
A hatósági ügyek vonatkozásában az eljárásra hatáskörrel rendelkező szervet a 

belügyminisztérium hivatalos kiadványa, A helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és 

hatásköri jegyzéke határozza meg. 

 

A polgármester átruházott feladat –és hatásköre 

 

1. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykőrös város vagyonáról 

és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 11/2021. (VI. 25.) önkormányzati 

rendelet alapján: 
 

1.1. az önkormányzat vagyonával kapcsolatos, azzal összefüggő tulajdonosi 

hozzájárulásokat, amennyiben a jogügylet nem jár önkormányzati 

kötelezettségvállalással, a polgármester adja meg; továbbá gyakorolja a tulajdonosi 

jogokat a hatósági eljárásban; 

 

1.2. a polgármester dönt a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon hasznosításáról – a 

vagyonkezelésbe adás kivételével –, valamint az Nvtv. 5. § (7) bekezdése szerinti 

elidegenítéséről egyedi bruttó 5 millió forint forgalmi értékhatárt el nem érő vagyon 

esetén; 

 

1.3. a polgármester dönt az üzleti ingatlan vagyonnal kapcsolatos valamennyi tulajdonosi 

jogkörben – a vagyonkezelésbe adás kivételével – egyedi bruttó 5 millió forint forgalmi 

értékhatárt el nem érő vagyon esetén; 

 

1.4. a polgármester dönt az üzleti ingó vagyon hasznosításáról, tulajdonjogának ingyenes 

vagy visszterhes átruházásáról – a vagyonkezelő javaslatára – egyedi bruttó 1 millió 

forint forgalmi értékhatárt el nem érő vagyon esetén; 

 

1.5.  a polgármester dönt az egy évet meghaladóan keletkezett, a mindenkori költségvetési 

törvényben megállapított, kisösszegű követelés törléséről az önkormányzat esetében. 

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek 

bérletéről szóló 8/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete alapján: 

 

2.1.  a polgármester vagy megbízottja részt vesz a versenytárgyaláson a KŐVA Zrt. mellett 

előzetes értesítés alapján  

 

2.2.  szükséglakást biztosíthat 30 napra  

 

2.3.  előzetes írásbeli döntése alapján rendkívüli élethelyzetre való tekintettel önkormányzati 

bérlakásra bérleti szerződést köthet pályázati eljárás nélkül, a rendkívüli élethelyzetet 

megalapozó ok megszűnéséig, de legfeljebb 6 hónapra. Amennyiben nincs üres – a 12. 

§ (2) bekezdésben meghatározott – szükséglakás, és a szerződés egy alkalommal 

legfeljebb 6 hónapra meghosszabbítható  

 

2.4.  közérdekű elhelyezést biztosít  

 

 

 



3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az anyagi érdekeltségi 

rendszer megállapításáról szóló módosított 2/1994. (I.20.) ÖT. sz. rendelete alapján: 

 

3.1.  megállapítja az adóhatóság vezetőjének adóbeszedési jutalékát 

 

 

4. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben 

nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján: 

 

4.1.  gyakorolja a rendeletben meghatározott hatásköröket, kivéve a rendkívüli átmeneti segély 

I. fokon történő megállapítását, illetve a méltányossági jogkör gyakorlását  

 

4.2.  rendkívüli krízishelyzet esetén, ennek egyidejű igazolásával, a jegyzővel együtt 

házipénztári kifizetést engedélyezhet  

 

5. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kitüntető címek alapításáról 

és adományozásáról szóló 30/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete alapján: 

 

5.1. átadja a kitüntető címeket az augusztus 20-i ünnepségen 

 

5.2. dönt az Elismerő Oklevél odaítéléséről és átadja az elismerő oklevelet. 

 

6. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az első lakáshoz jutó fiatalok 

helyi támogatásáról szóló 28/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet alapján: 

 

6.1.  visszavonja a megítélt támogatást a szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül, 

amennyiben a kedvezményezett azt nem használja fel  

 

6.2.  megállapodást köt a helyi támogatás biztosítására  

 

6.3.  hozzájárulhat a jelzáloggal terhelt lakás elidegenítéséhez a hátralék egyidejű 

kiegyenlítése esetén, vagy engedélyezheti másik lakásra a jelzálogjog bejegyzését, ha a 

megszerezni kívánt lakás a jogos lakásigény mértékét nem haladja meg.   

 

7. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használat 

általános rendjéről szóló 5/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete alapján: 

 

7.1. eljár a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben  

 

7.2. legfeljebb két évre engedélyezheti a közterület-használatot  

 

8. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önerős útépítések lakossági 

érdekeltségi hozzájárulás szabályozásáról szóló 12/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 

alapján: 

 

8.1. a 16. §-ban foglaltak teljesülése után, az útépítés szervezése során rögzített adatok és 

tények, a 10. § szerinti képviselő-testületi határozat, valamint a jelen rendelet vonatkozó 

részei alapján az önerős útépítésben részt nem vevő, de abban érdekelt érdekeltségi 

hozzájárulás megfizetésére kötelezéséről külön jogszabályok szerint határozattal dönt. 

