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1.§ A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 
2. § A Rendelet 7. sz. melléklet A.) pontja kiegészítésre kerül az alábbi kormányzati funkció 
szerinti besorolás kóddal, a kódok számsorrendjének értelemszerű megváltozásával: 
061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok 

 
Záró rendelkezések 

 
2.§ (1) Ez a rendelet a 2019. április 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Jánoshalma, 2019. március 28. 

 
   Czeller Zoltán sk.      Dr. Benda Dénes sk. 
     polgármester                    címzetes főjegyző 
 

A rendelet kihirdetve:  

Jánoshalma, 2019. március 29. 

Dr. Benda Dénes 
címzetes főjegyző 

 
  

  



1. számú melléklet a 5/2019.(III.29.) önkormányzati rendelethez 

   

A Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök 

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése alapján az alábbi hatásköröket a polgármesterre ruházza 

át:  

Szociális és egészségügyi ellátás területén 

- települési támogatás 

- köztemetés 

- tulajdonosi jogok gyakorlása a többségi tulajdonban lévő Jánoshalmi Kistérségi 

Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-ben, 

-  kapcsolattartási és felügyeleti feladatok ellátása a háziorvosi ügyelet területén. 

  

A polgármester a polgári védelem területén:     

- szervezi és irányítja a polgári védelmi feladatokat, 

- irányítja a helyi vízrendezést és vízkár elhárítását, valamint a belvízvédekezést, 

ugyanezen    

 ügyekben államigazgatási feladatait ellátja.          

 

Kommunális igazgatás területén: 

- A települési folyékony hulladékleeresztő helyének kijelölésével, valamint a közcélú 

ártalmatlanító telep létesítésével kapcsolatos feladatokat látja el külön jogszabályi 

rendelkezésnek megfelelően.  

- gondoskodik külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően a közvilágítási 

berendezés létesítéséről, üzemeltetéséről, 

- Közterület foglalási engedélyek kiadása. 

 

Földművelődés-ügyi igazgatás területén: 

- az állati hulladék ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátásáról 

gondoskodik, 

- a település belterületén a kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével vagy 

ártalmatlanná tételével, továbbá az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, 

valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető betegség tüneteit mutató, vagy 

betegségre gyanús ebek, macskák kártalanítás nélküli kiirtásával kapcsolatos feladatok 

ellátása 

- a település belterületén - külön jogszabályban megállapított - növényvédelmi feladatok 

ellátásáról, ellenőrzéséről gondoskodik  


