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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Dorog Város Képviselő-testületének 2020. július 10-i ülésére 
 

 
Tárgy: Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében hozott döntések 2019. évi teljesítéséről 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. § (4) bekezdése 
értelmében a képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a bizottságra ruházhatja át. 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályairól szóló 17/2014 (X.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza a 
képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök felsorolását. 
 
A leírtakra hivatkozva az átruházott hatáskörökben meghozott döntésekről az alábbiak szerinti 
tájékoztatást adom. 
 
Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök: 
 

Rendeletek Hatáskör Döntések száma 

5/2001.(II.23.) Közterület 
használat 14/2019.(XI.29.) 

A közterület-használati 
hozzájárulás megadásával 
kapcsolatos ügyekben a 
polgármester jár. 

6 db tulajdonosi hozzájárulás 
38 db közterület-használati 
engedély 
4 db közterület-használati 
engedély visszavonása 

4/2014. (II.28.) rendelete az 
Önkormányzat tulajdonában 
álló nem lakás célú helyiségek 
bérbeadásának feltételeiről 

Polgármester hatáskörébe 
tartozik: 
a) a helyiségbérleti szerződés, 
valamint a bérbeadó és a bérlő 
egyéb jellegű megállapodásai 
tartalmának meghatározása, 
b) a helységbérleti szerződés 
határidő lejárta előtti 
felmondása, 
c) döntés harmadik személy 
bérleménybe történő 
befogadásáról, 
d) döntés jogszerű használat 
során folytatott tevékenység 
megváltoztatásáról. 

 
 
2 db új helyiségbérleti 
szerződés 
 
3 db helyiségbérleti szerződés 
megszűntetése 
 
 

3/2013.(II.22.) önkormányzati 
rendelete  
az önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás 
szabályairól 7/2018.(IV.27.) 

Önkormányzati vagyont érintő 
jognyilatkozatok megtételére a 
polgármester jogosult. Ilyen 
Jognyilatkozat a tulajdonosi 
hozzájárulás, az 
önkormányzatot, mint a 
jelzálogjog az elő és 
visszavásárlási, vételi jog 
jogosultját megillető nyilatkozat. 

6 db jognyilatkozat a telephely 
alapításáról 
2 db pályázat 
4 db beruházás lakó részére 
2 db Kormányhivatal részére 
adásvétellel kapcsolatban 
1 db Esztergomi Járási 
Földhivatal részére 



 
 
 
 
 

1/2013. (I.25.) önkormányzati 
rendelete a településképi 
véleményezési eljárásról 

A településképi véleményben a 
polgármester a tervezett építési 
tevékenységet engedélyezésre 
a) javasolja, 
b) feltétellel javasolja, illetve 
c) nem javasolja. 

19 alkalommal a polgármester 
településképi véleményét a 
főépítész készíti elő. 

3/2014.(II.28.) Önkormányzat 
tulajdonában lévő bérlakások 
bérbeadása 17/2019. (XI.29.) 

Polgármester hatáskörébe 
bérleti szerződés  
-megkötése 
- felbontása 
- egyéb megállapodások 

18 db bérleti szerződés 
10 db megszűntetés 
11 db megállapodás 
 
 

 
 
A leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő elfogadásra a T. Képviselő-testület 
számára. 
 
 
 

Határozati javaslat: 
 
 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testület a Polgármester átruházott hatáskörében hozott 
döntésekről szóló 2019. évi beszámolót elfogadja. 
 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tittmann János polgármester 
 
 
 
Dorog, 2020. június 17. 
 
 
 
 
 
 
             Dr. Tittmann János sk. 
           polgármester 


