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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) 165. § (2) bekezdésének a) pontja szerint:
„((2) E rendelet hatálybalépését követően)
a) e rendelet karbantartása, a módosításról szóló rendelet-tervezet szükség szerinti
előterjesztése a jegyző feladata,”
Fenti feladatkörömben eljárva javaslatot teszek az SZMSZ módosítására.
2021. január 1-jével Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által
alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.)
önkormányzati rendelet kiegészült a „Soroksár Kiváló Mestere” és a „Tiszta udvar, rendes
ház” elismerő címekre vonatkozó szabályokkal.
Tekintettel arra, hogy az SZMSZ 4. §-a is tartalmazza az Önkormányzat által alapított
kitüntetéseket és elismerő címeket, ezért az SZMSZ és a vonatkozó önkormányzati rendelet
rendelkezései közötti összhang megteremtése (jogharmonizáció) szükségessé teszi az SZMSZ
4. §-ának a módosítását.
A 2019. évi helyhatósági választások óta eltelt több, mint egy év alatt a Polgármesteri Hivatal
szervezeti struktúrájának hatékonyabbá tételével kapcsolatban több alkalommal egyeztettem
Polgármester Úrral és ezen egyeztetések alapján javaslom az alábbi módosításokat a
Polgármeteri Hivatal szervezetét és feladatát illetően:
1.) A Hivatal átszervezését indokolja, hogy jelenleg nincs a Polgármester Úr közvetlen
irányítása alatt álló olyan szervezeti egység, amely gyorsan, hatékonyan tudná segíteni
Polgármester Úr valamint az Alpolgármesterek mindennapi feladatai ellátását, segíteni
programjaik zökkenőmentes lebonyolítását, megszervezni megbeszéléseiket,
tárgyalásaikat, ezért indokolt újra létrehozni a korábbi ciklusokban már működött
Polgármesteri Kabinetet, amely szervezeti egység létrehozásával egyidejűleg a
Jegyzői Titkárság szervezeti egység megszüntetésére is javaslatot teszek, egyrészt mivel
jelen pandémiás időszakban nem célszerű újabb szervezeti egységgel bővíteni a
Hivatalt, másrészt a jelenleg a Jegyzői Titkárságra beosztott kollégák a Polgármesteri
Kabinet keretei között is el tudják látni feladataikat, ezáltal költségnövekedés nélkül
megoldható a szervezeti átalakítás.
2.) A Szervezési, Ügyviteli és Személyügyi Osztály szervezeti egység feladatait a régi-új
Polgármesteri Kabinet mellett a Jogi és Személyügyi Osztály látná el, akként, hogy
Jogi és Személyügyi Osztály tevékenségi körébe tartozna a Hivatal és az intézmények
személyzeti és munkaügyi, polgármester, alpolgármesterek foglalkoztatási
jogviszonyával, díjazásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása mellett a
jegyző törvényességi felügyeleti jogkörébe tartozó ellenőrző, jelző, koordináló és
kezdeményező feladatok. Míg az informatikai, iktatási, postázási, ügyviteli,szervezési
feladatok, azaz a képviselő-testületi-, és bizottsági ülések szervezése, lebonyolításának
irányítása átkerülnének a régi-új Polgármesteri Kabinethez,”Informatikai csoport”, és
„Szervezési csoport” néven, ezáltal a Polgármesternek, a képviselő-testület
működésével kapcsolatban törvényben rögzített feladatai hatékonyabb és közvetlenebb
ellátásának a Hivatalon belüli szervezeti kereti is biztosítottak lennének.
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Az egyeztetések alapján, Polgármester úr közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egység, a
Polgármesteri Kabinet által ellátandó feladatokra vonatkozóan javaslatom a következő:
A Polgármesteri Kabinet feladatai:
•

•
•

•
•

Titkársági feladatok: tisztségviselők munkájának segítése mellett, az ezzel összefüggő
vezetési, irányítási, szervezési, technikai és adminisztrációs teendők ellátása,
ügykezelési, ügyviteli és operatív feladatainak ellátása.
Kommunikáció és marketing, sajtó referensi feladatok ellátása,
Társadalmi kapcsolatokkal összefüggő feladatok: ellátja a civil szervezetekkel, valamint
egyházakkal kapcsolatos önkormányzati feladatokat, szervezi a támogatási döntéseket,
kulturális és sportrendezvényeket szervez, nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos
feladatok ellátása, más önkormányzatokkal való kapcsolat és együttműködés
szervezése, egészségügyi és nemzetiségi referensi feladatok ellátása,
Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok keretében kapcsolatot tart a
Testvérvárosokkal,
Stratégiai és informatikai feladatok ellátása.

3.) A Rendészeti Osztály keretein belül a kerület közigazgatási területén illegális hulladék
elhelyezésének megakadályozása érdekében egy olyan gyorsreagálású belső szervezeti
alegység működik, ami az elmúlt évben nagy hatékonysággal lépett fel a jogellenesen
lerakott hulladék felszámolása elleni küzdelemben. Továbbá az osztályon történik a
mezőőri feladatok ellátása is, amelynek jelentős része szintén az illegális
hulladéklerakás megakadályozása, ezért javaslom, hogy a Rendészeti Osztály nevében
szerepeljen az osztály munkatársai által a köterület-felügyeleti feladatok mellett ellátott
kiemelt tevékenységre utaló elnevezés is, ezért az osztály új neve Rendészeti és
Mezőőri Osztály legyen.
4.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 15. §-a
szerint „A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben
meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő
személy feladatellátásba történő bevonását.” Jelenleg a közfoglalkoztatás szervezése
az önkormányzat által, de a Polgármesteri Hivatal útján történik. A Soroksári Szociális
Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Nonprofit
Kft.) célja többek között a hátrányos helyzetű csoportok, rétegek, csoportok
foglalkoztatásának, valamint társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, ezért
javaslatot teszek arra, hogy a közfogalkoztatással kapcsoltos feladatokat 2021. március
1. napjától a Nonprofit Kft.végezze.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése értelmében:
„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a
települést is érinti.”
Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár és dr. György István területi közigzagtásért felelős
államtitkár által 2020. november 10-én kiadott, a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség
közös szakmai álláspontját tartalmazó körlevél szerint:
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„A veszélyhelyzet ideén Intézmény átszervezésével kapcsolatosan a polgármester állást nem
foglalhat, azonban intézmény átszervezéséről dönthet, természetesen figyelemmel az
általános döntési keretekre (szükésgesség, arányosság, halaszthatalan eset stb.)
Ugyanakkor jelezni kívánjuk, hogy az egyes ágazati jogszabályok az átszervezéssel
kapcsolatos döntés meghozatalához előírhatják az érintett önkormányzat véleményének
kikérését. Ezt a véleményt viszont a polgármester a fentiek alapján nem adhatja ki a
képviselő-testület helyett.”
Az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei által
kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok felsorolását, azok ellátásának módját és mértékét,
továbbá az adott feladat ellátására irányadó jogszabályi rendelkezés megjelölésével.
(rendelet-tervezet 2. § (1) bekezdés) A szervezeti átalakítás miatt szükséges az 1. melléklet
vonatkozó részein is átvezetni a módosításokat.
Az SZMSZ 2. mellékletének részét képezi a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését
bemutató ábra. A Polgármesteri Hivatal hatékony feladatellátása érdekében jelen előterjesztés
keretén belül javaslatot teszek a szervezeti felépítés megváltoztatására, ez által az SZMSZ 2.
mellékletének módosítására is. (rendelet-tervezet 2. § (3) bekezdés)
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztem a
rendeletmódosítás várható következményeinek felmérését, melynek eredményét a jelen
előterjesztés 2. mellékletét képező „Hatásvizsgálati lap”-on mutatok be.
A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében 2020. november 04. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki.
Az előterjesztés mellékleteként csatolt Rendelet-tervezet - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel - a
Katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezésének megfelelően készült.
A Katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdés értelmében veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladatés hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke
gyakorolja.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben
biztosított jogkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó javaslatot elfogadni szíveskedjen, egyúttal a rendeletet megalkotni és
a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Budapest, 2021. január 4.

