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Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület 2014. november 5. napján megtartott ülésén megalkotta a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.)
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ).
Az SZMSZ 171. § (1) bekezdés a) pontja szerint:
„(2) E rendelet hatálybalépését követően
a) e rendelet karbantartása, a módosításról szóló rendelet-tervezet szükség szerinti
előterjesztése a jegyző feladata,
…”
1.
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2015. január 13. napján megtartott ülésén – többek
közt - a következő döntést hozta:
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 8/2015.(I.13.) határozata a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár
Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete 3.
melléklet 3.4.5. pontjában rögzített átruházott hatáskör visszavonásáról
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, javasolja a Képviselő- testületnek hogy
I. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.)
önkormányzati rendelete 3. melléklet 3.4.5. pontjában rögzített átruházott hatáskört a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságtól vonja vissza.
II. kérje fel a Jegyzőt a rendelet-tervezet elkészítésére és a Képviselő-testület elé történő
terjesztésére.”
Az SZMSZ fentiekben hivatkozott 3. mellékletének 3.4.5 pontja a következő rendelkezést
tartalmazza:
„[3. Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hatáskörei:]
3.4.5. Dönt használati megállapodás megkötéséről, valamint a megállapodással érintett
felépítmény - értékbecslés ismeretében történő – értékéről valamennyi érintett ingatlan
vonatkozásában.”
A Bizottság idézett döntésének megfelelően javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az
SZMSZ 3. melléklet 3.4.5. pontjának törlését.
2.
Az SZMSZ 3. mellékletének 2.5 pontja a következő rendelkezést tartalmazza:
„[A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörei:]
2.5. Dönt a kerületi építési szabályzat(ok) véleményezési eljárásával kapcsolatos partnerségi
egyeztetés szabályairól.”
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Az állami főépítész állásfoglalása alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §ában foglaltak (partnerségi egyeztetés szabályainak) megállapítására az eddigi gyakorlat
helyett (átruházott hatáskörben tervenként külön bizottsági határozat) önkormányzati
rendelettel egységes szabályok megalkotása javasolt.
Az e tárgyban előkészített rendelet-tervezetet jelen ülésen a „Javaslat partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló rendelet megalkotására” című napirend keretében terjesztem a Tisztelt
Képviselő-testület elé.
Fentiek alapján az SZMSZ 3. melléklete 2.5. pontjának alábbiak szerinti módosítására teszek
javaslatot:
[A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörei:]
„2.5. Dönt a településfejlesztési koncepcióval, településfejlesztési stratégiával kapcsolatos
munkaközi tervezési kérdésekről.”

3.
A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének változása, illetőleg a szervezeti egységek
közötti feladatmegosztás átszervezése az SZMSZ 1. mellékletének (az Önkormányzat által
ellátott kötelező és önként vállalt feladatok felsorolását tartalmazó táblázatok) alábbi
módosításait teszi szükségessé:
a)
A Soroksári Hírlap kiadására (1 sor) és az önszerveződő közösségek támogatására (2. sor)
vonatkozó táblázat „Ellátandó kötelező feladatok (Jogi és Koordinációs Osztály)”
megnevezést javaslom „Ellátandó kötelező feladatok (Polgármesteri Kabinet) megnevezésre
módosítani.
b)
Javaslom az „Ellátandó önként vállalt feladatok (Igazgatási és Adóosztály – igazgatási
terület)” megnevezésű táblázat 1. sorának (szeszesital fogyasztásának közterületen való
korlátozása) törlését, ezzel egyidejűleg az „Ellátandó önként vállalt feladatok (Rendészeti
Osztály)” megnevezésű táblázat alábbi, 3. sorral történő kiegészítését:
B) Ellátás módja, C) Jogszabályok
mértéke
3. A közösségi együttélés alapvető Polgármesteri Hivatal A közösségi együttélés
szabályainak ellenőrzése, betartatása által 100%-ban
alapvető
szabályairól,
és szankcionálása
valamint
ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
szóló 23/2013. (V.17.)
önkormányzati rendelet
A) Feladat
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c) Az SZMSZ Polgármesteri Hivatal munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét tartalmazó 2.
mellékletének az „Ügyfélfogadási rend” címét követő felsorolást javaslom a következő – a
jelenlegi felsorolás első eleme elé való beillesztéssel – kiegészíteni:
„Rendészeti Osztály
A Rendészeti Osztály rendészeti feladatait ellátó munkatársai 0-24 órában teljesítenek
szolgálatot vezényléses munkarendben, háromhavi munkaidő keretben.”

