Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
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1239 Budapest, Grassalkovich út 162

KIEGÉSZÍTÉS
a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására”
című Képviselő-testületi előterjesztéshez
Tisztelt Képviselő-testület!
Az SZMSZ 4. mellékletének (A Képviselő-testület által a polgármesterre és a jegyzőre
átruházott – nem hatósági – hatáskörök jegyzéke) a polgármesterre átruházott hatáskörök 34.
pontja szerint (a Polgármester):
34. Dönt - kérelemre - a Közösségi Ház, Molnár szigeti Ifjúsági Tábor, Molnár szigeti
sportpálya (186590 hrsz.) ingatlanok térítés ellenében történő bérbeadásáról, térítés nélküli,
közfeladatra történő használatának engedélyezéséről.”
2015. január 13. napján megtartott rendkívüli ülésén tárgyalta a tisztelt Képviselő-testület a
„Javaslat a „Molnársziget - Tündérkert” működtetésével kapcsolatos döntésre” című
előterjesztést, melynek során – egyebek mellett – úgy döntött, hogy a Molnárszigeti ifjúsági
tábor (186681/3 hrsz, 186681/4. hrsz). „Tündérkert” működtetését – a kert- és parkfenntartás
kivételével – 2015. április 1. napjától a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményén
keresztül látja el.
E döntése alapján az SZMSZ 4. melléklete 34. pontjának – 2015. április 1. napi hatályba
lépéssel történő - módosítása szükséges, az alábbiak szerint:
„34. Dönt - kérelemre - a Közösségi Ház térítés ellenében történő bérbeadásáról, térítés
nélküli, közfeladatra történő használatának engedélyezéséről.”
Fentiek miatt kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a jelen kiegészítés mellékleteként
megküldött rendelet-tervezetről szíveskedjék döntését meghozni. A most megküldött rendelettervezet annyiban tér el a korábban megküldött rendelet-tervezettől, hogy a jelen
kiegészítésben szereplő javaslat 6. §-ként beépítésre került, az eredeti 6-7. §-ok számozása 78. §-ra változott, valamint a hatályba léptető rendelkezést tartalmazó 7. § (2) bekezdése
kiegészítésre került.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendelet-tervezet szíves elfogadását.
Budapest, 2015. február 13.

dr. Laza Margit
jegyző

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Képviselő-testületének
……./….. . (…. . …. .) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében megállapított
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.

§

(1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 24. §. (1) bekezdés 10. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
[24. § (1) A Képviselő-testület üléseire meg kell hívni:]
…
10. a kerületi rendőrkapitányt, a Soroksári Rendőrőrs parancsnokát,
…”
2. §
Az SZMSZ 151. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„151. § A Hivatal a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek tekintetében
kiegészítő jelleggel, közszolgáltatásként azok gazdasági – pénzügyi, műszaki feladatait
ellátja.”
3. §
(1) Az SZMSZ 1. mellékletébe foglalt „Ellátandó kötelező feladatok (Jogi és Koordinációs
Osztály” megnevezésű táblázat megnevezése helyébe az „Ellátandó kötelező feladataok
(Polgármesteri Kabinet)” szöveg lép.
(2) Az SZMSZ 1. mellékletébe foglalt „Ellátandó önként vállalt feladatok (Rendészeti
Osztály)” megnevezésű táblázat a következő 3. sorral egészül ki:
3.

A közösségi együttélés alapvető Polgármesteri Hivatal A közösségi együttélés
szabályainak
ellenőrzése, által 100%-ban
alapvető
szabályairól,
betartatása és szankcionálása
valamint
ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
szóló 23/2013. (V.17.)
önkormányzati rendelet

(3) Az SZMSZ 1. mellékletébe foglalt „Ellátandó kötelező feladatok (Humán-közszolgáltatási
osztály)” megnevezésű táblázat 3.1. a)-f) sorai, 3.2. f) sora, 5. a) sora helyébe a következő
sorok lépnek:

[Ellátandó kötelező feladatok (Humán-közszolgáltatási osztály)]
3.1
a)

Pénzbeli és természetbeni
ellátások
Lakásfenntartási települési
támogatás

Polgármesteri Hivatal
által, 100 %-ban.

