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Beszámoló Hatvan város jegyzőjének az átruházott hatáskörben eljárva meghozott 
döntéseiről 

 
 
Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 
 
A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 
26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 48. § (6) bekezdése alapján a jegyző 
átruházott hatáskörében eljárva meghozott határozatai tekintetében évente köteles a képviselő-
testületnek írásban beszámolni. 
 
Az SZMSZ 10. melléklete tartalmazza a jegyzői átruházott hatásköröket. 
 
A fentiek alapján az átruházott hatáskörben meghozott határozatokról az alábbi beszámolót adom: 

− A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján helyi önkormányzati utak 
vonatkozásában közútkezelői hozzájárulás megadására, valamint az útkezelői feladatok 
ellátására 174 esetben, elutasítására pedig 3 esetben került sor. 

− A köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) 
önkormányzati rendeletben szabályozott környezet- és természetvédelmi ügyekben összesen 
34 esetben került sor felszólításra és kötelezésre. 

− Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozóan beérkezett kérelmek közül 72 
esetben állapítottam meg támogatást, 1 esetben a kérelmet elutasítottam, 14 esetben a 
kedvezmény nyújtását megszüntettem. 

− A gyermek jogán benyújtott települési támogatásra vonatkozó 21 kérelemnek helyt adtam. 
− Gyógyszertámogatásra vonatkozó települési támogatás igények közül 9 esetben állapítottam 

meg támogatást. 
− Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás igények közül 20 kérelemnek helyt adtam. 
− Rendkívüli élethelyzetre vonatkozó települési támogatások körében 5 kérelemnek helyt adtam. 
− Hozzátartozó eltemetéséhez kapcsolódó települési támogatást 7 esetben állapítottam meg. 
− Lakbértámogatást 2 igénylőnek állapítottam meg. 
− A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 

15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján 67 esetben a 
közterület eltérő használatához hozzájárultam, 1 esetben a megszüntetésről, 1 esetben a 
szüneteltetésről és 1 esetben a kérelem elutasításáról döntöttem. 

− A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás ügyében 1 felszólításról 
döntöttem. 



 
 
 

− Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
alapján a Hatvani Tankerületi Központ vagyonkezelésébe adott intézmények meghatározott 
ingatlanrészei vonatkozásában a bérbeadásra meghatározott bérleti díjtól eltérően, 
kedvezményes díj megállapításáról 1 esetben döntöttem. 1 esetben a fizetendő bérleti díjat 
megemelt összeggel hagytam jóvá. 

− A Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7/2016. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet alapján a súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett 
útszakaszokra vonatkozóan 42 behajtási engedélyt adtam ki. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város jegyzőjének az átruházott 
hatáskörben eljárva hozott 2021. évi döntéseiről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
 
Hatvan, 2022. február 15. 
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