
 
HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2005. (III.01.) ÖR. 

RENDELETE 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról  

szóló 4/1999. (VII.16.) ÖR. 

rendelet módosításáról 

 

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 

rendeletet alkotja: 

  

1. § 

 

(1) A rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

(3)   Az önkormányzati hatáskörök gyakorlására felruházott szerv Hajdúbagos Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete. A Képviselő-testület az önkormányzati hatósági hatásköreit az 5. számú mellékletnek 

megfelelően a polgármesterre és bizottságaira átruházza. 

 

(2) A rendelet 15. § az alábbi új (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

(1) Az átruházott hatáskörben elbírált önkormányzati hatósági ügyekben másodfokon a Képviselő-

testület jár el. 

 

(3) A rendelet 15. § az alábbi új (6) bekezdéssel egészül ki: 

 

(2) Hajdúbagos Község Önkormányzatánál az önkormányzati hatósági ügyekben elektronikus 

ügyintézésére nincs lehetőség. 

2. § 

 

A rendelet új, 5. számú melléklettel egészül ki, mely jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi. 

 

3. § 

 

A rendelet 4. számú mellékletének (Polgármesteri Hivatal Ügyrendje) h.) és i.) pontja hatályát veszti. 

4. § 

 

E rendelet 2005. október 01-én lép hatályba. 

 

Hajdúbagos, 2005. szeptember 16. 

   

  Szabó Lajos sk.     Jenei Attila sk. 

   polgármester                jegyző 

 

A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon megtörtént. 

 

Hajdúbagos, 2005. szeptember 22. 

        Jenei Attila  

             Jegyző 

 

 

1. számú melléklet 



 

 

Kimutatás a Képviselő-testület által átruházott 

önkormányzati hatósági hatáskörökről 

 

 

 

 

1.) A Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök: 

 

- Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása, 

- Ápolási díj, 

- Időskorúak járadéka iránti kérelmek elbírálása, 

- Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása, 

- Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmek elbírálása, 

- Szociális étkeztetés biztosításának megállapítása, 

- Pénzben nyújtott gyermekvédelmi ellátások iránti kérelmek elbírálása, 

- Természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátások megállapítása, 

- Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások megállapítása. 

 

 

 

2.) A Polgármesterre átruházott hatáskörök: 

 

- Rendszeres szociális segély iránti kérelmek elbírálása, 

- Átmeneti szociális segély megállapítása azonnali intézkedést igénylő esetben, 

- Szociális kölcsön iránti kérelmek elbírálása, 

- Temetési segély iránti kérelmek elbírálása, 

- Köztemetés elrendelése. 

 

 

 


