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9/2003. (III. 25.) Kt számú rendelet
Budapest-Csepel Önkormányzata

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁ-ról szóló,
többször módosított 5/1995. (III. 07.) Kt számú rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZA T SZER VEINEK FELAD A T- ÉS
HA TÁSKÖREIRÖL, VALAMINT EZEK CÍMZETTJEI-rol

szóló 4. számú mellékletének módosítására

A R. 4/A. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

A tanácsnokok által felügyelt önkormányzati feladatkörök
megállapításáról szóló rendelet szövege az 1. számú mellékletben olvasható.

A R. 4/B. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

Budapest-Csepel Önkormányzat polgármestere hatásköreinek
megállapításáról szóló rendelet szövege a 2. számú mellékletben olvasható.

3.§

A R. 4/C. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi
Ellenőrzési Bizottsága hatásköreinek megállapításáról szóló rendelet
szövege a 3. számú mellékletben olvasható.

A R. 4/D. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi,
Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága hatásköreinek
megállapításáról szóló rendelet szövege a 4. számú mellékletben olvasható.



A R. 4/E. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi, Jogi és
Kisebbségügyi Bizottsága hatásköreinek megállapításáról szóló rendelet
szövege a-5. számú mellékletben olvasható.

6.§

A R. 4/F. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsága hatásköreinek megállapításáról szóló
rendelet szövege a 6. számú mellékletben olvasható.

A R. új 4/G. számú melléklettel egészül ki:

Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Vállalkozási és
Integrációs Bizottsága hatásköreinek megállapításáról szóló rendelet
szövege a 7. számú mellékletben olvasható.

A R. új 4/H. számú melléklettel egészül ki:

Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási,
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága hatásköreinek
megállapításáról szóló rendelet szövege a 8. számú mellékletben olvasható.

A R. új 4/1. számú melléklettel egészül ki:

Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és
Egészségügyi Bizottsága hatásköreinek megállapításáról szóló rendelet
szövege a 9. számú mellékletben olvasható.



10. §

A R. új 4/J. számú melléklettel egészül ki:

Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Lakásügyi
Bizottsága hatásköreinek megállapításáról szóló rendelet szövege a 10.
számú mellékletben olvasható.

11. §

A R. új 4/K. számú melléklettel egészül ki:

Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Városrendészeti
Bizottsága hatásköreinek megállapításáról szóló rendelet szövege a 77.
számú mellékletben olvasható.

12. §

(1) Az SZMSZ és mellékletei e rendeletben nem érintett rendelkezései
változatlanul hatályban maradnak.

(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Ö th/ [Mihály
polgármester-

Í J i

Dr. Szeles Gábor i?
jegyző:

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2003. március 25. irahamne lu

szervezési irod;
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A rendelet 1. számú melléklete

A R. 4/A. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

A tanácsnokok által felügyelt önkormányzati feladatkörök:

1. Ifjúsági tanácsnok:

Képviseli az Önkormányzatot e rendelet keretei között, illetve egyedi testületi megbízás
alapján.

Felügyeli a feladatkörébe tartozó - a helyi költségvetési rendeletben meghatározott -
pénzeszközök felhasználását. Megállapításait, javaslatait előterjeszti az illetékes bizottsághoz
és a polgármesterhez.

Felügyeli &z önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos feladatait, ennek keretében:
részt vesz a kerület közép- és rövid távú ifjúságpolitikai koncepciójának
kidolgozásában és végrehajtásában;

- felügyeli a hatályos jogszabályokban megfogalmazott követelmények érvényesítését,
illetve a jogszabályok és a képviselő-testület által megszabott feladatok végrehajtását
gyermek és ifjúsági ügyekben;

- figyelemmel kíséri a területen megjelenő pályázati lehetőségeket, ezekről tájékoztatja
az önkormányzat illetékes szerveit;

- közreműködik a gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozó önkormányzati
intézmények fenntartói felügyeletében;
figyelemmel kíséri és segíti az önkormányzat intézményeiben, ül. azok szervezésében
zajló gyermek és ifjúsági táborozást;