4.
A Képviselő-testület üléseire meghívandó személyek körét az SZMSZ 24. §-a tartalmazza.
Az SZMSZ megalkotását követően igényként jelezték, hogy a kerületi rendőrkapitány mellett
a Soroksári Rendőrőrs parancsnoka is kapjon meghívást a Képviselő-testületi ülésekre.
Tekintettel arra, hogy a kérésnek jogszabályi akadálya nincs, javaslom, hogy az SZMSZ 24. §
(1) bekezdés 10. pontja (A Képviselő-testület üléseire meg kell hívni:… 10. a kerületi
rendőrkapitányt,”) kerüljön kiegészítésre az „a Soroksári Rendőrőrs parancsnokát” szöveggel.
5.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentősen átalakul.
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési
támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt,
rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Lehetőségük van tehát az
önkormányzatoknak arra, hogy a korábbi lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési
szolgáltatás, méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj támogatási
céljainak megfelelő ellátási formákat állapítsanak meg a települési támogatás keretein belül.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által folyósított ellátások
változatlanul maradnak, azonban az elnevezésükben és szabályozásukban szükséges
módosításokat, változtatásokat el kell végezni.
Emiatt javaslom az SZMSZ-nek az Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt
feladatok felsorolását tartalmazó táblázatok közül az „Ellátandó kötelező feladatok (Humánközszolgáltatási osztály)” megnevezésű táblázat 3.1. a)-f) sorai, 3.2. f) sora, a jelenleg
sorszámozás nélküli (módosítási javaslat szerint 5/A sorszámú) „Pénzbeni és természetbeli
ellátások biztosítása” a) sora, valamint az „Ellátandó önként vállalt feladatok (Humánközszolgáltatási Osztály)” megnevezésű táblázat 2. a)-d) sorai alábbiak szerinti módosítását,
2015. március 1. napjával történő hatályba lépéssel:
[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.§,
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valamint Saját rendelet
alapján.
e)

f)

(3.2.
f)

5/A
a)

2

a)
b)
c)
d)

Egészségügyi települési támogatás

Adósságcsökkentési települési
támogatás

Gyermekek átmeneti otthona

Polgármesteri Hivatal
által, 100 %-ban.
Polgármesteri Hivatal és az
Ökumenikus
Segélyszervezet
Családsegítő Szolgálat
Szociális és Fejlesztő
Központ, Budapest XXIII.
Ker. Családsegítő
Szolgálattal kötött ellátási
szerződés útján, teljes
mértékben

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

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

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

Pénzbeli és természetbeni
ellátások biztosítása
Rendkívüli
Települési Polgármesteri
Hivatal
Saját rendelet alapján.
támogatás
által, 100 %-ban.
[Ellátandó önként vállalt feladatok (Humán-közszolgáltatási Osztály)]
A szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról
Pénzbeli
és
természetbeni
szóló 1993. évi III. tv.
szociális ellátások:
26. §, Rendelet II. fejezet
65/A.
Polgármesteri
Hivatal
Beiskolázási segély
Saját rendelet alapján
által, 100 %-ban.
Helyi
gyermeknevelési Polgármesteri
Hivatal
Saját rendelet alapján
támogatás
által, 100 %-ban.
Polgármesteri
Hivatal
Karácsonyi élelmiszer segély
Saját rendelet alapján
által, 100 %-ban.
Időskorúak részére nyújtott Polgármesteri
Hivatal
Saját rendelet alapján
karácsonyi élelmiszerutalvány
által, 100 %-ban

6.
Az SZMSZ 151. §-a szerint:
„151. § A Hivatal az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében kiegészítő jelleggel,
közszolgáltatásként azok gazdasági – pénzügyi műszaki feladatait ellátja.”
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Amint az a Képviselő-testület tagjai előtt is ismert, az államháztartásról szóló törvény
korábban a gazdálkodó szervezeteket gazdálkodási besorolása szerint előbb önállóan
gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodó, ezt követően önállóan működő és gazdálkodó,
valamint önállóan működő szervezetekként különbözette meg. A jelenleg hatályos
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény (a továbbiakban: Áht.) ) megszüntette a
gazdálkodási besorolás fogalmát. Viszont használja a „gazdasági szervezettel rendelkező” és
„gazdasági szervezettel nem rendelkező” költségvetési szervezetek fogalmát.
Az Áht. szerinti fogalomhasználattal való egyezés érdekében javaslom az SZMSZ 151. §ának az alábbiak szerinti módosítását:
„151. § A Hivatal a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek tekintetében
kiegészítő jelleggel, közszolgáltatásként azok gazdasági – pénzügyi, műszaki feladatait
ellátja.”
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől javaslatom megtárgyalását, és a
mellékelt rendelet-tervezet szíves elfogadását.
Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörben, döntési joggal tárgyalja.
A rendelet-tervezet elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített többséget igényel.
Budapest, 2015.február 29.

