
PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

15/2005. (IX. 30.) RENDELETE 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁSKÖR ÁTRUHÁZÁSÁRÓL. 
 
 
Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatásról szóló 2004. évi CXL Tv. 19 § /2/ bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja.  
 
 

1. § 
 
/1/ Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati hatósági 

hatásköreiből az alábbiakat ruházza át a polgármesterre: 
 
 
/2/1 Állattartás szabályai hatáskörben 
 

Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi állattartás 
szabályairól” szóló 15/2009.(X.3.) rendeletének 14. §. –ában meghatározottól eltérően 
a nagyobb létszámú kedvtelésből tartott állat tartásához a polgármester írásbeli 
engedélye szükséges. 

 
/3/2  Szociális hatáskörben:  
 

a)  temetési segély megállapításánál  
b) helyi rendeletben szabályozott ápolási díj megállapításánál 
c) szociális étkeztetés biztosításánál 
d) a közgyógyellátás méltányossági megállapításánál 
e) házi gondozásba vételnél 
f) nappali szociális ellátás megállapításánál  
g)3 
g) helyi lakásfenntartási támogatás  

 
/4/ Közterület használatával kapcsolatos hatáskörben  
 

a) A közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – 
részben vagy egészben felmentést adhat jótékony és közcélú rendezvény 
esetében  

b) Gondoskodik a közterület használat szabályszerűségének ellenőrzéséről.  
 

                                                           
1
 módosította a 21/2009.(XI.6.)rendelet. Hatályos: 2009. november 6. 

2
 módosította a 19/2007.(XI.05.)rendelet. Hatályos: 2007. november 5. 

3
 hatályon kívül helyezte az 5/2008.(VI.30). rendelet 2008. július 1-jétıl. 
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/5/ Papkeszi Község Önkormányzata vagyon és vagyongazdálkodási szabályaival 
kapcsolatos hatáskörben 

 
a) A hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási 

jogügyletek megkötése 
b) a nem intézményi használatban lévő bérleti szerződések megkötése 
c) Képviselő-testület véleményének figyelembevételével a biztosítási 

szerződések megkötése. 
 
/6/ Temető és temetkezéssel kapcsolatos hatáskörben  
 

a) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat ellátja. 
 
/7/4    
 
 

2. §5 
 
 

3. § 
 
/1/6  A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 20/2007.(XI.05.) rendelet 10. §. (3) bekezdésében 

foglalt ellátást a polgármester a családgondozó javaslatára állapítja meg. 
 

a) Természetben rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg.  
 
 

4. § 
 
/1/  Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Az állattartás szabályairól 

szóló 9/2005. (V. 27.) rendeletének  
a) 4 § /4/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
Rendelettől eltérő nagyobb létszámú állattartás engedélyezésének hatásköréről a 
15/2005. (IX.30.) rendelet 1 § /2/ bekezdésének a) pontja rendelkezik.  

 
b) 5 § /3/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 
Rendelettől eltérő nagyobb létszámú ebtartás engedélyezésének hatásköréről a 
15/2005. (IX. 30.) rendelet 1 § /2/ bekezdésének b) pontja rendelkezik.  

 
/2/7 Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Az egyes szociális 

ellátásokról szóló 3/2004. (I.30) rendeletének 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

                                                           
4
 hatályon kívül helyezte az 5/2008.(VI.30.) rendelet 2008. július 1-jétıl. 

5
 hatályon kívül helyezte a 19/2007.(XI.05.)rendelet. 2007. november 5-tıl. 

6
 módosította az 5/2008.(VI.30.) rendelet. Hatályos: 2008. július 1. 

7
 módosította az 5/2008.(VI.30.)rendelet. Hatályos: 2008. július 1. 
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A rendeletben megállapított támogatások átruházott eljárási hatásköreit Papkeszi 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005.(IX.30.) rendeletének 1. §. /3/ 
bekezdés a-h./ pontja szabályozza. 

 
/3/8 Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének A gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló 20/2007.(XI.05.) rendeletének 5. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

 
A rendeletben megállapított támogatások átruházott eljárási hatáskörét Papkeszi 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005.(IX.30.) rendeletének 3. §-a 
állapítja meg. 

   
 
/4/ Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének A közterületek 

használatáról szóló 4/2004. (IV. 2.) rendeletének 10 §-a az alábbiak szerint módosul: 
 Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének A Képviselő-testület 

hatáskör átruházásáról szóló 15/2005. (IX. 30.) rendeletének 1 § /4/ bek. a) pontja 
alapján a polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének 
kötelezettsége alól – kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat:  
a) jótékony és közcélú rendezvény esetében  

 
  Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének A közterületek 

használatáról szóló 4/2004. (IV. 2.) rendeletének 14 § (1) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 

 Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének A Képviselő-testület 
hatáskör átruházásáról szóló 15/2005. (IX. 30.) rendeletének 1 § /4/ bek. b) pontja 
alapján a közterület használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester 
gondoskodik.  

 
/5/ Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Az önkormányzat 

vagyonáról, és a gazdálkodás szabályairól szóló 9/2003. (V. 23.) rendeletének 11 § /5/ 
bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének A Képviselő-testület 
hatáskör átruházásáról szóló 15/20105. (IX. 30.) rendeletének 1 § /5/ bekezdése alapján 
a polgármester jogosult: 

 a) a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási 
 jogügyletek megkötésére, 

 
b)  megkötni a nem intézményi használatban lévő bérleti szerződéseket, 

 

b) megkötni -  Képviselő-testület  véleményének figyelembevételével - a 
biztosítási szerződéseket. 

 

                                                           
8
 megállapította az 5/2008.(VI.30.) rendelet. Hatályos: 2008. július 1. 
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/6/ Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének A temetőkről és temetkezési 
tevékenységről szóló 11/2001. (VII. 27.) rendeletének 4 § /1/ bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 

 Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének A Képviselő-testület 
hatáskör átruházásáról szóló 15/2005. (IX. 30.) rendeletének 1 § /6/ bekezdése alapján 
a polgármester a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat 
ellátja. 

 

5. § 

Ezen rendelet 2005. november 1. napjától hatályos. 

6. §9 
 
(1) A rendelet nem tartozik a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és 
Tanács 2006/123/EK irányelvének hatálya alá. 
 

Papkeszi, 2005. szeptember 28.  

 

Horváth Gyula        Fodor Krisztina 
 polgármester               jegyző 

A rendelet kihirdetve:  

2005. szeptember 30.   

     Fodor Krisztina 
          jegyző 

 

                                                           
9 módosította 16/2009. (X.1.) hatályos 2009. október 1. 