dr. Kelemen Henrietta
osztályvezető
az előterjesztés készítői

dr. Szabó Tibor
jegyző
előterjesztő

Mellékletek
1. melléklet: Rendelet-tervezet + 1.és 2. melléklete (Általános és részletes indokolással együtt)
2. melléklet: Rendelet-tükör
3. melléklet: Hatásvizsgálati lap
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1. melléklet
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Képviselő-testületének
…./….(…….) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
(TERVEZET)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármestere a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a következő m) - n) pontokkal
egészül ki:
Az Önkormányzat által alapított kitüntetések és elismerő címek:
…
„m) Soroksár Kiváló Mestere cím,
n) Tiszta udvar, rendes ház cím.”
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 1. mellékletében az Ellátandó kötelező feladatok (Városüzemeltetési Osztály)
táblázat 5. sorában a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe „gazdasági társasága”
szövegrész lép.
(3) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Záró rendelkezések
3.§ (1) Ez a rendelet- a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel-2021. február 1. napján lép
hatályba.
(2) A 2. § (2) bekezdés, valamint a 3. § (3) bekezdés 2021. március 1-jén lépnek hatályba.
(3) Hatályát veszti
a) a Rendelet 1. mellékletében az Ellátandó kötelező feladatok (Városüzemeltetési Osztály)
táblázat 3. sorában a „közfoglalkoztatottak,” szövegrész.
b) a Rendelet 1. mellékletében az Ellátandó önként vállalt feladatok (Városüzemeltetési
Osztály) táblázat 4. sorában a „közfoglalkoztatottak,” szövegrész.
c) a Rendelet 4.mellékletének 3. és 4.pontja

Bese Ferenc sk.
polgármester

dr. Szabó Tibor s.k.
jegyző
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Záradék: A rendelet-tervezet 2021. január…....-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján
kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.
Budapest, 2021. január …...
A jegyző nevében eljáró:
Vittmanné Gerencsér Judit
osztályvezető-helyettes
Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály
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1. melléklet a …/….(…..) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok felsorolása
Rövidítések:
• Mötv: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény
• Szoctv.: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv
• Szoc. ellátás Korm.r.: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.( III.
27.) Korm.r.
• Gyvt.: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló a gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. tv
• Gyár.: a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet
• Gyer.: a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
• Eütv: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.tv
• Helyi adó tv.: 1990. évi C. tv.
• Hatásköri tv.: A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreirőlszóló 1991. évi
XX. tv.
• Étv: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv.
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Ellátandó kötelező feladatok
(Hatósági – és Adóosztály – adóigazgatási terület)

1

feladat
Környezet terhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. tv.
felhatalmazása alapján döntés
talajterhelési díj bevezetéséről

Ellátás módja, mértéke

jogszabályok

Képviselő-testület által 100
%-ban

52/2012.(XII.21.)
talajterhelési díj rendelet
5/2011. (II.25) helyi adó
rendelet

2

3

4

5

6

7

döntés helyi adó bevezetéséről

helyi adók mértékének év végi
meghatározása a következő évi
önkormányzati gazdálkodás
megalapozásához
helyi adó törvényen túli további
mentességek, kedvezmények
biztosítása
lakosság évenkénti tájékoztatása a
beszedett adók összegéről a
költségvetési beszámoló részeként
helyi adóztatás évenkénti
ellenőrzése jegyzői beszámoló
útján
előzetes beleegyezés a Fővárosi
Önkormányzat által működtethető,
törvényben meghatározott helyi
adók működtetéséhez

Képviselő-testület által 100
%-ban

Képviselő-testület által 100
%-ban

Hatásköri tv.138. § (3) c)
pontja, Helyi adó tv. 6. § c)
pontja

Képviselő-testület által 100
%-ban

Helyi adó tv. 6. § d) pontja

Polgármesteri Hivatal által
100 %-ban

Helyi adó tv. 8. § (2)
Hatásköri tv.138. § (3) h)
pontja

Polgármesteri Hivatal által
100 %-ban

Hatásköri tv.138. § (3) g)
pontja

Képviselő-testület által 100
%-ban

Helyi adó tv. 7. § d) pontja
Helyi adó tv.. 1. § (3)
bekezdése

Ellátandó önként vállalt feladatok
(Hatósági – és Adóosztály- adóigazgatási terület)
feladat
Ellátás módja, mértéke
jogszabályok
1

2
3

4

az adók beszedésének hatékony
elősegítésére az önkormányzati
bevétel terhére szabályozhatja az
anyagi érdekeltség feltételeit
az adófizetés esedékességi
idejének módosítása
adófizetési kötelezettség
hiányában az adóbevallás alóli
mentesítés

mezőőri járulékkal kapcsolatos
feladatok elvégzése

Képviselő-testület által
100 %-ban

8/1998.(II.27.) Ök. sz.
érdekeltségi rendelet
Helyi adó tv. 45. §

Képviselő-testület által
100 %-ban

Helyi adó tv. 43. § (2)
bekezdése

Képviselő-testület által
100 %-ban

Helyi adó tv. 43. § (2)
bekezdése

Polgármesteri Hivatal által
100 %-ban

a mezei őrszolgálat
létesítéséről és működéséről
szóló 48/2020.(XI.10.)
önkormányzati rendelete 4.
§-7.§-ai
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Ellátandó kötelező feladatok
(Hatósági- és Adóosztály – hatósági terület)
feladat

1

állati eredetű melléktermék
elszállításáról, ártalmatlanná tételéről
gondoskodás (kisállathullák elszállítása)

