
 
Tárgy: Beszámoló az Ügyrendi és Szociális Bizottság II. félévben átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről 

 
88/2021. (V.7.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének és szervei Szervezeti és Működési 
szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország Kormánya által a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. 
(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel elfogadja az Ügyrendi és Szociális Bizottság 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló II. félévi beszámolóját 2020. július 1-
től – 2020. december 31-ig terjedő időszakban hozott határozatokról az alábbiak 
szerint: 

 

Támogatási forma 
megnevezése 

Kérelmek 
száma 

Támogatott 
kérelmek száma 

Elutasított 
kérelmek száma 

Önkormányzati szociális 
lakásbérleti határozatok 
kijavítása 4 4 0 

Fellebbezés elbírálása 9 1 8 

Önkormányzati szociális 
lakásbérleti szerződés 
hosszabbítása 24 22 2 
 

 

 
Támogatási forma 
megnevezése 

Kérelmek 
száma 

Támogatott 
kérelmek száma 

Elutasított 
kérelmek száma 

Lakóingatlanok 
építéséhez, új 
lakóingatlanok 
vásárlásához kapcsolódó 
hiteltörlesztési támogatás 
véleményezése 2 2 0 

 
2. Döntésemről az első rendes Képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 
 

INDOKOLÁS 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 4.§ (4) bekezdése szerint az átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról a hatáskört gyakorlók a Képviselő-testületnek évente kétszer számolnak 
be. Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról az első féléves beszámolót a szeptemberi képviselő-
testületi ülésre, a második féléves beszámolót a következő év januári képviselő-testületi ülésre kell 
előterjeszteni.  



A rendelet 3. számú melléklet 1.2. pontja szerint az Ügyrendi és Szociális Bizottság az alábbi 
átruházott hatásköröket gyakorolja: 

 

 Jóváhagyja a képviselő-testület döntésének megfelelően a pályázatok, versenytárgyalások, 
10 millió forint feletti ingatlanértékesítések, közbeszerzési eljárások során készült 
szerződéseket, illetve azok esetleges módosításait. 

 Dönt a feladatkörébe tartozó jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítéséről, 
elengedéséről, részletfizetés engedélyezéséről. 
 Dönt a bérbeadó javaslata alapján a szociális helyzetük miatt rászorult lakásigénylők részére 
a lakás kiutalásáról. 
 Dönt a polgármester feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó ügyekben. 
 Dönt a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj odaítéléséről. 

 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország Kormánya a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. 
(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 
továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg.  
 
A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. (1) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 
 
Kiskunhalas, 2021. május 7. 
 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 

 
 


