Pro Cultura Nonprofit
Kft.

3. melléklet
a 34/2015. (XII. 18.) Önkormányzati Rendelethez
3. melléklet
a 26/2014. (X. 30.) Önkormányzati Rendelethez

KIMUTATÁS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
átruházott hatásköreirıl

1.

2.

3.

A

B

C

Hivatkozott jogszabályhely

Jogszabályhely szövege

Hatáskör gyakorlója

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Szervezeti
és
Mőködési
Szabályzatáról
szóló
26/2014.
(X. 30.) Önkormányzati Rendelet
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Szervezeti
és
Mőködési
Szabályzatáról
szóló
26/2014.
(X. 30.) Önkormányzati Rendelet
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Szervezeti
és
Mőködési
Szabályzatáról
szóló
26/2014.
(X. 30.) Önkormányzati Rendelet

24. § f) „dönt az önkormányzati rendeletben
átruházott hatáskörébe utalt ügyekben”

Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság

25. § f) „dönt mindazon szociális ügyekben,
melyekben a képviselı-testület hatásköre gyakorlását
– önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint
– a bizottságra átruházza”
26. § a) „dönt a sportcélú támogatásoknak az
egyesületek, sportkörök, klubok közötti
felosztásáról”

Egészségügyi és Szociális
Bizottság
(a továbbiakban: ESZB)

4. § (1) „A közterületnek a rendeltetéstıl eltérı
használatához (a továbbiakban: közterülethasználat) engedély szükséges, az engedélyezési
eljárásban
átruházott
hatáskörben
a
polgármester jár el.”
3. § (1) „A város címerének 2. § (2) bekezdéstıl
eltérı használatát – kérelemre – a polgármester
engedélyezi.
Az
engedély
esetenkénti
felhasználására, vagy hosszabb idıtartamra
egyaránt adható.”
3. § (1) „A város zászlójának 2. § (1) d)-g)
pontjaiban és az ezeket meghaladó további
használatát – kérelemre – a polgármester
engedélyezi.
Az
engedély
esetenkénti
felhasználására, vagy hosszabb idıtartamra
egyaránt adható.”
6. § (2) „Polgármesterre átruházott hatáskör:
szociális
földprogrammal
kapcsolatos
feladatok,
- közköltséges temetés elrendelése,
- …. év elsı szülött gyermeke támogatás,
- gyermekszületési támogatás”

polgármester

6. § (3) „Egészségügyi és Szociális Bizottságra (a
továbbiakban: ESzB) átruházott hatáskör:
- rendkívüli élethelyzetben nyújtható települési
támogatás, temetési támogatás.”

ESZB

4.

A közterület-használat
szabályozásáról szóló 25/2004.
(V. 03.) Önkormányzati Rendelet

5.

Hajdúnánás
város
történelmi
címerének
visszaállításáról,
használatának szabályozásáról szóló
47/2004. (XII. 01.) Önkormányzati
Rendelet

6.

7.

Hajdúnánás város zászlójáról és
annak használatáról szóló 48/2004.
(XII. 01.) Önkormányzati Rendelet

A
települési
támogatás
megállapításának,
kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása
ellenırzésének részletes szabályairól
8/2015
(II.25.)
önkormányzati
rendelet

6. § (4) „ Jegyzıre átruházott hatáskör:
a.) gyógyszerköltség támogatás,
b.) krízis segély megállapítása,
c.) lakhatási támogatás.”

Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági
és Sport Bizottság

polgármester

polgármester

polgármester

jegyzı

A pénzbeli és természetbeni
gyermekvédelmi
támogatások
megállapításának helyi szabályairól
szóló
8/2014.
(III. 31.) Önkormányzati Rendelet

1. § (1) „Az e rendeletben megállapítható
támogatások közül a hatáskört a hármas, vagy
többes iker gyermekek támogatása és a
buszbérlet-támogatás esetében a polgármester,
minden
egyéb
támogatás
tekintetében
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Egészségügyi és Szociális Bizottsága (a
továbbiakban: ESzB.) - átruházott hatáskörben
– gyakorolja.”
2. § „Az ESzB az önkormányzati
segélykeretének terhére támogatást nyújthat –
szociális rászorultságtól függıen – azoknak a
gyermekeknek,
akik
a
nevelési-oktatási
intézmény igazolása alapján az általuk szervezett
szakmai táborokban, vagy egyéb, oktatáshoz
kapcsolódó programokban vesznek részt, és
térítési díj fizetésére kötelezettek. Az adható
támogatásösszege elérheti a térítési díj teljes
összegét, melynek utalása az intézményhez
történik.”

8.

