
 2. melléklet a 37/2014 (XII.19.) önkormányzati rendelethez

A POLGÁRMESTERRE, AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA, ÉS A JEGYZŐRE
ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

1. A Közgyűlés által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.1 A Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság előzetes véleménye alapján:

1.1.1. Az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a költségvetésben
szereplő  feladatokra,  célokra  –  az  esetenkénti  szükségletnek  megfelelően  –
beruházási  fejlesztési  célú  bér,  illetve  finanszírozási,  likviditási  hitel  felvétele,
valamint az erre vonatkozó szerződések megkötése;

1.1.2.  Az  átmenetileg  nehéz  pénzügyi  helyzetbe  került  költségvetési  szervek,
önkormányzati  tulajdonú  gazdasági  társaságok,  közhasznú  társaságok  részére,
legfeljebb egy év időtartamra – megállapodás alapján – kölcsön nyújtása;

1.1.3.  Az  önkormányzati  bevételek  növelése  érdekében  az  átmenetileg  szabad
pénzeszközök betétkénti elhelyezése, államilag garantált értékpapírok vásárlása;

1.1.4. A mindenkori költségvetésben a „Pályázati önrész” célú keretösszeg terhére
kötelezettség vállalása,

1.2 Az Egészségügyi és Szociális Bizottság előzetes véleménye alapján:

1.2.1.  a  szociális  intézmények  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának,  Szakmai
Programjának,  valamint  a  szakosított  ellátást  nyújtó  intézmény  esetében  a
Házirendjének jóváhagyása;

1.3. Az  általános  tartalékkal  való  rendelkezési  jog  negyedévenként  a  mindenkori
költségvetési rendeletben meghatározott összeg erejéig,

1.4. Önkormányzati  költségvetési  szerv  vállalkozási  tevékenységével  kapcsolatos
szabályzat jóváhagyása,

1.5. A  gazdaság  fejlesztése,  a  foglalkoztatás  elősegítése,  vállalkozások  letelepítése
érdekében tárgyalások folytatása, előzetes kötelezettségvállalás,

1.6. Mecénási  Alapból  támogatás  odaítélése  a  mindenkori  költségvetési
rendeletben meghatározott összeg erejéig,

1.7. Tulajdonosi  jogok  gyakorlása  a  hatályos  vagyonrendeletben  meghatározott
összeghatárig és feltételekkel; tulajdonosi nyilatkozatok kiadása,

1.8. A város név-, címer, és zászló használatának engedélyezése,

1.9. Helyi vízkár-elhárítási feladatokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
feladatok,



1.10. A temetőkről  és  a  temetkezési  tevékenységről  szóló  önkormányzati  rendeletben
meghatározott feladatok,

1.11. Közterület-használati engedélyek kiadása és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás 
lefolytatása

1.12. A közbeszerzési  kiírások  jóváhagyása,  felülvizsgálata,  és  döntés  a  Közbeszerzési
Szabályzatban meghatározottak szerint,

1.13. A nevelési-oktatási intézményekkel kapcsolatos, fenntartó által benyújtott pályázatok
támogatási szerződéseinek, dokumentumainak aláírása az Önkormányzat nevében,

1.14. Döntés a gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda
heti és éves nyitvatartási rendjének meghatározásáról,

1.15. Kijelöli Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőit a területén
működő nevelési-oktatási intézmények iskolaszékeibe, intézményi tanácsaiba.

1.16. Határozattal  dönt  a  településrendezési  eszközök  egyeztetési  eljárásának
véleményezési szakaszában a beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el
nem fogadásáról.  A beérkezett  véleményekről  és  az  azzal  kapcsolatosan

hozott döntéséről  a  Közgyűlést  a  településrendezési  eszköz  jóváhagyásakor
tájékoztatja.

1.17. Az  alapítványi  forrás  kivételével  dönt  az  államháztartáson  kívüli  forrás
átadásáról és átvételéről.

1.18. Dönt  az  Önkormányzattal  létrejövő  közművelődési  megállapodások  
megkötéséről.

1.19. Dönt a temetkezési emlékhellyé történő nyilvánítással kapcsolatos ügyekben.

2. A Közgyűlés által az állandó bizottságokra átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

    2.1. Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
2.1.1. Perbeli,  vagy  peren  kívüli  egyezségkötés  esetén  a  hatályos  vagyonrendeletben

meghatározott összeghatárok között, és feltételekkel a Városgazdálkodási-és
Üzemeltetési Bizottsággal együttesen dönt. Figyelemmel kíséri az önkormányzat
bíróság előtt folyamatban lévő pereit és perbeli tevékenységét.