2

Ebrendészeti feladatok elvégzése
érdekében 3 évente legalább egy
alkalommal ebösszeírás

Ellátás módja,
mértéke
Vállalkozási
szerződés
megkötésével
100%-ban
Polgármesteri
Hivatal útján
100%

jogszabályok
az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. Tv. 19.§
az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. Tv. 42/B.§

Ellátandó önként vállalt feladatok
(Hatósági – és Adóosztály – hatósági terület)
feladat

Ellátás módja, mértéke

1.

hivatali munkaidőn túli, illetőleg
külső helyszínen történő
anyakönyvi események biztosítása

Polgármesteri Hivatal által
100%-ban

2.

helyi támogatás biztosítása

Polgármesteri Hivatal által
100%-ban

3.

közalkalmazottak lakáscélú
támogatása

Polgármesteri Hivatal által
100%-ban

4.

macska és eb ivartalanítási
program lebonyolítása

Polgármesteri Hivatal
közreműködésével,
vállalkozási szerződések
megkötésével 100%-ban

5.

60. életévüket betöltöttek és
nagykorúvá válók köszöntése
születésnapjuk alkalmából

Polgármesteri Hivatal által
100%-ban

jogszabályok
10/2018. (III.23.) Önk.
Rend. A házasságkötés és a
bejegyezett élettársi
kapcsolat hivatali
helyiségen kívüli és hivatali
munkaidőn kívül történő
létesítése engedélyezésének
szabályairól, valamint a
többletszolgáltatásért
fizetendő díjak mértékéről
28/2017. (X.20.) Önk. rend.
a helyi támogatásról
43/2005. (XI.27.) Önk.
Rend. A közalkalmazottak
lakáscélú támogatásáról
a macska és eb –
ivartalanítási programban
való részvétel feltételeiről
szóló 12/2018. (III.23.)
önkormányzati rendelet
az Önkormányzati
köszöntésekről és az
Önkormányzat által
nyújtott, a köszöntésekhez
kapcsolódó természetbeni
juttatásokról szóló
58/2020.(XII.09.)
önkormányzati rendelete

Ellátandó kötelező feladatok
(Beruházási és Vagyonkezelési Osztály)
1

feladat
saját vagyon nyilvántartása

ellátás módja, mértéke
jogszabályok
Polgármesteri Hivatal által 2011.évi CXCVI tv. 10.§,
100 %-ban
Mötv. 110.§ (1) bek.
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Ellátandó önként vállalt feladatok
(Beruházási és Vagyonkezelési Osztály)
1
2
3

4
5.

ellátás módja, mértéke
Jogszabályok
és Polgármesteri Hivatal által
100 %-ban
Polgármesteri Hivatal által
100 %-ban
társasház kezelés
Polgármesteri Hivatal által 574/1995.
(XI.7.)
Ök.
100 %-ban
határozat 330/1996. (X.01.)
Ök. határozat
üdülők üzemeltetése
Polgármesteri Hivatal által
100 %-ban
Ráckevei (Soroksári)-Duna ág ellátja: RSD parti sáv 535/2009. (XII. 08.) Ök.
vízgazdálkodásának
és Önkormányzati Társulás hat., 285/2012. (VII. 03.)
vízminőségének
javítása keretében
Ök. hat.
szennyvízelvezetésiés
elhelyezési feladata
feladat
saját
tulajdonú
lakás
helyiséggazdálkodás
egyéb ingatlanhasznosítás

Ellátandó kötelező feladatok
(Városüzemeltetési Osztály)
feladat
1.

Közútkezelői hozzájárulás kiadása
(burkolat bontás, igénybevételi díj)

2.

Útépítési
és
közművesítési
hozzájárulás megállapítása

3.

Helyi közutak közterek és parkok
kezelése, fejlesztése és üzemeltetése

4.

A kötelező feladatok ellátásához
szükséges
saját
tulajdonú
létesítmények
fenntartása,
üzemeltetése és fejlesztése

5.

Közfoglalkoztatás szervezése

Ellátás, előkészítés módja,
mértéke
ellátja: Polgármester útján
előkészítő:
Polgármesteri
Hivatal 100 %-ban

ellátja: Polgármester útján
előkészítő:
Polgármesteri
Hivatal 100 %-ban
Polgármesteri Hivatal által
közfoglalkoztatottak,
munkavállalók,
illetve
természetes személy, jogi
személy,
vagy
jogi
személyiséggel
nem
rendelkező szervezettel kötött
szerződés útján, 100 %
Polgármesteri Hivatal által,
természetes személy, jogi
személy,
vagy
jogi
személyiséggel
nem
rendelkező szervezettel kötött
szerződés alapján, 100 %
Polgármesteri Hivatal útján
100%-ban

jogszabályok
Mötv. 23. § (5) bekezdés 1.
pontja,
a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. tv. 33. § (1) bb) és
46.§ (1) a) potjai, a Fővárosi
Önkormányzat
kezelésében
lévő főútvonalak, közutak és
közterületek kijelöléséről szóló
432/2012. (XII.29.) Korm.
rendelet,
a
helyi
közutak
nem
közlekedési célú igénybevétele
esetén fizetendő díjakról szóló
34/2012.(VII.13.) ök. rendelet
Étv. 28. § (1)
csak
a
helyi
közutak
tekintetében:
a
közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 8.§ a) bekezdés,
a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 7. §,
Mötv. 23. § (5) bek. 1 .Pon
a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 7. §
Mötv. 107-108. §

Mötv. 13.§ (1) bek. 12. pont,
15. §
2011. évi CVI. törvény
1991. évi IV. törvény
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Ellátandó önként vállalt feladatok
(Városüzemeltetési Osztály)
feladat
1.

Helyi
közösségi
közlekedés
biztosítása és működtetése, ingyenes
buszjárat finanszírozása bevétel kiesés
tekintetében
a
kerület
tömegközlekedéssel
egyébként
kevésbé
ellátott
területei
vonatkozásában-

2.

A Fővárosi Önkormányzat ezirányú
feladatait meghaladó mértékben a
csapadékvíz elvezetés biztosítása

3.

A Fővárosi Önkormányzat ezirányú
feladatait meghaladó mértékben a
saját tulajdonú patakok, vízelveztő
árkok fenntartása, üzemeltetése

4.

A Fővárosi Önkormányzat ezirányú
feladatait meghaladó mértékben a
közterületek tisztántartása

5.

