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Ballószög Község Önkormányzatának 

módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
14/2005. (XI. 4.) számú rendelete 

Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról 

Ballószög község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990. évi LXV. tv. 9. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. év CXL. tv. 
(továbbiakban: Ket) 19. §. (2) bekezdésében foglaltakra – egyes önkormányzati hatósági 
hatáskörök átruházásáról a következő rendeletet alkotja: 

1. § 

A Képviselő-testület Ballószög Község címeréről és zászlójáról szóló 7/1988. (IV. 7.) ÖR 
számú rendelete 

a) 6. § (4) bekezdésében meghatározott, a község címer- és zászlóhasználatának 
engedélyezése, az engedély visszavonása, használatért fizetendő díj összegének megállapítása 
hatáskör gyakorlását a Pénzügyi Bizottságra  ruházza át. 

2. § 

A Képviselő-testület a közterületek használatáról szóló 3/1999.(II.10.) számú rendelete 

a) 5. § (6) bekezdésében a közterület-használati megállapodás megkötésére 

b) 7. §(2) bekezdésében meghatározott, a közterület-használati megállapodás felmondása 
hatáskör gyakorlását a Polgármesterre ruházza át. 

3. § 

(1) A Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
16/2005.(XI.4.) számú rendelete 

a) 19. § meghatározott helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása 
b) 21. § bekezdésében meghatározott ápolási díj megállapítása, megszüntetése 

hatáskört a Szociális Bizottságra ruházza át. 

 
(2) A Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

16/2005.(XI.4.) számú rendelete 
 

a) 10. §-ban  meghatározott rendszeres szociális segély megállapítása, megszüntetése, 

b) 24. §-ban meghatározott átmeneti segély kivételes méltányosságból történő 
megállapítása, 
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c) 28. §-ban meghatározott temetési segély megállapítása, 

d) a 31. §-ban meghatározott köztemetés ellátás megállapítása,  

e) a 32 §-ban meghatározott közgyógyellátás megállapítása, 

      f) a 32 §-ban meghatározott étkeztetés ellátás biztosítása, 

      g) házi segítségnyújtás ellátás megállapítása hatáskor gyakorlását a Polgármesterre       

        ruházza át.    

4. § 

A Képviselő-testület a szociális alapszolgáltatásokról szóló 17/2005.(XI.4.) számú rendelete 

a) 7. § (6) bekezdése szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására, továbbá 

b) 7. § (9) bekezdése szerinti támogató szolgáltatás biztosítására, ide értve a 9. § (7) 
bekezdés szerinti díjmérséklésére, továbbá a (8) bekezdés szerinti térítésmentes 
igénybe vételére vonatkozó hatáskör gyakorlását a Polgármesterre  ruházza át. 

5. § 

(1)  A Képviselő-testület a gyermekek támogatásáról szóló 13/1997./XII.2./ számú rendelete 

a.)  5. §  (1) bekezdésében foglaltak szerinti rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
megállapítására,  

b.)   4. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a megítélt rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás időszakos felülvizsgálatára, továbbá 

c.) 6. § (3) bekezdése értelmében a jogosulatlanul felvett ellátás visszatérítésének 
elrendelésére vonatkozó hatáskör gyakorlását az Egészségügyi és Szociális  Bizottságra 
ruházza át. 

 

(2)  A Képviselő-testület a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2005./II.22./ sz. 
rendelete 

a.)1  

b.) 9. §-ban foglaltak értelmében a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felülvizsgálatára 
vonatkozó hatáskör gyakorlását a Polgármesterre ruházza át.  

6. § 

Jelen rendelet 1-5. §-ban foglaltak szerinti átruházott hatáskörökben hozott hatósági 
határozatokkal szembeni fellebbezés elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
 
--------- 
1. Hatályon kívüli helyezte a 2/2007./I.26./ 2. § (2) bekezdése 2007. március 1-jei hatállyal 
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7. §  

Jelen rendelet 2005. november 4. napján lép hatályba.  
Ballószög,  2005. november 4.  
 

(: Katona Imre:)    (: Dr. Botos József :)  
    polgármester mb. jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2005. november 4.  

  (:Dr. Botos József:) 
   mb. jegyző 
 