Saját rendelet alapján.
A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. 45.§, Saját
rendelet alapján.

b)

Rendkívüli települési támogatás

Polgármesteri Hivatal
által, 100 %-ban.

c)

Rehabilitációs célú települési
támogatás

Polgármesteri Hivatal
által, 100 %-ban.

Saját rendelet alapján

d)

Köztemetés

Polgármesteri Hivatal
által, 100 %-ban.

A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. 48.§,
valamint Saját rendelet
alapján.

e)

Egészségügyi települési támogatás

Polgármesteri Hivatal
által, 100 %-ban.

Saját rendelet alapján

Adósságcsökkentési települési
támogatás

Polgármesteri Hivatal és az
Ökumenikus Segélyszervezet
Családsegítő Szolgálat
Szociális és Fejlesztő
Központ, Budapest XXIII.
Ker. Családsegítő Szolgálattal
kötött ellátási szerződés útján,
teljes mértékben

Budapest Főváros XXIII.
kerület
Soroksár
Önkormányzat
Képviselőtestületének
az
adósságkezelési
szolgáltatásról
szóló
18/2013.(IV.19.)
önkormányzati rendelete

Gyermekek átmeneti otthona

Magyar Vöröskereszt
Budapest Fővárosi
Szervezete által 100%-ban
feladatellátási szerződés
alapján.

A gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv.
94. § (3) bekezdés b) pontja.

f)

(3.2.
f)

5/A
a)

Pénzbeli és természetbeni
ellátások biztosítása
Rendkívüli
Települési Polgármesteri
Hivatal
Saját rendelet alapján.
támogatás
által, 100 %-ban.

(4) Az SZMSZ 1. mellékletébe foglalt „Ellátandó önként vállalt feladatok (Humánközszolgáltatási Osztály)” megnevezésű táblázat 2. a)-d) sorai helyébe a következő sorok
lépnek:
[Ellátandó önként vállalt feladatok (Humán-közszolgáltatási Osztály)]
a)
b)
c)
d)

Polgármesteri
által, 100 %-ban.
Helyi
gyermeknevelési Polgármesteri
támogatás
által, 100 %-ban.
Polgármesteri
Karácsonyi élelmiszer segély
által, 100 %-ban.
Időskorúak részére nyújtott Polgármesteri
karácsonyi élelmiszerutalvány
által, 100 %-ban
Beiskolázási segély

Hivatal
Hivatal
Hivatal
Hivatal

Saját rendelet alapján
Saját rendelet alapján
Saját rendelet alapján
Saját rendelet alapján

4. §
Az SZMSZ 2. mellékletének „Ügyfélfogadási rend” címét követő felsorolás a jelenlegi
felsorolás első eleme elé való beilktatásával a következő felsorolási elemmel egészül ki:
„Rendészeti Osztály
A Rendészeti Osztály rendészeti feladatait ellátó munkatársai 0-24 órában teljesítenek
szolgálatot vezényléses munkarendben, háromhavi munkaidő keretben.”
5. §
Az SZMSZ 3. mellékletének 2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„[2. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
…
2.5 Dönt a településfejlesztési koncepcióval, településfejlesztési stratégiával kapcsolatos
munkaközi tervezési kérdésekről.”
6. §
Az SZMSZ 4. melléklete „Polgármester hatáskörei” alcímének 34. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„[Polgármester hatáskörei:]
34. Dönt - kérelemre - a Közösségi Ház térítés ellenében történő bérbeadásáról, térítés nélküli,
közfeladatra történő használatának engedélyezéséről.”
7. §
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel kihirdetésének napját követő napon
lép hatályba.
(2) E rendelet
a) 3. § (3) és (4) bekezdése, 2015. március 1. napján,
b) 6. §-a 2015. április 1. napján
lép hatályba.
8. §
(1) Hatályát veszti
a) az SZMSZ 1 mellékletébe foglalt „Ellátandó önként vállalt feladatok (Igazgatási és
Adóosztály – igazgatási terület)”megnevezésű táblázat 1. sora,
b) az SZMSZ 3. mellékletének 3.4.5. pontja.
(2) Ez a rendelet hatályát veszti a kihirdetésének napját követő második napon.

Geiger Ferenc
polgármester

dr. Laza Margit
jegyző

