Előterjesztés
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 30-i ülésére

15. napirend: Beszámoló a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Tisztelt Képviselő-testület!
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 7/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5. pontja szerint a polgármester az
alábbi átruházott hatásköröket gyakorolja 2019. december 1-től:
- dönt az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegű polgármesteri keret
felhasználásáról
- dönt a települési támogatás újszülötti támogatásáról
- dönt a tanulmányokhoz kapcsolódó települési támogatásokról, ennek keretében a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatási kérelmekről, valamint az iskolakezdési
támogatási kérelmekről
- dönt a nyári táborozási támogatások iránti kérelmekről
- dönt a települési rezsitámogatási kérelmekről
- elrendeli a köztemetést
- elbírálja a közterület-használat iránti kérelmeket
- a filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
- eljár a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott önkormányzati közútkezelői hatáskörbe tartozó ügyekben.”
Az előterjesztés a 2019 december 1-től 2020. június 30-ig terjedő időszakban a képviselőtestület által átruházott hatáskröben hozott döntésekről ad számot:
- újszülötti támogatás iránti kérelem ügyében 3 db határozat meghozatalára
kerül sor. A 3 jogosult összesen 90 ezer Ft támogatásban részesült.
- települési rezsitámogatás iránti kérelem ügyében 83 db határozat
meghozatalára került sor. A 83 jogosult összesen 835 ezer Ft támogatásban
részesült.
A polgármester a veszélyhelyzet alatt:
a képviselő-testület hatáskörében eljárva:
- települési krízis támogatás iránti kérelem ügyében 6 db határozatot hozott. A 6
jogosult összesen 150 ezer Ft támogatásban részesült.
a szociális és ügyrendi bizottság hatáskörében eljárva::
- települési rendkívüli támogatás iránti kérelem ügyében 5 db határozat hozott.
Az 5 jogosult összesen 80 ezer Ft támogatásban részesült.
Az SZMSZ szerint egyéb átruházott hatáskörben – kérelem hiányában – döntés nem született,
illetve a költségvetési rendeletben polgármesteri keretet nem határozott meg a testület.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet. hogy az átruházott hatáskörben és a veszélyhelyzet
alatt a képviselő-testület és a szociális és ügyrendi bizottság hatáskörében hozott döntésekről
készült beszámolót szíveskedjenek elfogadni.
Határozati javaslat
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a elfogadja a polgámesterre a képviselőtestület által átruházott hatáskörben hozott, valamint a veszélyhelyzet alatt a képviselőtestület és a szociális és ügyrendi bizottság hatáskörében hozott döntéseiről szóló
beszámolóját.
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