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egyes Polgármesterre átruházott hatáskörök 2016. évi gyakorlásáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(III.20.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete 
nevesíti azokat a hatásköröket, amelyekben a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a 
Polgármester dönt. A népjóléti és a pénzügyi igazgatás körén kívül ilyen átruházott 
hatáskörben jár el a Polgármester, amikor a közterület-használati engedélyek tárgyában dönt, 
vagy döntést hoz közútkezelői hozzájárulás kiadásáról, illetve a hozzájárulás kiadásának 
megtagadásáról.   
Ez a beszámoló a két utóbb említett ügykörök tekintetében nyújt tájékoztatást az átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról. 
  

1.) Közterület-használati engedély szükséges a közterület rendeltetéstől eltérő 
használatához.  

Az engedélyezési eljárásban a közterület-használatról és a közterület-használati díj 
megállapításáról szóló 11/1994.(VI.9.) önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni. 
2016-ban ennek megfelelően járt el a Polgármester:  
 

 a Krisztus Szeretete Egyház szabadtéri rendezvénye megtartásának engedélyezési 
ügyében, továbbá 

 a Csorvás, Rákóczi utca 6. szám alatti épület előtti közterület 7, 2 m2 területének 
építési munkával kapcsolatos igénybevétele engedélyezésekor, és 

 a 2016. december 30-31. napjára szóló, a Rákóczi utca 19. szám alatti Szarvas 
COOP áruház előtti közterületen egyéb szilveszteri szórakoztató kellékek 
árusításának engedélyezési ügyében.  

  
      2.)  Közútkezelői hozzájárulás szükséges a közút nem közlekedési célú 

igénybevételéhez, továbbá a közút melletti ingatlan   (közterület) használata 
tekintetében különösen a közút felbontásához, annak területén, alatta vagy felette 
építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez .   

      A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a közút 
kezelőjén a helyi közutak esetében az önkormányzat képviselő-testületét kell érteni. 
A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben látta el ezt a feladatot a Polgármester, 
amikor 2016-ban eljárt a következő ügyekben: 

 
 A Csorvás, Táncsics u. 7. szám alatti ingatlan előtt, az önkormányzati tulajdonban 

lévő közterület igénybevételéhez elektromos földkábel elhelyezése miatt kérték a 
közútkezelői hozzájárulás kiadását.   

 A Csorvási Gazdák Zrt. 0130/2 és a 0131 hrsz-ú Géptelepének ivóvíz 
bekötéséhez a 0132 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közút nem közlekedési célú 
igénybevételéhez kértek közútkezelői hozzájárulást. 



 A Csorvás külterület 0125/85 hrsz-ú tanya ingatlan villamosítása ügyében a 0137 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közút nem közlekedési célú igénybevételéhez 
volt szükség a közútkezelői hozzájárulás kiadására. 

 A Csorvás, Táncsics u. 50. szám alatti, és a Csorvás, Március 15. utca 62. szám 
alatti ingatlan elektromos energiával történő ellátása ügyében az ingatlan előtti 
közterületre vonatkozóan, elektromos földkábel elhelyezése miatt kértek 
közútkezelői hozzájárulást. 

 
 

2016-ban nem volt olyan ügy, amelyben a Polgármester a közterület-használati 
engedély megadását, vagy a közútkezelői hozzájárulás kiadását megtagadta volna. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesternek a jelen előterjesztésbe 
foglalt, átruházott hatáskörökben való eljárásáról szóló beszámolót vitassa meg, és 
fogadja el. 
 
 
 
Csorvás, 2017. január 17. 
 
 
                                                                                             …………………….. 
                                Baráth Lajos  
                                polgármester 

 