   2.2. Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság

2.2.1. Dönt  a  törvényben,  egyéb  jogszabályokban,  önkormányzati  rendeletekben
részére biztosított hatáskörben eljárva,

2.2.2. Dönt a fejlesztési és rendezési célokat megalapozó tervpályázatok kiírásáról,

2.2.3. Dönt a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról.

   2.3. Pénzügyi Bizottság

2.3.1. Dönt az önkormányzat számlavezetőjéről.



   2.4. Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság 

2.4.1. Dönt a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között:

2.4.1.1. az  idegenforgalmi  ágazat  rendelkezésére  álló  költségvetési  forrás
szakfeladatokra történő felosztásáról,

2.4.1.2.  a  sport  pályázati  önrész  felosztásáról,  támogatás
odaítéléséről, 

2.4.1.3. az oktatási funkción tervezett „Tanulók ösztöndíja” támogatás odaítéléséről,

2.4.2. Dönt a Kulturális Mecénási Alap és a Sport Mecénási Alap odaítéléséről,

2.4.3. Dönt az Idegenforgalmi Alap felhasználásáról,

2.4.4. Jóváhagyja a közművelődési, közgyűjteményi intézmények munkatervét, valamint
szervezeti és működési szabályzatát.

2.4.5. Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat elbírálásáról.

2.4.6. Dönt  pályázat  kiírásáról  a  közgyűlés  nevében  Miskolc  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények magasabb
vezetői állásainak betöltésére, és véleményezi a benyújtott pályázatokat.

2.4.7. Dönt a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő, az adott
nevelési  évben  indítható  csoportok  számáról,  engedélyezi  a  maximális  csoport
átlaglétszámtól való eltérést, ha az nem jelent költségnövekedést és nem jár együtt az
intézmények jellegének, alapfunkciójának megváltozásával,  továbbá engedélyezi a
maximális létszámtól való eltérést.

2.4.8. Jóváhagyja a Miskolci Település Értéktár Bizottság beszámolóját.

   2.5. Egészségügyi és Szociális Bizottság

2.5.1. Dönt  a  területi  ellátási  kötelezettséggel  járó  háziorvosi,  házi  gyermekorvosi  és  
fogorvosi (továbbiakban háziorvosi) működtetési jog

2.5.1.1. elidegenítéssel történő megszerzéséhez szükséges Önkormányzati nyilatkozat
megtételéről,  mely  szerint  a  működtetési  jog  megszerzését  követően  az
Önkormányzat a kérelmezőt háziorvosként kívánja foglalkoztatni,

2.5.1.2. tartósan betöltetlen háziorvosi körzet működtetési jogának megszerzéséhez a
körzet tartósan betöltetlen jellegének igazolásáról,

2.5.2. Dönt  a  lakáshoz  juttatással,  pénzügyi  támogatással  kapcsolatos  javaslatokról,  
illetve szabályzatról,

2.5.3. Dönt  a  szociális  bérlakásokra  benyújtott  pályázatok  nyerteseiről  és  a  különös
rászorultságból, illetőleg különös méltánylást érdemlő egyéb okból – a Közgyűlés
által évenként meghatározott keret erejéig – történő bérlők kijelöléséről,



2.5.4. Dönt a Szociális Alap,  Fogyatékosügyi Alap odaítéléséről és a Nyugdíjas Klub  
működési támogatásáról,

2.5.5. Dönt  a  költségvetési  rendeletben  meghatározott  keretek  között  a  bizottság
hatáskörébe utalt egyéb alapokról.

2.5.6. Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat elbírálásáról.

2.5.7. Dönt a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek összevonásával,
megszüntetésével és területi ellátási kötelezettséggel összegfüggő kérdésekben.

3. A Közgyűlés által a jegyzőre átruházott hatáskörök

3.1. Véleményezi az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény vezetőjének
személyére vonatkozó javaslatokat.
3.2 Eljár  a közösségi  együttélés  alapvető szabályainak megszegése esetében a közigazgatási
bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban


