1. melléklet a(z) ……./…… (……) önkormányzati rendelethez
„25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
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 pézbeli 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
• Eütv: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.tv
• Helyi adótv.: 1990. évi C. tv.
• Hatásköri tv.: A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
szóló 1991. évi XX. tv.
• Étv: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv.

Ellátandó kötelező feladatok (Hatósági- és Adóosztály - adóigazgatási terület)

1
2
3
4
5
6
7

feladat
Környezet terhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv.
felhatalmazása alapján döntés talajterhelési díj bevezetéséről
döntés helyi adó bevezetéséről
helyi adók mértékének év végi meghatározása a követekező
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

Ellátás módja, mértéke

jogszabályok

Képviselő-testület által 100 %-ban

52/2012.(XII.21.) talajterhelési díj rendelet

Képviselő-testület által 100 %-ban

5/2011. (II.25) helyi adó rendelet
Hatásköri tv.138. § (3) c) pontja
Helyi adótv..
6. § c) pontja

Képviselő-testület által 100 %-ban
Képviselő-testület által 100 %-ban
Polgármesteri Hivatal által 100 %-ban
Polgármesteri Hivatal által 100 %-ban
Képviselő-testület által 100 %-ban

Helyi adótv.. 6. § d) pontja
Helyi adótv.. 8. § (2)
Hatásköri tv.138. § (3) h) pontja
Hatásköri tv.138. § (3) g) pontja
Helyi adótv.. 7. § d) pontja
adótv.. 1. § (3) bekezdése

Helyi

Ellátandó önként vállalt feladatok (Hatósági- és Adóosztály- adóigazgatási terület)

1
2
3

feladat
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

Ellátás módja, mértéke

jogszabályok

Képviselő-testület által 100 %-ban

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

Képviselő-testület által 100 %-ban

Helyi adótv.. 43. § (2) bekezdése

Képviselő-testület által 100 %-ban

Helyi adótv.. 43. § (2) bekezdése

Ellátandó kötelező feladatok (Hatósági- és Adóosztály -hatósági, igazgatási terület)

1
2

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

1.

2.
3.

jogszabályok
13/2011. (III.26.) Önk. Rend. A házasságkötés és
a bejegyezett élettársi kapcsolat hivatali
helyiségen kívüli és hivatali munkidőn kívül
történő létesítése engedélyezésének szabályairól,
valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak
mértékéről
54/2012. (XII.28.) Önk. Rend. A helyi
támogatásról
43/2005. (XI.27.) Önk. Rend. A közalkalmazottak
lakáscélú támogatásáról

Ellátandó kötelező feladatok (Beruházási Osztály)
feladat
Ellátás, előkészítés módja, mértéke
jogszabályok
Közútkezelői hozzájárulás kiadása (burkolat bontás, ellátja: Polgármester útján
Mötv. 23. § (5) bekezdés 1. pontja,
igénybevételi díj)
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv.
előkészítő: Polgármesteri Hivatal 100 %-ban 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
Útépítési és közművesítési hozzájárulás megállapítása
ellátja: Polgármester útján előkészítő: Étv. 28. § (1)
Polgármesteri Hivatal 100 %-ban
helyi közutak közterek és parkok kezelése, fejlesztése és Polgármesteri
Hivatal
által csak a helyi közutak tekintetében: a közúti
üzemeltetése
(közfoglalkoztatottak), természetes személy, közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8.§ a)
jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem bekezdés,

4.

rendelkező szervezettel kötött szerződés
alapján, 100 %
a kötelező feladatok ellátásához szükséges saját Polgármesteri Hivatal által, természetes
tulajdonú létesítmények fenntartása, üzemeltetése és személy, jogi személy, vagy jogi
fejlesztése
személyiséggel nem rendelkező szervezettel
kötött szerződés alapján, 100 %

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. §

Ellátandó önként vállalt feladatok (Beruházási Osztály)
Ellátás, előkészítés módja, mértéke

feladat

jogszabályok

1.

Ráckevei (Soroksári)-Duna ág vízgazdálkodásának és ellátja: RSD parti sáv Önkormányzati 535/2009. (XII. 08.) Ök. hat., 285/2012. (VII.
vízminőségének javítása szennyvízelvezetési- és Társulás keretében
03.) Ök. hat.
elhelyezési feladata

2.

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

3.

A Fővárosi Önkormányzat ezirányú
meghaladó mértékben a csapadékvíz
biztosítása

4.

A Fővárosi Önkormányzat ezirányú feladatait Polgármesteri Hivatal által, természetes 1995. évi LVII. Törvény III. fejezete
meghaladó mértékben a saját tulajdonú patakok, személy, jogi személy, vagy jogi
vízelveztő árkok fenntartása, üzemeltetése
személyiséggel nem rendelkező szervezettel
kötött szerződés alapján, 100 %

5.

