
2. melléklet a …./.... (… .  … .) önkormányzati rendelet-tervezethez

a) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörök

Sorszám
Átruházást kimondó

önkormányzati rendelet Átruházott feladat megnevezése
A B

1.1.
Szabadkapacitás kihasználása körében reklám tevékenység
folytatása, reklámfelület biztosítása díjtételének meghatározása,
térítésmentesség megadása jogának átadása reklámszerződés
kötésére,

1.2.

Az önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló Csanyi Hírmondó, mint önkormányzati havi kiadvány

megjelentetésére (a hivatalvezető szerkesztésében)  való jog
átadása

2.1. Temetési segély iránti kérelmekben döntési jogosultság átadása
2.2. Átmeneti segély iránti kérelmekben döntési jogosultság átadása

2.3.

Az önkormányzat által
nyújtott  szociális ellátásokról Lakásfenntartási támogatás (normatív és önkormányzati) iránti

kérelmekben döntési jogosultság átengedése

3. A gyermekek védelméről és a
gyermekjóléti alapellátásokról

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmekben
döntési jogosultság gyakorlásának átengedése

4.1. 1.000.000,. Ft értékhatárig ingóvagyon elidegenítésének joga,

4.2. a nem törzsvagyon körébe tartozó ingó- és ingatlan vagyon
elővásárlási joga gyakorlás átengedése,

4.3. forgalomképes önkormányzati vagyon megterhelése,
bérbeadása és egyéb hasznosítása jogának átengedése,

4.4.

Az önkormányzat vagyona
feletti tulajdonjog

gyakorlásának szabályairól
szóló

ingóvagyon elővásárlási joga gyakorlásának átadása

5.
Csanytelek Község

Önkormányzata jelképeiről,
annak használatáról szóló

A község címere nyomdai úton való ellátásának kérelemre való
engedélyezése, címer használatának engedélyezése joga átadása

b) A képviselő-testület által a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési
Bizottságára  átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározása

Sorszám
Átruházást kimondó

önkormányzati rendelet Átruházott feladat megnevezése
A B

1.1. Társadalom- és szociálpolitikai feladatok kiadásainak belső
előirányzata átcsoportosításának joga

1.2.
Az önkormányzat 2011. évi

költségvetéséről szóló A Polgármesteri Hivatal működési jellegű kiadási feladatai
közötti átcsoportosításának joga

c) A képviselő-testület által a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulására átruházott
önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározása

Sorszám
Átruházást kimondó
Kistérségi Társulás

 Társulási Megállapodása és
önkormányzati rendelet

Átruházott feladat megnevezése

A B
1.1. Intézményfenntartói feladat Általános iskolai oktatás-nevelés

1.2. Intézményfenntartói feladat Óvodai nevelés

1.3.
a 2. § (1) bekezdés a)-b) és
e)pontban foglaltak szerinti
joga gyakorlásának átadása

Szociális alap- és szakellátás

2.

Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulási Tanácsa
Elnöke, a Belső ellenőr és

Csanytelek Község
Polgármestere között létrejött

megállapodás

A Polgármesteri Hivatal szervezete belsőellenőrzési feladatinak
elláttatása