3. § (1) „Az ESzB a rendelkezésre álló fedezet
ismeretében
minden,
ingyenes
tankönyvellátásban nem részesülı, nappali
tagozaton általános iskolában, vagy középfokú
oktatási intézményben tanuló gyermek részére
egységes
összegő
tankönyvtámogatást
biztosíthat, 1-13., a szakiskolában tanuló
gyermek részére 9-10. évfolyamon.”

9.

Az önkormányzati bérlakásokban
lakó bérlık lakbértámogatásáról
szóló
27/2004.
(VI.
01.)
Önkormányzati Rendelet

4. § (1) „Az ESzB az önkormányzati segély
keretének terhére étkezési térítési díj
kedvezményt állapíthat meg egy költségvetési
évre, a szülı vagy törvényes képviselı
kérelmére, az oktatási-nevelési intézmények
nappali tagozatán tanuló gyermekek részére, az
intézmény javaslata alapján azon családok
részére, akik a teljes díj megfizetésére anyagi és
szociális körülményeik miatt nem képesek, és
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem
jogosultak.”
4. § (3) „A támogatások megállapításáról,
megszüntetésérıl átruházott hatáskörben a
polgármester dönt. Döntésérıl a képviselıtestületet tájékoztatni köteles.”
3. § (2) „A közút kezelıje a közlekedés
résztvevıit tájékoztatja a közlekedés biztonságát
és zavartalanságát jelentısen befolyásoló
körülményekrıl.”
7. § (3) „Az a jármővezetı, aki a közúti jelzés
olyan rongálását, beszennyezését észleli, vagy a
közútra került olyan akadályt lát, amely a
közlekedés biztonságát súlyosan veszélyezteti,
köteles errıl a rendırséget vagy a közút
kezelıjét értesíteni, és - amennyiben erre
lehetısége van - a veszélyt a közlekedés többi
résztvevıjének jelezni vagy azt elhárítani
(mérsékelni).”

10.

14. § (1) „A közút lezárására vagy forgalmának
korlátozására (elterelésére) a közút kezelıje a
közúton folyó munka, a közút állagának
védelme, a közúti forgalom biztonsága vagy
idıjárási körülmények miatt, jogosult.”
A közúti közlekedésrıl szóló 1988.
évi I. törvény

34. § (3) „A közutat, annak mőszaki, minıségi,
forgalmi, baleseti adatait, valamint a forgalmi
rendjét meghatározó jelzéseket, továbbá a közút
üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére
fordított költségeket a kezelınek nyilván kell
tartania.”

polgármester

ESZB

ESZB

ESZB

polgármester

jegyzı

jegyzı

jegyzı

jegyzı

34. § (4) „A közút megrongálódását a közút
kezelıje - az országos és a helyi közutak
kezelésérıl szóló jogszabályok szerint eljárva köteles kijavítani, és a közút forgalmának
biztonságát veszélyeztetı helyzetet elhárítani. A
kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig köteles
a forgalomban résztvevıket a veszélyre
figyelmeztetni, szükség esetén sebesség- vagy
súlykorlátozást elrendelni, illetıleg a közutat
lezárni.”
36. § (1) „A közút felbontásához, annak
területén, az alatt vagy felett építmény vagy más
létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény)
elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem
közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban
együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a
közút kezelıjének a hozzájárulása szükséges. A
hozzájárulásban a közút kezelıje feltételeket
írhat elı.”
36. § (3) „Ha a közút területének nem
közlekedési célú igénybevétele valamely hatóság
engedélyéhez kötött építmény elhelyezése céljára
szükséges,
a
nem
közlekedési
célú
igénybevételrıl is - a közút kezelıjének
hozzájárulásával - az építési (létesítési)
engedélyezési
eljárásban
kell
határozni.
Amennyiben az igénybevételt kérı a
hozzájárulás
megtagadását
vagy
a
hozzájárulásban elıírt feltételeket sérelmesnek
tartja, a közút területének nem közlekedési célú
igénybevételérıl az engedélyezı hatóság a
közlekedési hatóság szakhatósági nyilatkozata
alapján dönt.”
41. § (2) „A közút kezelıje a közlekedés
biztonsága érdekében felszólíthatja az (1)
bekezdésben megjelölt építmény, útcsatlakozás
tulajdonosát (kezelıjét) annak felújítására,
korszerősítésére vagy megszüntetésére. A
felszólítás eredménytelensége
esetén az
építmény engedélyezésére jogosult hatóság vagy
a közlekedési hatóság - a közút kezelıjének
kérelmére - az építmény, útcsatlakozás
tulajdonosát
(kezelıjét)
a
felújításra,
korszerősítésre, megszüntetésre kötelezheti.”
42/A. § (1) „A közút kezelıjének hozzájárulása
szükséges
a) külterületen a közút tengelyétıl számított
ötven méteren, autópálya, autóút és fıútvonal
esetén
száz
méteren
belül
építmény
elhelyezéséhez, bıvítéséhez, rendeltetésének
megváltoztatásához,
nyomvonal
jellegő
építmény elhelyezéséhez, bıvítéséhez, kı,
kavics, agyag, homok és egyéb ásványi
nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút
területének határától számított tíz méter
távolságon
belül
fa
ültetéséhez
vagy
kivágásához, valamint
b) belterületen - a közút mellett - ipari,
kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb
szolgáltatási
célú
építmény
építéséhez,
bıvítéséhez,
rendeltetésének
megváltoztatásához, valamint a helyi építési
szabályzatban, vagy a szabályozási tervben
szereplı közlekedési és közmőterületen belül
nyomvonal jellegő építmény elhelyezéséhez,
bıvítéséhez, továbbá a közút területének
határától számított két méter távolságon belül fa
ültetéséhez vagy kivágásához,
c) amennyiben az elhelyezendı létesítmény
dılési távolsága a közút határát keresztezi.”