Szociális rászorultság alapján nyújtott
közműfejlesztési támogatás

Ellátás, előkészítés módja,
mértéke
Polgármesteri Hivatal által,
természetes személy, jogi
személy,
vagy
jogi
személyiséggel
nem
rendelkező szervezettel kötött
szerződés alapján, 100 %

Polgármesteri Hivatal által,
természetes személy, jogi
személy,
vagy
jogi
személyiséggel
nem
rendelkező szervezettel kötött
szerződés alapján, 100 %
Polgármesteri Hivatal által,
természetes személy, jogi
személy,
vagy
jogi
személyiséggel
nem
rendelkező szervezettel kötött
szerződés alapján, 100 %
Polgármesteri Hivatal által
közfoglalkoztatottak,
munkavállalók,
illetve
természetes személy, jogi
személy,
vagy
jogi
személyiséggel
nem
rendelkező szervezettel kötött
szerződés útján, 100 %
Polgármesteri Hivatal által
100 %-ban

Ellátandó kötelező feladatok
(Főépítészi Iroda)
feladat
Ellátás módja, mértéke
1.
helyi településrendezés,
Főépítész által 100 %településfejlesztés
ban
a) az Önkormányzat dönt a
kerület közigazgatási területére
vonatkozó településfejlesztési
koncepció,
stratégia,
Főépítész által 100 %településrendezési eszközök,
ban
településképi
arculati
kézikönyv és településképi
rendelet partnerségi egyeztetési
szabályairól
b)
a
Képviselő-testület
Főépítész által 100 %megállapítja
a
kerületi
ban
településfejlesztési koncepciót

jogszabályok
526/2013.(IX11)
Ök.
Sz.
határozat, „Menetrend szerinti
járat
díjmentességének
a
biztosítása kötelező feladatot
meghaladó
finanszírozására
vonatkozó szerződés” alapján
melyre minden évben a
kötelezettség vállalásra döntés
születik
1995. évi LVII. törvény III.
fejezet,

1995. évi LVII. törvény
fejezete

III.

Mötv. 23. § (5) bekezdés 1.
pontja

a szociális rászorultság alapján
nyújtott
közműfejlesztési
támogatásról
szóló
1/2014.(I.31) önkormányzati
rendelet

jogszabályok
Mötv. 13.§ (1) bek.

314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet 29. §

1997.évi LXXVIII tv.
9/A.§ (3) bek.
314/2012.(XI.8.) Korm.
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és
a
kerületi
integrált
településfejlesztési stratégiát
c) a Képviselő-testület a
kerületi
integrált
településfejlesztési
stratégia
végrehajtásáról
szóló
beszámolóról évente dönt
d) a Képviselő-testület kerületi
építési szabályzato(ka)t állapít
meg
e) az Önkormányzat a kerület
integrált
településfejlesztési
stratégiáját és a kerületi építési
szabályzato(ka)t legalább 4
évente áttekinti, és dönt arról,
hogy továbbra is változatlan
tartalommal
alkalmazza,
módosítja, vagy újat készít
f) az Önkormányzat részt vesz a
fővárosi
településrendezési
eszközök
(fővárosi
településszerkezeti terv és
fővárosi rendezési szabályzat)
egyeztetési eljárásában és
véleményezi azokat minden
szakaszban
g) az Önkormányzat a fővárosi
településrendezési
eszköz
módosítását igénylő kerületi
építési szabályzat(ok) készítését
vagy módosítását megelőzően
kezdeményezi
a
fővárosi
önkormányzatnál a fővárosi
településszerkezeti
terv
módosítását
h) a Képviselő-testület dönt a
településrendezési
szerződés
megkötése előtt a közigazgatási
területén
található
telkek
beépítésére vonatkozó telepítési
tanulmánytervekről
i) a Képviselő-testület dönt a
közigazgatási
területén
változtatási,
telekalakítási
illetve
építési
tilalom
elrendeléséről

rendelet 5. § (1) bek. és 6.
§ (1) bek.
Főépítész által 100 %ban

314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet 6. § (3) bek.

Főépítész által 100 %ban

1997.évi LXXVIII tv.
9/B.§ (2) bek. b) pont,
14/A. § (2) bek. c) pont
és 62. § (6) bek.
314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet 20. § (3) bek.

Főépítész által 100 %ban

314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet 7. § és 16. § (1)
bek.

Főépítész által 100 %ban

314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet 38. § (2) bek. d)
pont, 40. § (4) bek. c)
pont, 41. § (2) bek. d)
pont, 42. § (4) bek. c)
pont

Főépítész által 100 %ban

314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet 33. § (2) bek.

Főépítész által 100 %ban

1997.évi LXXVIII tv.
30/A. § (2) bek.

Főépítész által 100 %ban

1997.évi LXXVIII tv. 20.
§ (1) bek. a) és b) pont
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2

j)
az
Önkormányzat
a
településkép
védelmét
a
településképi követelmények
meghatározásával,
településképi önkormányzati
támogatási és ösztönző rendszer
alkalmazásával, önkormányzati
településkép-érvényesítési
eszközök
szabályozásával
biztosítja
településkép védelem
a) a kerületi önkormányzat a
településkép
védelmét
önkormányzati
rendeletben,
jogszabályban meghatározott
módon biztosítja
b)
az
önkormányzat
tájékoztatást ad és szakmai
konzultációt
biztosít
a
településképi
követelményekről,
településrendezési eszközökben
foglalt előírásokról
c)
az
önkormányzat
polgármestere
településképi
bejelentési eljárást folytat le a
reklámok és reklámhordozók
elhelyezése tekintetében
d) a polgármester kérelemre, az
ingatlan-nyilvántartásban
történő átvezetés céljából rendeltetést is igazoló hatósági
bizonyítványt állít kiarról, hogy
az
építési
engedélyhez,
egyszerű bejelentéshez vagy
örökségvédelmi bejelentéshez
nem kötött, 2012. december 31.
után épített építmény felépült.
e) a polgármester kérelemre, az
ingatlan-nyilvántartásban
történő átvezetés céljából hatósági bizonyítványt állít ki
az építmény, az építményen
belüli
rendeltetési
egység
rendeltetésének
megváltoztatásáról.

Főépítész által 100 %ban

2016.évi LXXIV tv. 2. §
(2) bek. a)-c) pont, 12. §
(2) bek.

Főépítész által 100 %ban

2016.évi LXXIV tv. 2. §
(2) bek.

Főépítész által 100 %ban

2016.évi LXXIV tv. 8. §
(2) bek. a) pont

Főépítész által 100 %ban

2016.évi LXXIV tv. 8. §
(2) bek. c) pont

Főépítész által 100 %ban

314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet 26/C. § (2) bek.

Főépítész által 100 %ban

314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet 26/C. § (3) bek.
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1.