Vittmanné Gerencsér Judit
Szervezési és ügyviteli osztályvezető
az előterjesztés készítője

dr. Laza Margit
előterjesztő
jegyző

Mellékletek: - rendelet-tervezet
- segédlet (rendelettükör)
- egyeztető 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
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:
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[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
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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. §
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel kihirdetésének napját követő napon
lép hatályba.
(2) E rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése 2015. március 1. napján lép hatályba.
7. §
(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

Záradék: A rendelet-tervezet 2015. február…. napján az önkormányzat hivatalos
hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat honlapján közzétételre került.
Budapest, 2015. február ……
A Jegyző nevében eljáró:
Vittmanné Gerencsér Judit
Szervezési és ügyviteli osztályvezető

9

Segédlet a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására”
című napirendhez
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete
HATÁLYOS SZÖVEG
24. § (1) A Képviselő-testület üléseire meg kell
hívni:
…
10. a kerületi rendőrkapitányt,

MÓDOSÍTÓ RENDELETJAVASLAT
24. § (1) A Képviselő-testület üléseire meg kell
hívni:
…
10. a kerületi rendőrkapitányt, a Soroksári
Rendőrőrs parancsnokát,

151. § A Hivatal az önállóan működő
költségvetési szervek tekintetében
kiegészítő
jelleggel,
közszolgáltatásként azok gazdasági –
pénzügyi műszaki feladatait ellátja.
(1. melléklet)
Ügyfélfogadási rend

„151. § A Hivatal a gazdasági szervezettel
nem rendelkező költségvetési szervek
tekintetében
kiegészítő
jelleggel,
közszolgáltatásként azok gazdasági –
pénzügyi, műszaki feladatait ellátja.”
(1. melléklet)
Ügyfélfogadási rend

Szentlőrinci úti lakótelepi ügyfélszolgálati Rendészeti Osztály
irodában
A Rendészeti Osztály rendészeti feladatait
Hétfő
8.00 – 12.00
ellátó munkatársai 0-24 órában teljesítenek
Kedd
14.00 – 18.00
szolgálatot vezényléses munkarendben,
Szerda
8.00 – 12.00
háromhavi munkaidő keretben
Csütörtök 14.00 – 18.00
Péntek
8.00 – 12.00
Szentlőrinci úti lakótelepi ügyfélszolgálati
irodában
A Hivatal többi osztályán, részlegén
Hétfő
8.00 – 12.00
Hétfő
14.00 – 18.00
Kedd
14.00 – 18.00
Kedd
ügyfélfogadás szünetel
Szerda
8.00 – 12.00
Szerda
8.00 – 12.00
Csütörtök 14.00 – 18.00
12.00 – 12.30 ebédidő
Péntek
8.00 – 12.00
12.30 – 16.30
Csütörtök
ügyfélfogadás szünetel
A Hivatal többi osztályán, részlegén
Péntek
8.00 – 12.00
Hétfő
14.00 – 18.00
Kedd
ügyfélfogadás szünetel
Szerda
8.00 – 12.00
12.00 – 12.30 ebédidő
12.30 – 16.30
Csütörtök
ügyfélfogadás szünetel
Péntek
8.00 – 12.00
3. melléklet
3. melléklet
(Városfejlesztési
és
Környezetvédelmi (Városfejlesztési
és
Környezetvédelmi
Bizottság hatáskörei:)
Bizottság hatáskörei:)
2.5. Dönt a kerületi építési szabályzat(ok) 2.5. Dönt a településfejlesztési koncepcióval,
véleményezési
eljárásával
kapcsolatos településfejlesztési stratégiával kapcsolatos
partnerségi egyeztetés szabályairól.
munkaközi tervezési kérdésekről.
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HATÁLYÁT VESZTŐ RENDELKEZÉS
3. melléklet 3.4.5. pontja
(A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hatáskörei)
3.4.5. Dönt használati megállapodás megkötéséről, valamint a megállapodással érintett
felépítmény - értékbecslés ismeretében történő – értékéről valamennyi érintett ingatlan
vonatkozásában.
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