 



 

8. 2.  ellenőrzi az érdekeltségi egység meghatározását és azt írásban jóváhagyja. 

 

8. 3.  az érdekeltségi területhez tartozó együttműködési megállapodások aláírására vonatkozó 

határidőt követő 30 napon belül értesíti az érdekelteket a kötelezettségvállalások 

elindításáról, valamint helyzetéről, vagy az együttműködés meghiúsulásáról, melyről a 

soron következő képviselő testületi ülésen tájékoztatást ad. 

 

9. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 

5/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelet alapján: 

 

9.1. írásban közszolgáltatási szerződést köt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására  

 

 

10. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a sporttámogatási 

rendszerről szóló 10/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelete alapján: 

 

10.1. átadja a kimagasló sporteredményeket elértek részére a díjat a képviselő-testület előtt, a 

szakbizottság jelenlétében  

 

 

11. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykőrös város jelképeiről 

szóló 60/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet alapján: 

 

11.1. gyakorolja az önkormányzati jelkép használatának engedélyezésével kapcsolatos 

hatáskört  

 

 

12. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Környezetvédelmi 

Alapról szóló 24/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete alapján: 

 

12.1.  dönt a 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék felhasználásáról  

 

12.2.  a pályázat nyertesével az Önkormányzat nevében a  támogatási szerződést köt  

 

12.3.  amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a szerződésben meghatározott 

feltételeket nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást részben vagy teljes egészében 

a Bizottság javaslatára visszavonhatja  

 

 

13. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület elnevezések, 

valamint a házszámok jelöléséről szóló 30/2004. (XI. 26.) ÖT. sz. rendelet alapján:  

 

13.1. a közterület elnevezésre, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezéseket 

fogadja  

 

 



14. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati 

rendelete alapján: 

 

14.1. határozattal dönt a közszolgáltatási díj alóli mentességre irányuló kérelmekről  

 

 

15. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a zöldfelület-gazdálkodás 

helyi szabályairól szóló 25/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete alapján: 

 

15.1.  megállapítja az okozott kár zöldfelületi értékét  

 

15.2.  engedélyezheti a közhasználatú és önkormányzati tulajdonban lévő korlátozott 

közhasználatú zöldterületek megjelenési formájának, zöldfelületi arányainak, 

zöldfelületi mutatóinak megváltoztatását  

 

15.3.  árokásásnál szemrevételezett gyökérkárosodás, vagy egyéb károsodás mértéke alapján 

helyreállítási kötelezettséget írhat elő  

 

16. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Nagykőrös Város 

településképének védelméről szóló 25/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete alapján:  

16.1. a polgármester hatásköre:  

16.1.1. településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció,  

16.1.2. településképi véleményezés,  

16.1.3. településképi bejelentés,  

16.1.4. településképi kötelezés és a bírság kiszabályozási eljárás. 

  



A jegyző átruházott feladat –és hatásköre 

 

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján:  

 

1.1. eljár a 46.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közútkezelői hatáskörbe tartozó 

ügyekben. 

 

2. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a zaj –és rezgésvédelem helyi 

szabályozásáról szóló 23/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete alapján: 

 

2.1.  megállapítja a kibocsátási határértéket a környezeti zajt és rezgést előidéző, zaj- és 

rezgésforrás működtetésével járó szabadtéri rendezvényre vonatkozóan 

 

2.2.  a zajforrás útvonalát korlátozhatja, ha úgy ítéli meg, hogy az érintett környezetben a 

zajforrás jelenléte nem indokolt, vagy alkalmazása a környezet jelentős zavarásával jár  

 

2.3.  tűzijáték megtartását térben és időben korlátozhatja  

 

2.4.  a zeneszolgáltatás tervezett helyszínét, helyszíneit a korlátozhatja, ha úgy ítéli meg, 

hogy a zene a környezet számára zavaró lehet  

 

2.5.   hivatalból, valamint bejelentés alapján – ellenőrző zajmérés végzésével – ellenőrzi a 

kibocsátott zaj mértékét  

 

2.6.  a zajkibocsátási határérték túllépése esetén kötelezi az üzemeltetőt a zajszint 

határértéknek megfelelő szintre történő csökkentésére 

 

2.7.   elrendelheti az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően - az engedélyben foglalt 

zajterhelési határérték, vagy a rendezvény engedélyezett időtartamának túllépése esetén 

- megtartott alkalmi rendezvények bezárását  

 

3. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól szóló 16/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelet alapján: 

 

3.1. a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt a hatósági eljárás 

lefolytatása és a rendelet szerinti szankciók alkalmazása. 

 

4. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület elnevezések, 

valamint a házszámok jelöléséről szóló 30/2004. (XI.26.) önkormányzat rendelet alapján: 

4.1. a közterületek házszámmal történő ellátása. 

 

  

 