1

2

3

Ellátandó önként vállalt feladatok
(Főépítészi Iroda)
feladat
Ellátás módja, mértéke
a) az önkormányzat
polgármestere az építésügyi
engedélyezési eljárást
megelőzően a településkép
védelméről szóló
Főépítész által 100 %önkormányzati rendeletben
ban
meghatározott esetekben
településképi véleményt ad a
jogszabályban meghatározott
építésügyi hatósági
engedélykérelemhez
b) az önkormányzat
polgármestere a településkép
védelméről szóló
Főépítész által 100 %önkormányzati rendeletben
ban
meghatározott esetekben
településképi bejelentési
eljárást folytat le
c) településképi kötelezettség
megszegése esetén – a
reklámok és reklámhordozók
Főépítész által 100 %kivétellel – a
ban
polgármester településképi
kötelezési eljárást folytat le
Ellátandó kötelező feladatok
(Polgármesteri Kabinet)
feladat
Ellátás módja, mértéke
Soroksári Hírlap kiadói
Polgármesteri Hivatal
feladatainak ellátása
által 100 %-ban
önszerveződő közösségek
támogatása
sport, ifjúsági ügyek, kerületi
sport és szabadidősport
támogatása

Polgármesteri Hivatal
által 100 %-ban
Polgármesteri Hivatal
által 20 %-ban,
gazdasági társaság útján
80 %-ban

jogszabályok

2016.évi LXXIV tv. 8. §
(2) bek. b) pont

2016.évi LXXIV tv. 8. §
(2) bek. c) pont

2016.évi LXXIV tv. 8. §
(2) bek. d) pont

jogszabályok

5/2012.(II.24.) rendelete
a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának
rendjéről
2011. évi CLXXXIX. Tv.
13 § (1), 2004. évi I. tv.
55 § (6)
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1

2

1.

Ellátandó önként vállalt feladatok
(Polgármesteri Kabinet)
feladat
Ellátás módja, mértéke
sportpálya üzemeltetés, helyi
amatőr sport, utánpótlás
gazdasági társasága
nevelés, fogyatékosok sportja
útján 100 %-ban
sportcsarnok üzemeltetés,
egészséges életmód kialakítását
célzó programok, ifjúsági
Polgármesteri Hivatal és
ügyek, szabadidős
gazdasági társasága
sporttevékenységek
útján 100%-ban
Ellátandó kötelező feladatok
(Szociális és Köznevelési Osztály)
feladat
Ellátás módja,
mértéke
Egészségügyi alapellátás, az
egészséges életmód segítését
célzó szolgáltatások:

a)

Egészségügyi alapellátás

Költségvetési szerve
által,100 %-ban.

b)

Háziorvosi (felnőtt, valamint
gyermek) és fogorvosi
alapellátás

Feladat ellátási
szerződés útján

c)

muzeális intézmények
közművelődési
tevékenységének támogatása

költségvetési szerve és
gazdasági társasága
által 100 %-ban

jogszabályok
16/2012. (III. 23.) Ök.
Rendelet

16/2012. (III. 23.) Ök.
Rendelet

jogszabályok
Mötv. 13.§ (1) bek. 4.
pont, 23.§ (5) bek. 9.
pont
Eütv., valamint az
egészségügyi
alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. tv.
Eütv., valamint az
egészségügyi
alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. tv.
Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksár
Önkormányzat
Képviselő-testületének
az egészségügyi
alapellátási
körzethatárok
megállapításáról szóló
8/2017. (III. 23.)
önkormányzati rendelete
Mötv. 13. § (1) bekezdés
7. pontja,
a muzeális
intézményekről, a
nyilvános könyvtári
ellátásról és a
közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény
76. § (1) és (2)
bekezdése
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Mötv. 13. § (1) bek.6.
pont, 23. § (5) bek. 10.
pont
A nemzeti köznevelésről
szóló 2011.évi CXC.
törvény 7-8. §

2.

Óvodai ellátás

a)

A soroksári óvodás korú
gyermekek óvodai nevelése

A kerületi költségvetési
szervei útjánnapközbeni ellátással
teljes mértékben

b)

Sajátos oktatási, nevelési
igényű gyermekek ellátása,
hátrányos helyzetű gyerekek
támogatása,
az esélyegyenlőség elősegítése

A kerület költségvetési
szervei útjánnapközbeni ellátással,
teljes mértékben

3.

3.1

A nemzeti köznevelésről
szóló 2011.évi CXC. tv.
47. §
Mötv. 13. § (1) bek. 8.
pont, 23. § (5) bek. 11.
pont,
Szoctv., Szoc.ellátás
Korm.r. II. fejezet,
Gyvt.
149/1997. (IX. 10.)
Kormányrendelet alapján

Szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi
szolgáltatások és ellátások:

Szociális ellátás keretében
Pénzbeli és természetbeni ellátások

a)

Lakásfenntartási települési
támogatás

Polgármesteri Hivatal
által, 100 %-ban

b)

Rendkívüli települési
támogatás

Polgármesteri Hivatal
által, 100 %-ban.

c)

Egészségügyi települési
támogatás

Polgármesteri Hivatal
által, 100 %-ban.

d)

Súlyosan fogyatékos
személyek települési
támogatása

Polgármesteri Hivatal
által, 100 %-ban

e)

Köztemetés

Polgármesteri Hivatal
által, 100 %-ban.

Szoctv. 45. §,
a pénzbeli és szociális
ellátásokról szóló
17/2019. (VI. 14.) önk.r.
46. §- 50. §.
Szoctv. 45. §,
a pénzbeli és szociális
ellátásokról szóló
17/2019. (VI. 14.) önk.r.
45.§
Szoc tv. 45. § c) pont; a
pénzbeli és szociális
ellátásokról szóló
17/2019. (VI. 14.) önk.r.
30. §-34. §
Szoc tv. 45. §; a pénzbeli
és szociális ellátásokról
szóló 17/2019. (VI. 14.)
önk.r. 22. §-25. §.
Szoctv. 48.§, valamint a
pénzbeli és szociális
ellátásokról
szóló17/2019. (VI.
14.)önk.r. 63. § alapján.
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Adósságkezelési települési
támogatás

f)

3.2

a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

Polgármesteri Hivatal
által, 100 %-ban.

Szoctv. 45. § d) pont; a
pénzbeli és szociális
ellátásokról
szóló17/2019. (VI. 14.)
önk.r. 51. §-61. §
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Mötv. 13.§ (1) bek. 8.
Szociális alapszolgáltatások
pont, 23. § (5) bek. 11.
Szoctv. IV. sz.
Szoctv. 56 - 57. §, 62. §
A személyes
gondoskodás keretébe
tartozó szociális
Költségvetési szerve
ellátásokról, azok
Szociális étkeztetés
által,100 %-ban.
igénybevételéről,
valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló
20/2008. (IV.25.) önk.
rend. 7. §
Költségvetési szerve
Szoctv. 63. §, 20/2008.(
Házi segítség nyújtás
által,100 %-ban.
IV. 25.) önk.rend. 8. §
Szoctv. 65/F. §,
Költségvetési szerve
Időskorúak nappali ellátása
20/2008.( IV. 25.)
által,100 %-ban.
önk.rend. 11. §
Szoctv. 56-57. §, 64. §,
A személyes
gondoskodás keretébe
tartozó szociális
Költségvetési szerve
ellátásokról, azok
Családsegítés
által, 100 %-ban.
igénybevételéről,
valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló
20/2008. (IV.25.) önk.
rend. 12. §
Alfa Karitatív
Egyesülettel kötött
Utcai szociális munka
Szoctv. 65/E §.
ellátási szerződés útján,
100 %-ban
Pesterzsébet
Önkormányzatának
Humán Szolgáltatások Gyvt. 94. § (3) bekezdés
Gyermekek átmeneti otthona
Intézménye által 100%- b) pontja.
ban feladatellátási
szerződés alapján.
Magyar Vöröskereszt
Budapest Fővárosi
Gyvt. 94. § (3) bekezdés
Családok Átmeneti Otthona
Szervezet Családok
c) pontja
Átmeneti Otthona által
100%-ban
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feladatellátási szerződés
alapján.
Szociális szakellátás