A Fővárosi Önkormányzat ezirányú feladatait Polgármesteri
Hivatal
által Mötv. 23. § (5) bekezdés 1. pontja
meghaladó mértékben a közterületek tisztántartása
(közfoglalkoztatottak), természetes személy,
jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem

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

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
feladatait Polgármesteri Hivatal által, természetes a 1995. évi LVII. Törvény III. fejezet,
elvezetés személy, jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel
kötött szerződés alapján, 100 %

rendelkező szervezettel kötött szerződés
alapján, 100 %
Ellátandó kötelező feladatok (Főépítész)
feladat
helyi településrendezés, településfejlesztés
a) az Önkormányzat dönt a kerület közigazgatási területére
vonatkozó
településfejlesztési
koncepció,
stratégia,
településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv
és településképi rendelet partnerségi egyeztetési szabályairól
b)
a
Képviselő-testület
megállapítja
a
kerületi
településfejlesztési koncepciót 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
1.

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

Ellátás módja, mértéke
Főépítész által 100 %-ban

jogszabályok
Mötv. 13.§ (1) bek.

Főépítész által 100 %-ban

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29. §

Főépítész által 100 %-ban

1997.évi LXXVIII tv. 9/A.§ (3) bek.
314/2012.(XI.8.) Korm. 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.

i) a Képviselő-testület dönt a közigazgatási területén
változtatási, telekalakítási illetve építési tilalom elrendeléséről
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

2.

a) az önkormányzat tájékoztatást ad és szakmai konzultációt
biztosít a településképi követelményekről

Főépítész által 100 %-ban

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

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. 8. § (2) bek. a) pont

Ellátandó önként vállalt feladatok (Főépítész)

1

feladat
az Önkormányzat megállapítja az építmények
rendeltetésszerű használatát biztosító személygépjárművek
számának megállapításáról és a parkolás helyi rendjének
szabályairól szóló szabályokat

Ellátás módja, mértéke

jogszabályok

Polgármesteri Hivatal által 100 %-ban

1997.évi LXXVIII tv. 62. § (6) bek.
47/1998.(X.15.) Főv. Kgy. rendelet 6. § (2) bek.
28/2005.(VII.15.) Ök. Rendelet

Ellátandó kötelező feladatok (Polgármesteri Kabinet)

1
2

feladat
Soroksári Hírlap kiadói feladatainak ellátása

Ellátás módja, mértéke
Polgármesteri Hivatal által 100 %-ban

önszerveződő közösségek támogatása

Polgármesteri Hivatal által 100 %-ban

jogszabályok
109/1995. (II.21.) Ök. Határozat
5/2012.(II.24.) rendelete a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről

Ellátandó kötelező feladatok (Sport)

1

feladat
sport, ifjúsági ügyek, kerületi sport és szabadidősport
támogatása

Ellátás módja, mértéke
Polgármesteri Hivatal által 20 %-ban, gazdasági
társaság útján 80 %-ban

jogszabályok
2011. évi CLXXXIX. Tv. 13 § (1)
2004. évi I. tv. 55 § (6)

Ellátandó önként vállalt feladatok (Sport)

1
2

feladat
sportpálya üzemeltetés, helyi amatőr sport, utánpótlás
nevelés, fogyatékosok sportja
sportcsarnok üzemeltetés, egészséges életmód kialakítását
célzó programok, ifjúsági ügyek, szabadidős
sporttevékenységek

Ellátás módja, mértéke

jogszabályok

gazdasági társasága útján 100 %-ban

16/2012. (III. 23.) Ök. Rendelet

Polgármesteri Hivatal és gazdasági társasága
útján 100%-ban

16/2012. (III. 23.) Ök. Rendelet

Ellátandó önként vállalt feladatok (Jogi és koordinációs Osztály)

1

feladat
szociális alapon nyújtott közműfejlesztési támogatás

Ellátás módja, mértéke
Polgármesteri Hivatal által 100 %-ban

jogszabályok

Ellátandó kötelező feladatok (Humán-közszolgáltatási osztály)
feladat

Ellátás módja, mértéke

1.

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)

Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás
keretében a kerületi felnőtt lakosainak sürgősségi ellátása és a
gyermek háziorvosi szolgálat éjszakai és szünnapi
ügyeletének ellátása

Feladat ellátási szerződés útján

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.

