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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 148.§ h) pontja alapján „a jegyző
tájékoztatja a Képviselő-testületet a Hivatal munkájáról, feladatai végrehajtásáról
rendszeresen beszámol a polgármesternek”.
Fentiek figyelembevételével igyekeztünk összegyűjteni mindazokat a feladatokat,
tevékenységeket, melyeket a Polgármesteri Hivatal 2014. évben folyamatosan végzett.
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
1994. december 11-én jött létre Budapest Főváros közigazgatási területéről és kerületi
beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvényben megjelölt közigazgatási határokkal. A kerület
területe 4078 Ha.
Néhány adat a kerületi lakónépesség számáról:
1995.
2000.
2005.
2010.
2015.

20.450 fő
21.222 fő
21.480 fő
22.379 fő
23.481 fő
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Jogi személyiségének elnyerése után a Képviselő-testület folyamatosan szervezte meg a helyi
közszolgáltatásokat a törvény keretei között. A kötelező és az önként vállalt feladatok
beépítésre kerültek a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendeletbe is.
A helyi önkormányzatok kötelező feladat- és hatáskörét 2013-tól a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., a továbbiakban: Mötv. 10.§ (1), 13.§ (1),
23.§ (5) állapítja meg, azonban önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló
megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként
vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt
önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását (Mötv. 10.§ (2) bek.). feltéve, hogy a feladatés hatáskör eredeti címzettje ahhoz előzetesen egyetértésen egyetértését adta. (Mötv. 12. § (2)
bek.)
A hatályos Mötv. 13.§ (1) bekezdése, illetve 23.§ (5) bekezdése szerint:
„A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati
feladatok
különösen:
településfejlesztés,
településrendezés;
településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
gépjárművek parkolásának biztosítása); a közterületek, valamint az önkormányzat
tulajdonában álló közintézmény elnevezése; egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód
segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet
tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); óvodai ellátás; kulturális szolgáltatás,
különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység
támogatása; szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; lakás- és
helyiséggazdálkodás; a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és
rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi
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környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári
védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a
turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban
meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás
lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település
közbiztonságának
biztosításában;
helyi
közösségi
közlekedés
biztosítása;
hulladékgazdálkodás; távhőszolgáltatás; víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközműszolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek
minősül”.
„A kerületi önkormányzat feladata különösen:
1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;
3. a parkolás-üzemeltetés;
4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül,
5. helyi településrendezés, településfejlesztés;
6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv
alapján);
7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;
9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
10. óvodai ellátás;
11. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;
16. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
19. nemzetiségi ügyek.”
A mellékelt beszámoló áttanulmányozását követően kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2015. (II.17.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról:
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel. Az előterjesztést a képviselőtestület döntési hatáskörben tárgyalja.
Budapest, 2015. január 30.

dr. Laza Margit
jegyző
készítő, előterjesztő
Melléklet:
1. Beszámoló