3.3.

a)

3.4.

a)

b)

c)

d)

Szoctv. 56.-57. §, 80.§,
A személyes
gondoskodás keretébe
tartozó szociális
Időskorúak átmeneti
Költségvetési szerve
ellátásokról, azok
elhelyezése
által,100 %-ban.
igénybevételéről,
valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló
20/2008. (IV. 25.) önk.
rend. 14. §
Pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása
Gyvt. 21.§-21/C.§, 148.
§ (5) bek. A személyes
gondoskodás keretébe
tartozó szociális
Gyermekétkezetés szociális
Polgármesteri Hivatal ellátásokról, azok
támogatása
által, 100 %-ban.
igénybevételéről,
valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló
20/2008. (IV. 25.) önk.
rend. 16. §
Rendszeres gyermekvédelmi
Polgármesteri Hivatal
Gyvt. 19-20/ B. §
kedvezmény
által, 100 %-ban.
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
gyermekek vonatkozásában a
Polgármesteri Hivatal
Gyvt. 67/A. §
hátrányos, halmozottan
által, 100 %-ban.
hátrányos helyzet
megállapítása
Gyvt. 21/C. §
Polgármesteri Hivatal
Szünidei gyermekétkeztetés
által, 100 %-ban.

3.5.

Gyámhatósági ügyek

a)

Családvédelmi koordináció

Gyár. 1/A.§, 2009.
LXXII. törv. 2.§-4.§

b)

gyámnevezés és gyámságból
való kizárás

Gyer. 26/C. §

gyermek családi jogállásával
kapcsolatos ügyek

Gyár. 1.§ (1) bek.3.§,
Gyer. 54. §, 55. §, 57.§,
58.§ (2) bek.,59. § (4)
bek., 60. §, 64. § (1) bek.
(4a) bek.

c)

4.

Helyi közművelődési
tevékenység támogatása
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a)

b)

ismeret szerző, az amatőr
alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének támogatása

szabadidő kulturális célú
eltöltéséhez a feltételek
biztosítása

c)

muzeális intézmények
közművelődési
tevékenységének támogatása

5.

Az
önkormányzat
tulajdonában álló, az állami
intézmény fenntartó központ
által fenntartott köznevelési
intézmény
feladatainak
ellátását szolgáló ingó és
ingatlan vagyon működtetése
Adatkezelés és adatszolgáltatás

6.

költségvetési szerve
által 100%-ban

költségvetési szerve
által 100%-ban

költségvetési szerve
által 100%-ban

költségvetési szerve
által 100%-ban

a)

A pénzbeli és természetbeni
ellátásban részesülők
nyilvántartása

Polgármesteri Hivatal
által 100%-ban

b)

Esélyegyenlőségi Program

Polgármesteri Hivatal
által 100%-ban

c)

Szociálpolitikai Kerekasztal

Polgármesteri Hivatal
által 100%-ban

Mötv. 13.§ (1) 7.
a muzeális
intézményekről, a
nyilvános könyvtári
ellátásról és a
közművelődésről szóló
1997. évi CXL tv. 76. §
(1) és (2)
Mötv. 13.§ (1) 7.
a muzeális
intézményekről, a
nyilvános könyvtári
ellátásról és a
közművelődésről szóló
1997. évi CXL tv. 76.§
(1) és (2)
Mötv. 13.§ (1) 7.
a muzeális
intézményekről, a
nyilvános könyvtári
ellátásról és a
közművelődésről szóló
1997. évi CXL tv. 76.§
(1) és (2)
A nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC tv.
74. § (4)

Szoctv. 18.§, 18.§ és
18/A.§; 18/B.§,.
Gyvt. 137.§ (3a), 138.§;
Szoc.ellátás Korm. r.
valamint
a szociális és
gyermekvédelmi
ellátások országos
nyilvántartásáról szóló
392/2013. (XI. 12.)
Korm. rendelet
2003. évi CXXV.
törvény (Ebktv.) 31.§- a
321/2011. (XII. 27.)
Korm. rendelet §
Szoctv. 58/B (2)
bek.,Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár
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Önkormányzat
Képviselő-testületének a
Helyi Szociálpolitikai
Kerekasztal
létrehozásáról szóló
41/2012. (IX.21.)
önkormányzati rendelete
d)

e)

7.

természetes személy család-és
csődvédelmi eljárásban az
adósra, adóstársakra vonatkozó
környezettanulmány készítése
szociálisan rászoruló fogyasztó
(védendő fogyasztó) részére
igazolás kiállítása
Gyermekvédelmi és
gyermekjóléti alapellátás

2015. CV törv. 24.§ (1)
bek.
Szoc Tv.45.§
Gyvt. 19.§/
Polgármesteri Hivatal
által 100%-ban

Ellátandó önként vállalt feladatok
(Szociális és Köznevelési Osztály)
feladat
Ellátás módja,
mértéke
1.

Pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások:

a)

Beiskolázási segély

Polgármesteri Hivatal
által, 100 %-ban

b)

Helyi gyereknevelési
támogatás

Polgármesteri Hivatal
által, 100 %-ban

c)

d)

e)

Karácsonyi segély
(élelmiszercsomag)

Időskorú személyek települési
támogatása

Születési támogatás

Polgármesteri Hivatal
által, 100 %-ban

Polgármesteri Hivatal
által, 100 %-ban
Polgármesteri Hivatal
által, 100 %-ban

Mötv. 13.§ (1) bek. 8.
pont, 23. § (5) bek. 11.
pont

jogszabályok
Szoctv. 26. §,
Rendelet II. fejezet
65/A. §
Szoctv. 45. §,
a pénzbeli és szociális
ellátásokról szóló
17/2019. (VI.14.) önk.r.
35. §-37. §
önk.r. 42. §
Szoctv. 45. §,
a pénzbeli és szociális
ellátásokról szóló
17/2019. (VI.14.) önk.r.
26. §-28. §
Szoc tv. 45. § c) pont; a
pénzbeli és szociális
ellátásokról szóló
17/2019. (VI.14.) önk.r.
62. §
Szoc tv. 45. § c) pont; a
pénzbeli és szociális
ellátásokról szóló
17/2019. (VI. 14.) önk.r.
41. - 43. §
A születési támogatás
megállapításáról szóló
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f)

Rendkívüli események okozta
károk enyhítésére szolgáló
támogatás

Polgármesteri Hivatal
által, 100 %-ban.

g)

Rehabilitációs célú települési
támogatás

Polgármesteri Hivatal
által, 100 %-ban.