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások
és ellátások:

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 orvosi
körzethatárok megállapításáról szóló
27/2011.(VI.18.) önkormányzati rendelete
Eütv., valamint
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. tv.
Mötv. 13.§ (1) bek.6. pont, 23.§ (5) bek. 10. pont
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.
törvény 7-8. §

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 ellátás keretében
3.1

Pénzbeli és természetbeni ellátások

a)

Rendkívüli települési támogatás

Polgármesteri Hivatal által, 100 %-ban.

b)

Lakásfenntartási települési támogatás

Polgármesteri Hivatal által, 100 %-ban.

c)

Köztemetés

Polgármesteri Hivatal által, 100 %-ban.

e)

Egészségügyi települési támogatás

Polgármesteri Hivatal által, 100 %-ban.

f)

Adósságcsökkentési települési támogatás

Polgármesteri Hivatal által, 100 %-ban.

Szoctv. 45.§,
a pénzbeli és szociális ellátásokról szóló
6/2015.(II.27.) önk.r. 36.§-41.§.
Szoctv. 45.§ a) pontja;
a pénzbeli és szociális ellátásokról szóló
6/2015.(II.27.) önk.r. 25. § -35. §
Szoctv. 48.§, valamint a pénzbeli és szociális
ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önk.r. 51. §
alapján.
Szoc tv. 45. § c) pont; a pénzbeli és szociális
ellátásokról szóló 6/2015.(II.27.) önk.r.44.§-47. §.
Szoctv. 45. § d) pont; az adósságkezelési
szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.) ök.
rendelete

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
3.2

Szociális alapszolgáltatások

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

a)

Szociális étkeztetés

Költségvetési szerve által,100 %-ban.

Szoctv. 56 - 57. §, 62. §
A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) önk.
rend. 7. §

b)

Házi segítség nyújtás

Költségvetési szerve által,100 %-ban.

Szoctv. 63. §, 20/2008.( IV. 25.) önk.rend. 8. §

c)

Időskorúak nappali ellátása

Költségvetési szerve által,100 %-ban.

Szoctv. 65/F. §, 20/2008.( IV. 25.) önk.rend. 11. §
Szoctv. 56-57. §, 64. §,
A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) önk.
rend. 12. §

d)

Családsegítés

Költségvetési szerve által, 100 %-ban.

e)

Utcai szociális munka

Alfa Karitatív Egyesülettel kötött ellátási
szerződés útján, 100 %-ban

Szoctv. 65/E §.

f)

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

Gyermekek átmeneti otthona

3.3.

a)

Gyvt. 94. § (3) bekezdés b) pontja.

Szociális szakellátás

Időskorúak átmeneti elhelyezése

3.4.

Költségvetési szerve által,100 %-ban.

Szoctv. 56.-57. §, 80.§,
A személyes gondoskodás keretébe tartozó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
20/2008.(IV. 25.) önk. rend. 14. §

Pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása

a)

Gyermekétkezetés szociális támogatása

Polgármesteri Hivatal által, 100 %-ban.

Gyvt. 21.§-21/C.§, 148. § (5) bek. A személyes
gondoskodás keretébe tartozó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV. 25.)
önk. rend. 16. §

b)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Polgármesteri Hivatal által, 100 %-ban.

Gyvt. 19-20/ B. §

c)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek vonatkozásában a hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzet megállapítása

Polgármesteri Hivatal által, 100 %-ban.

Gyvt. 67/A. §
Gyvt. 21/C. §

d)

Szünidei gyermekétkeztetés

4.

Helyi közművelődési tevékenység támogatása

a)

ismeret szerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének támogatása

b)

szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása

Polgármesteri Hivatal által, 100 %-ban.

költségvetési szerve által 100%-ban
költségvetési szerve 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

c)

muzeális intézmények közművelődési tevékenységének
támogatása

költségvetési szerve által 100%-ban

5.

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

költségvetési szerve által 100%-ban

6.

Adatkezelés és adatszolgáltatás

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 Önkormányzat Képviselőtestületének a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal
létrehozásáról szóló 41/2012. (IX.21.)
önkormányzati rendelete

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

7.

Gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapellátás

Polgármesteri Hivatal által 100%-ban

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

8.

Közfoglalkoztatás szervezése

Polgármesteri Hivatal útján 100%-ban

Mötv. 13.§ (1) bek. 12. pont

Ellátandó önként vállalt feladatok (Humán-közszolgáltatási Osztály)
feladat

Ellátás módja, mértéke

1.

Közfoglalkoztatatás szervezése

Polgármesteri Hivatal által, 100 %-ban.

2.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások:

a)

Beiskolázási segély

b)

Helyi gyermeknevelési támogatás

c)

Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)

d)

Időskorúak részére nyújtott karácsonyi élelmiszerutalvány

e)

Születési támogatás

f)

Rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló
támogatás

Polgármesteri Hivatal által, 100 %-ban.

g)

Rehabilitációs célú települési támogatás

Polgármesteri Hivatal által, 100 %-ban.

3.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

a)

Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás

Költségvetési szerve által,100 %-ban.

