
A B C
Feladat Ellátás módja Mértéke

1. szülési támogatás igény szerint
az éves költségvetési 

rendelet szerinti előirányzat 
mértékéig      

2. iskolakezdési támogatás igény szerint
az éves költségvetési 

rendelet szerinti előirányzat 
mértékéig      

3.
Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj
igény szerint

az éves költségvetési 
rendelet szerinti előirányzat 

mértékéig      

4. támogató szolgálat 
kistérségi társulás 

keretében igény szerint
a társulási megállapodásban 

meghatározott mértékben

5.
Járóbeteg szakellátási 

intézmény fenntartásában 
részvétel

 kistérségi társulás 
keretében

a társulási megállapodásban 
meghatározott mértékben

6.
a település közrendje, 

közbiztonsága

ennek érdekében 
tevékenykedő állami és a 

helyi civil szervezet 
(Polgárőr és Önkéntes 

Tűzoltóegyesület 
Sümegprága)

az éves költségvetési 
rendelet szerinti előirányzat 

mértékéig      

7.

Közösségi kulturális 
hagyományok és értékek 

ápolása

művelődésre, társas életre 
szerveződő közösségek 

tevékenységének, kulturális 
célok megvalósításának 

támogatása

az éves költségvetési 
rendelet szerinti előirányzat 

mértékéig      

8. Közművelődési feladat
települési rendezvények 

támogatása

az éves költségvetési 
rendelet szerinti előirányzat 

mértékéig      

9.
Nevelési tanácsadó 

fenntartásában részvétel
kistérségi társulás 

keretében
a társulási megállapodásban 

meghatározott mértékben

10.

Gyógypedagógiai 
szolgáltatás 

fenntartásában részvétel

kistérségi társulás 
keretében

a társulási megállapodásban 
meghatározott mértékben

Önként vállalt feladatok, feladatellátás módja és mértéke

1. melléklet az 4/2011. (IV.8.) önkormányzati rendelethez

 
 
 
 



11. Tűz elleni védekezés
Tűzoltó Köztestület 

tagjaként

a finanszírozási 
megállapodásban 

meghatározott mértékéig

12.
Közreműködés a 

foglalkoztatás megoldásában
közfoglalkoztatás 

keretében

az elnyert pályázati 
támogatás és az éves 
költségvetési rendelet 

szerinti előirányzat mértékéig      

13. Vállalkozások élénkítése

ismeretterjesztő, tájékoztató 
előadások szervezése 

pályázati források 
vállalkozások általi 

megszerzése érdekében 

pályázati támogatás és az 
éves költségvetési rendelet 

szerinti előirányzat mértékéig      

14.
Sportolási lehetőségek 

feltételeinek megteremtése 
Sportegyesület 

Sümegprága támogatása

az éves költségvetési 
rendelet szerinti előirányzat 

mértékéig      

15. Turizmus élénkítése

a lakosság turisztikai 
kezdeményezéseinek, 

önszerveződések 
támogatása

az éves költségvetési 
rendelet szerinti előirányzat 

mértékéig      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A
Átruházott hatáskör

1.

átmeneti segély megállapítása,folyósítása, megszüntetése legfeljebb 
50.000.-forint összeghatárig, ide értve ezen összeghatárig az 

átmeneti segély kérelemre kölcsönként történő megállapítását is

2. temetési segély megállapítása,folyósítása, megszüntetése

3. lakásfenntartási támogatás megállapítása,folyósítása, megszüntetése

4. falugondnoki szolgáltatás megállapítása,folyósítása, megszüntetése

5. szociális étkeztetés megállapítása,folyósítása, megszüntetése

6. szülési támogatás megállapítása,folyósítása, megszüntetése

7. iskolakezdési támogatás megállapítása, folyósítása, megszüntetése

8.
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, folyósítása, 

megszüntetése

9. ápolási díj megállapítása, folyósítása, megszüntetése

10. közcélú foglalkoztatás tekintetében munkáltatói jogok gyakorlása

11.
az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a 

tulajdonosi jogosítványok gyakorlása a képviselő-testület nevében

12.
a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási 

ügyekben szerződés kötése

2. melléklet az 4/2011. (IV.8.) önkormányzati rendelethez

A polgármesterre átruházott hatáskörök

 
 
 
 
 



 

13.
nem intézményi használatban lévő vagyon tekintetében bérleti 

szerződés kötése

14. biztosítási szerződések kötése

15.
500.000.-Ft értékhatár alatt az önkormányzat részére ellenérték 

nélkül felajánlott vagyon elfogadása 

16.

vagyonhasznosítási  feladatok ellátása azon vagyon tekintetében, 
amely nem tartozik az önkormányzat intézményeihez, mint 

vagyonkezelő szervekhez 

17. behajthatatlan követelések törlése 100.000.-Ft alatt 

18.

kérelemre az önkormányzat által értékesített lakótelkekre 
vonatkozóan az önkormányzatot megelőző sorrendben a Magyar 

Állam, illetve hitelintézet jelzálogjoga bejegyzésének engedélyezése

19. az önkormányzati jelképek használatának engedélyezése

 