2.

Személyes gondoskodást
nyújtó ellátások

a)

Jelzőrendszeres házi segítség
nyújtás

Költségvetési szerve
által,100 %-ban.

b)

Máshová nem sorolt egyéb
szociális ellátás bentlakás
nélkül

gazdasági társasága
által. 100 %-ban

3.

Egészségügyi szakellátások:

a)

Mozgásszervi szakrendelés

b)

Nőgyógyászati szakrendelés

c)

Szemészeti szakrendelés

d)
e)
f)
g)
h)

5.

6.

Tüdőgyógyászati szakrendelés
Gyógytorna és fizikoterápia
Fogászati röntgen
Ultrahang diagnosztika
Belgyógyászat
Önkormányzat által alapított
Év Pedagógusa, Kerület
Hűséges Közalkalmazottja és
Soroksár Gyermekeiért
kitüntetések
Önkormányzat által alapított
"Év Egészségügyi dolgozója"

Költségvetési szerve
által,100 %-ban.
Költségvetési szerve
által,100 %-ban.
Költségvetési szerve
által,100 %-ban.
Költségvetési szerve
által,100 %-ban.
Költségvetési szerve
által,100 %-ban.
Költségvetési szerve
által,100 %-ban.
Költségvetési szerve
által,100 %-ban.
Költségvetési szerve
által,100 %-ban
Költségvetési szerve
által,100 %-ban
Polgármesteri Hivatal
útján, 100 %-ban
Polgármesteri Hivatal
útján, 100 %-ban

17/2019. (VI. 14.) önk. r.
38. §-40. §
Rendkívüli események
okozta károk enyhítésére
szolgáló támogatásról
szóló 26/2011. (IV. 18.)
Ök. Rendelet
a pénzbeli és szociális
ellátásokról szóló
17/2019.(II.27.) önk.r.
14.§-21.§.
Szoc. tv. 56-57. §, 65. §,
65/A. §,
A személyes
gondoskodás keretébe
tartozó szociális
ellátásokról, azok
igénybevételéről,
valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló
20/2008.( IV. 25.) önk.
rend.9.§
Szoc. tv. 65/C § (3)
bekezdés h) pontja
Eütv. 89. §
Eütv. 89. §
Eütv. 89. §
Eütv. 89. §
Eütv. 89. §
Eütv. 89. §
Eütv. 89. §
Eütv. 89. §
Eütv. 89. §
Kitüntetések, elismerő
címek adományozásának
rendjéről szóló 15/2015.
(IV.23.) önk.r.
Kitüntetések, elismerő
címek adományozásának
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és az "Év Szociális Dolgozója"
cím.
7.

Közalkalmazottak lakáscélú
támogatása

Polgármesteri Hivatal
útján, 100 %-ban

8.

Bursa Hungarica Ösztöndíj

Polgármesteri Hivatal
által 100 %-ban

9.

Soroksári Tanulmányi
Ösztöndíj

Polgármesteri Hivatal
által 100 %-ban

1.

2

Ellátandó kötelező feladatok
(Rendészeti és Mezőőri Osztály)
Feladat
Ellátás módja, mértéke
saját tulajdonban álló
ellátja: Polgármester
közterületek használatára
vonatkozó szabályok és díjak
előkészítő:
megállapítása
Polgármesteri Hivatal
100 %-ban

közterület-felügyelet
működtetése

Polgármesteri Hivatal
által 100 %-ban

rendjéről szóló 23/2019.
(IX.20.) önk.r.
A közalkalmazottak
lakáscélú támogatásáról
szóló 43/2005. (XI. 27.)
Ök. Rendelet
51/2007. Korm. rendelet
18. § (4) bekezdése
A Soroksári Tanulmányi
Ösztöndíj alapításáról és
adományozásának
rendjéről szóló 13/2017.
önkormányzati rendelet

Jogszabályok
Mötv. 23.§ (5) bekezdés
2. pontja és a
2/2018.(II.01.) Ök.
Rendelet a közterületek
használatáról és a
közterületek rendjéről
17/2011. (IV.22) Ök.
rendelet
önkormányzati hatósági
hatáskörök átruházásáról
Mötv. 23.§ (5) bekezdés
4. pontja

Ellátandó önként vállalt feladatok (Rendészeti és Mezőőri Osztály)
Feladat
Ellátás módja, mértéke
Jogszabályok
közterület-felügyeleti
12/2014.(IV.25.) Ök.
részfeladatok (Fővárosi
Polgármesteri Hivatal
1.
Rendelet
Önkormányzattól való
által 100 %-ban
a közterület-felügyeletről
feladatátvétel)
2/2018.(II.01.) Ök.
Rendelet a közterületek
ellátja: Polgármester
használatáról és a
a közterület-használat
közterületek rendjéről
2.
előkészítő:
jogszerűségének ellenőrzése
17/2011. (IV.22) Ök.
Polgármesteri Hivatal
Rendelet
100 %-ban
önkormányzati hatósági
hatáskörök átruházásáról
3. A közösségi együttélés alapvető
Polgármesteri Hivatal
A közösségi együttélés
szabályainak ellenőrzése,
által 100%-ban
alapvető szabályairól,
betartatása, megsértésük esetén
valamint ezek
szankcionálás
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
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4.

mezőőri szolgálat működtetése

Polgármesteri Hivatal
által 100 %-ban

szóló 1/2018.(II.01.)
önkormányzati rendelet
248/1996. (VII.09.) Ök.
sz. határozat
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INDOKOLÁS
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.)
önkormányzati rendelete módosításáról szóló ....../...... (......) önkormányzati rendelethez
Általános indokolás
A hatályos SZMSZ és az önkormányzat által alapított kitüntetésekre és elismerő címekekre
vonatkozó szabályozást tartalmazó önkormányzati rendelet közötti összhangmegteremtése
szükségessé teszi az SZMSZ módosítását
A Polgármesteri Hivatal hatékony feladatellátása érdekében indokolt a szervezeti felépítés
megváltoztatása, ami az egyes szervezeti egységek által kötelezően ellátott és önként vállalt
feladatok felsorolását, azok ellátásának módját és mértékét, továbbá az adott feladat ellátására
irányadó jogszabályi rendelkezés megjelölésének módosítását is maga után vonja.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Tartalmazza az új elismerő címek megnevezését.
Az 2.. §-hoz
A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének változása miatt az SZMSZ 1. és 2.
mellékletének a módosítását tartalmazza.
A 3. §-hoz
(1) Ez a szakasz a rendelet hatálybalépésének napjáról rendelkezik.
(2) Ez a szakasz eltérő időpontban hatályba lép rendelekzések hatálybalépésének napjáról
rendelkezik.
(3) A hatályát vesztő rendelkezésket tartalmazza.
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2. melléklet
SEGÉDLET
A " Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására" című előterjesztéshez
(Rendelet-tükör)

