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Polgárdi Város Önkormányzata 
Illetékességi terület: Polgárdi város közigazgatási területe 
Képviselő-testülete hatáskörrel rendelkezik az alábbi ügyekben, amelyekben a hatáskör gyakorlását a Polgármesterre átruházta: 

 a közterület-használat engedélyezése 
 gyógyszertámogatás, újszülöttek egyszeri támogatása, tanévkezdési támogatás, kivételes és azonnali egyszeri szociális támogatás,  
 köztemetési ügyekről, kivéve a köztemetés költségeinek méltányosságból történő részben vagy egészben történő elengedéséről, amely a képviselő-testület hatáskörében maradt 
 lakás és helyiség bérbeadás 
 civil szervezeti támogatás odaítélése, 
 az építési tárgyú, valamint közművekkel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadása, 
 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 35.§-a, 36. §-a, 39.§ (1) bekezdése, valamint 41. § (2) bekezdése szerinti hatáskörök gyakorlása, 
 a járművek behajtási engedélyeinek kiadása, 
 a címer, zászló és településnév használatával kapcsolatos döntések,  
 az óvodába történő jelentkezés módja, az óvodai általános felvételi időpontjáról, az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, és a Peti-Panni I. és II. családi napközi szakmai programjának, házirendjének jóváhagyása 
  tulajdonosi hozzájárulás megadása, stb. 

Illetékességi terület: Polgárdi közigazgatási területe 
 
Képviselő-testülete hatáskörrel rendelkezik az alábbi ügyekben, amelyekben a hatáskör gyakorlását a Jegyzőre átruházta: 

 lakhatási támogatás, ápolási támogatás, eseti támogatás, tüzelő támogatás, temetési támogatás, kivételes és azonnali egyszeri szociális támogatás, 
 üzletek éjszakai nyitvatartásának engedélyezése, 
 a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatti közigazgatási eljárás lefolytatása,  szankció megállapítása.  

 
Képviselő-testülete hatáskörrel rendelkezik az alábbi ügyekben, amelyekben a hatáskör gyakorlását a Szociális és Egyészségügyi Bizottságra átruházta: 

 krízistámogatásról döntés 
 
Polgármester eredeti hatáskörrel rendelkezik az alábbi ügyekben: 

 polgári védelem 
 katasztrófavédelem 

 
Az ügyintézéshez kapcsolódó információk (szükséges dokumentumok, illetékek, alapvető eljárási szabályok, ügymenet, formanyomtatványok) a www.polgardi.hu oldalon elérhetők 
 
Ügyfélfogadás ideje lásd I.4. pont. 
 
Ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyfelet megillető jogok és terhelő kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza, melynek szövege a https://net.jogtar.hu/ weboldalon megtekinthető. 
 
Elektronikus programok elérése: 
E-önkormányzati portál https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  
 
Jogszabályok jegyzéke: 

 „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény  
 „A környezet védelmének általános szabályairól” szóló 1995. évi LIII. törvény  
 „A vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény  
 „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  
 „Az épített környezet alakításáról” szóló 1997. évi LXXVIII.  
 „A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény  
 „Magyarország helyi önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  
 „A nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény  
 „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  
 „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet  
 „A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  
 a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 4/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 
 a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 27/2019 (IX.20.) önkormányzati rendelete  
 a helyi címer és zászló alapításáról és a településnév használatáról szóló 19/2019 (VI.25..) önkormányzati rendelete 
 az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről, a felügyeleti díjról és az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének szabályozásáról szóló 17/2018 (XI.5..) önkormányzati rendelete 
 a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 10/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 
 az önkormányzati támogatásokról szóló 6/2018 (V.2..) önkormányzati rendelete 
 a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 20/2017 (X.31..) önkormányzati rendelete 
 A közterület használatról szóló 14/2016 (XI.30..) önkormányzati rendelete 
 a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

 