jegyzı

jegyzı

jegyzı

jegyzı

jegyzı

6. § (1) „A civil szervezetek adott évi
támogatásról az alábbiak (a továbbiakban:
támogató) hozhatnak döntést:

11.

A civil szervezetek támogatásáról
szóló
16/2014.
(V.
30.)
Önkormányzati rendelet

12.

A városképet meghatározó hirdetıberendezések,
hirdetmények
elhelyezésérıl
szóló
14/2014.
(VI. 06.) Önkormányzati Rendelet.

13.

A választási plakátok elhelyezésérıl
szóló
4/2014.
(II.
14.)
Önkormányzati Rendelet

14.

A közösségi együttélés alapvetı
szabályairól és azok megsértésének
jogkövetkezményeirıl
szóló
27/2013. (XI. 11.) Önkormányzati
Rendelet

b) a polgármester a költségvetési rendeletben
meghatározott polgármesteri keret erejéig,

polgármester

c) a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottsága a támogatások az egyesületek,
sportkörök, klubok közötti felosztásáról, és

Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági
és Sport Bizottság

d) a (2) bekezdésben meghatározott esetben a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottsága.

Pénzügyi
Bizottság

6. § (1) „Hirdetmény, megállító tábla és hirdetıberendezés
–
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzati által kihelyezett hirdetıberendezéseken történı – elhelyezéséhez
engedély szükséges, az engedélyezési eljárásban
a jegyzı jár el.”
5. § (1) „A választási plakát – a Hajdúnánás
Városi Önkormányzati által kihelyezett hirdetıberendezéseken történı – elhelyezéséhez
engedély szükséges, az engedélyezési eljárásban
a jegyzı jár el.”
2. § (4) „A közösségi együttélés alapvetı
szabályainak megsértése miatti eljárásban a
közigazgatási bírság kiszabására a Képviselıtestület által jelen rendeletben átruházott
hatáskörben a jegyzı, a helyszíni bírság
kiszabására
a
Hajdúnánási
Közös
Önkormányzati Hivatal közterület-felügyelıje
jogosult.”

jegyzı

jegyzı

jegyzı

és

Ügyrendi

4. melléklet
a 34/2015. (XII. 18.) Önkormányzati Rendelethez
5. melléklet
a 26/2014. (X. 30.) Önkormányzati Rendelethez

Az önkormányzat által alkalmazandó kormányzati funkciók szerinti besorolás:
Kormányzati funkció, megnevezés:
011130
011220
013330
013350
016080
031060
041232
041233
045120
045160
051020
051030
051050
052020
061020
064010
066010
066020
081030
081041
081045
081071
082091
082092
086010
086030
091110
091140
091240
091250
092211
092260
096010
096020
102022
104030
107051

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazolás
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Bőnmegelızés
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevıinek válogatása, elkülönített begyőjtése,
szállítása, átrakása
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása
Veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, átrakása
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
Lakóépület építése
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Sportlétesítmények, edzıtáborok mőködtetése és fejlesztése
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Szabadidısport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Üdülıi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
Közmővelıdés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közmővelıdés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
Határon túli magyarok egyéb támogatásai
Nemzetközi kulturális együttmőködés
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai
Alapfokú mővészetoktatás
Alapfokú mővészetoktatással összefüggı mőködtetési feladatok
Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
Gimnázium és szakképzı iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával
összefüggı mőködtetési feladatok
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
Gyermekek napközbeni ellátás
Szociális étkeztetés

107054
013320

Családsegítés
Köztemetı fenntartása és mőködtetés