Hatályos rendelkezés
Tervezett módosítás szerinti szöveg
4.§
Az Önkormányzat által alapított
4.§
Az Önkormányzat által alapított
kitüntetések és elismerő címek:
kitüntetések és elismerő címek:
a) Soroksár Díszpolgára cím
a) Soroksár Díszpolgára cím
b) Soroksárért
Érdemérem
b) Soroksárért
Érdemérem
kitüntetés
kitüntetés
c) Az Év Egészségügyi Dolgozója
c) Az Év Egészségügyi Dolgozója
cím,
cím,
d) Az Év Szociális Dolgozója cím,
d) Az Év Szociális Dolgozója cím,
e) Az Év Pedagógusa cím,
e) Az Év Pedagógusa cím,
f) A
Kerület
Hűséges
f) A
Kerület
Hűséges
Közalkalmazottja cím,
Közalkalmazottja cím,
g) A Kerület Hűséges Nyugdíjas
g) A Kerület Hűséges Nyugdíjas
Pedagógusa cím,
Pedagógusa cím,
h) Soroksár
Gyermekeiért
h) Soroksár
Gyermekeiért
kitüntetés,
kitüntetés,
i) Az
Önkormányzat
sporttal
i) Az
Önkormányzat
sporttal
kapcsolatos elismerései:
kapcsolatos elismerései:
aa) Élen a tanulásban, élen a
aa) Élen a tanulásban, élen a
sportban cím,
sportban cím,
ab) Soroksár kiváló diák
ab) Soroksár kiváló diák
sportolója cím,
sportolója cím,
ac) Soroksár sport reménysége
ac) Soroksár sport reménysége
cím,
cím,
ad) Kiemelkedő utánpótlásad) Kiemelkedő utánpótlásnevelés és diáksport munkáért cím,
nevelés és diáksport munkáért cím,
ae) Iskolai diáksport és kerületi
ae) Iskolai diáksport és kerületi
utánpótlás támogatásáért cím,
utánpótlás támogatásáért cím,
af) Iskolai diáksport és kerületi
af) Iskolai diáksport és kerületi
utánpótlás nevelési munkáért cím,
utánpótlás nevelési munkáért cím,
ag)
Soroksár
ag)
Soroksár
legeredményesebb,
nagy
legeredményesebb,
nagy
létszámú diáksport és utánpótlást
létszámú diáksport és utánpótlást
nevelő iskolája cím,
nevelő iskolája cím,
ah)
Soroksár
ah)
Soroksár
legeredményesebb,
legeredményesebb,
létszámarányos diáksport és
létszámarányos diáksport és
utánpótlást nevelő iskolája cím,
utánpótlást nevelő iskolája cím,
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ai) Soroksár kiváló sportolója
j) Az Év Kerületi Rendőre cím,
k) Az Év Kerületi Tűzoltója cím,
l) Az Év Kerületi Polgárőre cím.

ai) Soroksár kiváló sportolója
j) Az Év Kerületi Rendőre cím,
k) Az Év Kerületi Tűzoltója cím,
l) Az Év Kerületi Polgárőre cím,
m) Soroksár Kiváló Mestere cím,
n) Tiszta udvar, rendes ház cím.
.

Az 1. mellékletében az Ellátandó kötelező
feladatok
(Városüzemeltetési
Osztály)
táblázat 5. sorában:
Polgármesteri Hivatal útján 100%ban

Az 1. mellékletében az Ellátandó kötelező
feladatok
(Városüzemeltetési
Osztály)
táblázat 5. sorában:
gazdasági társasága útján 100%-ban

Az 1. mellékletében az Ellátandó kötelező
feladatok
(Városüzemeltetési
Osztály)
táblázat 3. sorában:
Polgármesteri
Hivatal
által
közfoglalkoztatottak, munkavállalók, illetve
természetes személy, jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel
kötött szerződés útján, 100 %

Az 1. mellékletében az Ellátandó kötelező
feladatok
(Városüzemeltetési
Osztály)
táblázat 3. sorában:
Polgármesteri Hivatal által munkavállalók,
illetve természetes személy, jogi személy,
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezettel kötött szerződés útján, 100 %

Az 1. mellékletében az Ellátandó önként
vállalt feladatok (Városüzemeltetési Osztály)
táblázat 4. sorában:
Polgármesteri
Hivatal
által
közfoglalkoztatottak, munkavállalók, illetve
természetes személy, jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel
kötött szerződés útján, 100 %

Az 1. mellékletében az Ellátandó önként
vállalt feladatok (Városüzemeltetési Osztály)
táblázat 4. sorában:
Polgármesteri Hivatal által munkavállalók,
illetve természetes személy, jogi személy,
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezettel kötött szerződés útján, 100 %

3. melléklet
HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján
A tervezett jogszabály várható következményei:
Társadalmi hatásai:
Gazdasági hatásai:
Költségvetési hatásai:

A rendelet-tervezet elfogadásának közvetlen
társadalmi hatása nincs.
A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági
hatása nincs.
A
rendelet-tervezet
elfogadásának
költségvetési hatása nincs.
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Környezeti következmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának
környezeti
következményei
nem
kimutathatók.

Egészségügyi következmények:

A
rendelet-tervezet
elfogadásának
egészségügyi következményei nincs.
A tervezett módosításoknak adminisztratív
terheket érdemben növelő hatásai nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló
hatás:
A jogszabály megalkotásának
szükségessége:

A jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

A jogszabály alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A hatályos SZMSZ és az önkormányzat által
alapított
kitüntetésekre
és
elismerő
címekekre
vonatkozó
szabályozást
tartalmazó önkormányzati rendelet közötti
összhang megteremtése szükségessé teszi az
SZMSZ módosítását. A Polgármesteri
Hivatal hatékony feladatellátása érdekében
indokolt
a
szervezeti
felépítés
megváltoztatása, a feladatok átszervezése.
A hatályos SZMSZ és az önkormányzat által
alapított
kitüntetésekre
és
elismerő
címekekre
vonatkozó
szabályozást
tartalmazó önkormányzati rendelet közötti
összhang nem lesz meg. A Polgármesteri
Hivatal szervezeti felépítése nem változik
meg.
A jogszabály alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi feltételek
rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételek
biztosítására nincs szükség.
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