
SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. ÉVI 7. (02.24.) RENDELETE 
(A 2004. évi 18.,  2005. évi 17.(11.01.) módosító rendeletekkel  egységes szerkezetben) 

egyes hatáskörei átruházásáról. 
 

Sirok Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló  1990. évi 
LXV. törvény 9. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  az alábbi rendeltet alkotja.  
 

Általános rendelkezések 
 

1.  §.  
 

E rendelet hatálya kiterjed Sirok Község Önkormányzat Képviselőtestületére, a 
polgármesterre az önkormányzat bizottságaira. 
 

2.  §.  
 

Az átruházott hatásköröket a címzett polgármester, bizottságok a hatályos törvények, 
kormányrendeletek, helyi rendeletek megtartásával kötelesek gyakorolni.  
 

3.  §.  
 

A polgármester, bizottságok döntéshozatali munkáját a körjegyző és a körjegyzőség dolgozói 
segítik.. Ennek keretében elkészítik az előterjesztéseket, részt vesznek a végrehajtásban, 
ellátják a szükséges adminisztrációs feladatokat.  
 

4.  §.  
 

Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester és a bizottságok a munkájukról 
készített beszámoló keretében kötelesek beszámolni.  
 

Átruházott hatáskörök 
 

5.  §.  
 

A polgármesterre az alábbi hatásköröket ruházza át a képviselő-testület: 
• dönt az önkormányzat célhoz nem kötött forrásai betétként történő elhelyezéséről, 
• dönt az egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről, 
• fizetőképesség helyreállítása érdekében - a hatósági és az alapvető lakossági 

szolgáltatások kivételével - felfüggeszti a feladatok finanszírozását,, 
• az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatokat - utólagos beszámolási 

kötelezettség mellett - 500 ezer Ft erejéig módosíthatja, 
• engedélyezi – a Heves Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás -  

előzetes hozzájárulásával – a kedvtelésből tartott állatok értékesítésével foglalkozó 
állatkereskedést, 

• gondoskodik a védőoltás alól elvont eb, az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, 
, valamint az állatok egészségét veszélyeztető beteg vagy betegségre gyanús eb 
kártalanítás nélküli kiirtatásáról, 

• értékesíti vagy kiirtja a befogott, tizennégy napig – az állattartó által – ki nem váltott, 
veszettség ellen igazoltan oltott ebet,, 



• elrendeli a gümőkórós eb vagy macska kártalanítás nélküli kiirtását, valamint az ebzárlat 
idején szabadon talált kutya és macska kártalanítás nélküli leölés, 

• biztosítja a közterületek tisztaságát, a település rágcsálómentességét, 
• megállapodást köt a Munkaügyi Központtal jövedelempótló támogatásban részesülő 

foglalkoztatására, 
• megigényli, majd kiutalja a magánszemélyek kérelme alapján a közműfejlesztési 

támogatást, 
• finanszírozási szerződést köt az Országos Egészségbiztosítási Alap kezelőjével az anya- 

és gyermekvédelmi, védőnői feladatok ellátására, 
• közbeszerzési eljárás lefolytatását követően dönt a kivitelezővel történő szerződés 

megkötéséről a nemzeti értékhatár alatti értékű beruházás, beszerzés esetén, 
• jóváhagyja a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását. 
• megállapítja a temetési segélyt, 
• megállapítja a rendszeres szociális segélyt, 
• dönt a hajléktalanok átmeneti ellátásáról, 
• dönt a köztemetésről, 
• megállapítja az időskorúak járadékát 

6.  §.  
 

Az Egészségügyi Szociális és Segélyezési Bizottságra az alábbi hatásköröket ruházza át a 
képviselő-testület: 
• kamatmentes kölcsönt, részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatást nyújthat a 

rászoruló családok részére lakótelek, lakás megszerzéséhez, lakás felújításához, 
bővítéséhez. 

• a Kulturális Oktatási és Sport Bizottsággal együtt megállapítja az értelmiségi fiatalok 
lakástámogatását, a Bursa Hugarica Felsőoktatási ösztöndíjat, 

• megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, 
• megállapítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, 
• megállapítja a lakásfenntartási támogatást, 
• megállapítja az ápolási díjat, 
• megállapítja az átmeneti segélyt, 
• megállapítja a szociálisan rászorult személy közgyógyellátásra való jogosultságát, 
• dönt a jogosulatlanul felvett szociális pénzbeli ellátások visszafizetéséről 
 

7.  §.  
 

A Pénzügyi Bizottságra az alábbi hatásköröket ruházza át a képviselő-testület: 
• ellátja az önkormányzat és intézményei pénzügyi ellenőrzését, 
• elidegenítési joggal rendelkezik ingóságok tekintetében.  
 

Hatálybalépés 
 

8. §.  
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 
Kihirdetésével egyidejűleg  Sirok Község Önkormányzata  1999. évi 1. rendelete hatályát 
veszti. 
(a dőlt betűs módosító rendelkezés 2004. szeptember 28-án lép hatályba) 



 
S i r o k,   2006. március 10. 
 
 
 
                       Lakatos István                                        Tarjányi Lászlóné  
                        polgármester                                                körjegyző 
 


