
1. melléklet  a 29/2012 .  (XII . 14.) önkormányzati rendelethez 
 

 
a) A Polgármesterre átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörök 

 
Sorszám 

Átruházást kimondó  
önkormányzati rendelet 

 
Átruházott feladat megnevezése 

A B 

1.1. 
 

Az önkormányzat költségvetéséről szóló 

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

1.2. 
Csanyi Hírmondó, mint önkormányzati havi kiadványban 
megjelenő reklám térítésmentes megjelentetésére (a hivatalvezető 
szerkesztésében) való jog átadása 

1.3. 
Általános és céltartalék keretek feletti rendelkezési és 
átcsoportosítási jogok gyakorlása, 

2.1. Az önkormányzat által nyújtott  szociális 
ellátásokról szóló 

Temetési segély iránti kérelmekben döntési jogosultság 
átadása 

2.2. Átmeneti segély iránti kérelmekben döntési jogosultság 
átadása 

3. Az önkormányzat által nyújtott 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmekben 
döntési jogosultság gyakorlásának átengedése 

4.1.  
Az önkormányzat vagyonáról szóló 

 

1.000.000,. Ft értékhatárig ingatlan vagyon elidegenítésének 
joga, 

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

5. Csanytelek Község Önkormányzata 
jelképeinek alkotásáról szóló 

A község címere nyomdai úton való előállításának kérelemre 
való engedélyezése, címer használatának engedélyezése 
joga átadása, címer kötelező használatának elrendelése, 

b) A Jegyzőre átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörök 
1.1. 

Az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzata 

Nyilvános és iskolai könyvtári ellátás 
1.2. Közművelődési tevékenység (közösségi színtér működtetése) 
1.3. Egészségügyi alapellátásból a védőnői szolgálat működtetése 
1.4. Diákétkeztetés 

c) A Társulására átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározása 
ca) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 

1.1. Intézményfenntartói feladat Óvodai nevelés 
1.2. Intézményfenntartói feladat Szociális alap- és szakellátás, gyermekjóléti feladatok 

2. 

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási 
Tanácsa Elnöke, a Belső ellenőr és 

Csanytelek Község Polgármestere között 
létrejött 

megállapodás 

A Polgármesteri Hivatal szervezete belsőellenőrzési feladatinak 
elláttatása 

3. Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási megállapodás + Rendőrkapitány Rendészeti feladatok (közbiztonsági együttműködés) 

4. Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási megállapodás 

Településfejlesztés, turizmus 

5. Egészségügyi ellátás (ügyelet) 
cb) Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó (DAREH)  
      Önkormányzati Társulás 

1.1. 

Délkelet- Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó (DAREH) 

Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodás 

Hulladékgazdálkodás 

cc) Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás 

1.1. Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi 
Társulás társulási megállapodás Környezetvédelem (szúnyoggyérítés) 

cd) Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

1.1. 
Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodás 
Ivóvíz-minőség javítás 

 