4.
a)
b)
c)
d)
e)

Egészségügyi szakellátások:
Mozgásszervi szakrendelés
Nőgyógyászati szakrendelés
Szemészeti szakrendelés
Tüdőgyógyászati szakrendelés
Gyógytorna és fizikoterápia

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

jogszabályok
2011. évi CVI. tv.,
1991. évi IV tv (FL . Tv.) 57.§
Szoctv. 26. §,
Rendelet II. fejezet 65/A. §
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
6/2015. (II.27.) önk.r. 42.§
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
6/2015. (II.27.) önk.r.43.§
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
6/2015. (II.27.) önk.r. 49.§
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
6/2015. (II.27.) önk.r.50.§
A születési támogatás megállapításáról szóló
25/2013.(V.17.) Ök. rendelet
Rendkívüli események okozta károk enyhítésére
szolgáló támogatásról szóló 26/2011.( IV. 18.)
Ök. Rendelet
a pénzbeli és szociális ellátásokról szóló
6/2015.(II.27.) önk.r. 9.§-20.§.
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.§
Eütv. 89. §
Eütv. 89. §
Eütv. 89. §
Eütv. 89. §
Eütv. 89. §
Eütv. 89. §

5.
6.
7.

Önkormányzat által alapított Év Pedagógusa, Kerület Hűséges
Közalkalmazottja és Soroksár Gyermekeiért kitüntetések
Önkormányzat által alapított "Év Egészségügyi dolgozója" és
az "Év Szociális Dolgozója" cím.
Közalkalmazottak lakáscélú támogatása

Polgármesteri Hivatal útján, 100 %-ban
Polgármesteri Hivatal útján, 100 %-ban
Polgármesteri Hivatal útján, 100 %-ban

Kitüntetések, elismerő címek adományozásának
rendjéről szóló 15/2015. (IV.23.) önk.r.
Kitüntetések, elismerő címek adományozásának
rendjéről szóló 15/2015. (IV.23.) önk.r.
A közalkalmazottak lakáscélú támogatásáról szóló
43/2005. (XI. 27.) Ök. Rendelet

Ellátandó kötelező feladatok (Vagyonkezelési Osztály)
ellátás módja, mértéke
Polgármesteri Hivatal által 100 %-ban

feladat
saját vagyon nyilvántartása

1

jogszabályok
2011.évi CXCVI tv. 10.§,
Mötv. 110.§ (1) bek.

Ellátandó önként vállalt feladatok (Vagyonkezelési Osztály)

1
2
3

feladat
saját tulajdonú lakás és helyiséggazdálkodás
egyéb ingatlanhasznosítás
társasház kezelés

ellátás módja, mértéke
Polgármesteri Hivatal által 100 %-ban
Polgármesteri Hivatal által 100 %-ban
Polgármesteri Hivatal által 100 %-ban

4

üdülők üzemeltetése

Polgármesteri Hivatal által 100 %-ban

Jogszabályok
574/1995. (XI.7.) Ök. határozat 330/1996.
(X.01.) Ök. határozat

Ellátandó kötelező feladatok (Rendészeti Osztály)
A) Feladat

B) Ellátás módja, mértéke

C) Jogszabályok

1.

mezőőri szolgálat működtetése

Polgármesteri Hivatal által 100 %-ban

2.
saját tulajdonban álló közterületek használatára
vonatkozó szabályok és díjak megállapítása

3

közterület-felügyelet működtetése

ellátja: Polgármester
előkészítő: Polgármesteri Hivatal 100 %-ban
Polgármesteri Hivatal által 100 %-ban

568/1997. (XII.02.) Ök. Határozat

Mötv. 23.§ (5) bekezdés 2. pontja és az
5/2013. (II.22.) 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 Osztály)

1.

A) Feladat
közterület-felügyeleti részfeladatok (Fővárosi
Önkormányzattól való feladatátvétel)

2.

a közterület-használat jogszerűségének ellenőrzése

3.

A közösségi együttélés alapvető szabályainak
ellenőrzése, betartatása és szankcionálása

B) Ellátás módja, mértéke

C) Jogszabályok

Polgármesteri Hivatal által 100 %-ban

12/2014.(IV.25) önkormányzati rendelet

ellátja: Polgármester

5/2013. (II.22.) Ök. Rendelet a közterületek
használatáról és a közterületek rendjéről
17/2011. (IV.22) Ök. Rendelet
önkormányzati hatósági hatáskörök
átruházásáról
A közösségi együttélés alapvető szabályairól,
valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 23/2013. (V.17.)
önkormányzati rendelet

előkészítő: Polgármesteri Hivatal 100 %ban előkészítő: Polgármesteri Hivatal 100
%-ban
Polgármesteri Hivatal által 100%-ban

