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Előterjesztés 
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez 

a Polgármesterre átruházott hatáskör végrehajtásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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. 

Egyéb ügykörben ilyen átruházott hatásköre a polgármesternek a közterület-használati 

engedélyekről való döntés, továbbá döntés a közútkezelői állásfoglalások kiadása ügyében.  

A Polgármester 2021. évben átruházott hatáskörben 26 alkalommal döntött az alábbiak szerint: 

 

Döntés közterület-használati ügyben: 

 

1. Hudák Közmű Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Szabó 

Dezső utca 56.) közterület-használat engedélyezése 2021. február 23. napjától a Csorvás, 

Rákóczi utca és Petőfi utca kereszteződésében, valamint a Rákóczi utca és Batthyány utca 

kereszteződésében bontási munkálatok végzése hibaelhárítás érdekében. 

2. Beleznai János 5920 Csorvás, Békéscsabai utca 14. szám alatti lakosnak a Csorvás Kinizsi 

utca 1. számú ingatlan Zrínyi utca felőli közterületen 10 m2 területen ideiglenes kerítés 

felállítására közterület használatot engedélyezzen a felújítási munkálatok elvégzésének 

idejére.  

3. Laptop-Konzol Pont 2, 5920 Csorvás, Rákóczi u. 21. szám alatti vállalkozás részére, hogy 

az 5920 Csorvás, Rákóczi utca 21. szám alatti ingatlana előtti közterületre reklámhordozó 

berendezést kihelyezzen 2021. július 26. napjától a bolt üzemeltetésének megszűnéséig. 

 

Döntés közútkezelői állásfoglalások ügyében, a közút nem közlekedési célú igénybevétele és a 

közút melletti ingatlan használata tekintetében. A hatáskört a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 46. § (1) bekezdése rendeli az önkormányzat képviselő-testületéhez, mint a helyi közutak 

kezelőjéhez. 

 

1. Csorvás, Munkácsy Mihály u. 21. számú ingatlan villamos energia ellátásának kiépítése. 

2. Csorvás, Gremsperger u. 12. számú ingatlan villamos energia ellátásának kiépítése.   

3. Csorvás, István király u. 26. számú ingatlan villamos energia ellátásának kiépítése. 

4. Csorvás, Rákóczi u. 19/3 helyrajzi számú ingatlan villamos energia ellátásának kiépítése. 

5. Csorvás, Bajcsy-Zs. u. 53. számú ingatlan villamos energia ellátásának kiépítése. 

6. Csorvás, Thököly u. 5. számú ingatlan villamos energia ellátásának kiépítése. 

7. Csorvás, Tanya 273. (0113/21 hrsz.) számú ingatlan villamos energia ellátásának kiépítése. 
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8. Csorvás, 256-113 Ady E. u. OTR állomáson eo. szekrény csere ügyében. 

9. Csorvás, Munkácsy Mihály u. 42. számú ingatlan villamos energia ellátásának kiépítése. 

10. Csorvás, FTTH hálózat kiépítése ügyében. 

11. Csorvás, Március 15. u. 38. számú ingatlanhoz leágazó gázvezeték kiépítése ügyében. 

12. Csorvás, Aradi u. 47. számú ingatlanhoz leágazó gázvezeték kiépítése ügyében. 

13. Csorvás, Batthyány u. 1. számú ingatlanhoz leágazó gázvezeték kiépítése ügyében. 

14. Csorvás, Árpád u. 17. számú ingatlanhoz leágazó gázvezeték kiépítése ügyében. 

15. Csorvás, Kinizsi u. 41. számú ingatlanhoz leágazó gázvezeték kiépítése ügyében. 

16. Csorvás, Csorvás, 256-110 Vízmű Kinizsi u. OTR állomás átépítés ügyében. 

17. Csorvás, Gremsperger u. 88. számú ingatlan villamos energia ellátásának kiépítése. 

18. Csorvás, Dózsa Gy. u. 37. számú ingatlan villamos energia ellátásának kiépítése. 

19. Csorvás, Arany J. utca lezárása a 47-es számú főútvonal felújítási munkái ügyében. 

20. Csorvás, az E04_A201 1083+83 hm. szelvényű útátjáró felújítási munkái ügyében. 

21. Csorvás, az E05_A201 1108+44 hm. szelvényű útátjáró biztosítási mód határozat 

kiadásához ügyében. 

22. Csorvás, az E04_A202 1093+87 hm. szelvényű útátjáró biztosítási mód határozat és 

áthelyezési engedély kiadásához ügyében. 

23. Csorvás, DIGI távközlési torony kiépítésével kapcsolatos ügyében. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármester átruházott hatáskörben végzett 

döntéseiről szóló beszámolót vitassa meg, és fogadja el. 

 

 

 

Csorvás, 2022. április 19. 

 

 

 

         Baráth Lajos s.k. 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…./2022.(….) KT. h a t á r o z a t: 

 

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Képviselő-testülettől a polgármesterre átruházott hatáskör - 

közterület-használati engedélyek, és közútkezelői 

állásfoglalások kiadása - 2021. évi gyakorlásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

Felelős: Baráth Lajos polgármester. 

Határidő: értelem szerint. 

 

 

 

 

 

 

 