- közreműködik az önkormányzat által a civil szervezeteknek nyújtott támogatások
előkészítésében, javaslatot tesz a gyermek- és ifjúsági, ül. e céllal működő szervezetek
támogatására;

- a gyermek és ifjúságvédelem területén szervezi az önkormányzat szervei, intézményei
és a kerületben dolgozó állami, ül. civil szervezetek együttműködését;

- elkészíti az ifjúsági feladatokra elkülönített céltartalék éves költségvetését, felügyeli
annak betartását;

- részt vesz az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság munkájában.
Feladatai végrehajtása során szorosan együttműködik:

o a Csepeli Diákönkormányzattal
o a kerületben lévő intézmények diákönkormányzataival
o a diákönkormányzatot segítő pedagógusokkal
o a kerületben működő ifjúsági szervezetekkel
o az Oktatás, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat munkatársaival.

Kapcsolatot tart: a Főpolgármesteri Hivatal, a Polgármesteri Hivatal és más
önkormányzatok illetékes ágazatával.
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2. Integrációs tanácsnok:

Képviseli az Önkormányzatot e rendelet keretei között, illetve egyedi testületi megbízás
alapján.

Felügyeli a feladatkörébe tartozó - a helyi költségvetési rendeletben meghatározott -
pénzeszközök felhasználását. Megállapításait, javaslatait előterjeszti az illetékes bizottsághoz
és a polgármesterhez.

Felügyeli 2a, önkormányzat Európai Unióhoz csatlakozással kapcsolatos feladatait,
ennek keretében:

- részt vesz az Európai Unió integrációval kapcsolatos koncepció kialakításában;
- képviseli az önkormányzatot az Európai Uniós csatlakozás előtt, illetve a csatlakozás

után e feladatkörben tartandó fórumokon;
részt vesz a Fővárosi Önkormányzat, más Önkormányzatok Európai Uniós szakmai
megbeszélésein;
folyamatos kapcsolatot tart az Európai Uniós integrációval kapcsolatos kormányzati,
parlamenti szervezetekkel;

- ismerteti a képviselő-testület, illetve Vállalkozási és Integrációs Bizottság által
kialakított koncepciót a helyi közélet területén;
figyelemmel kíséri az Európai Uniós pályázati lehetőségeket, ezekről tájékoztatja az
önkormányzat illetékes szerveit.

Kapcsolatot tart: a Főpolgármesteri Hivatal, a Polgármesteri Hivatal és más önkormányzatok
illetékes ágazatával.

3. Környezetvédelmi tanácsnok:

Képviseli az Önkormányzatot e rendelet keretei között, illetve egyedi testületi megbízás
alapján.

Felügyeli a feladatkörébe tartozó - a helyi költségvetési rendeletben meghatározott -
pénzeszközök felhasználását. Megállapításait, javaslatait előterjeszti az illetékes bizottsághoz
és a polgármesterhez.

Felügyeli az önkormányzat környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait, ennek
keretében:

• A természetvédelem területén:
- a kerületi parkok építését, a kivitelezési program ellenőrzését;
- a Kis-Duna-parti természeti értékek megtartását, fejlesztését.

• A talaj-talaj víz védelem területén:
- A csatornázási program környezetvédelmi figyelését, értékelését;
- Csapadékvíz elvezetés-szikkasztás ütemét;
- Üzemi területek talaj szennyezettségi állapotának feltérképezését, valamint

kárelhárításának előkészítését, együttműködve a Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi Felügyelőséggel, a KvVM Környezetgazdálkodási Intézetével.

• A hulladékgazdálkodás területén:
- A szelektív hulladékgyűjtési lehetőségek feltérképezését

2003.03.31. TANÁCSNOKOK feladatköre 21A



Budapest-Csepel Önkormányzata SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

o Hulladékudvarok
o Veszélyes hulladék begyűjtés
o Lakossági hulladék szelektív begyűjtés

- A hulladékgazdálkodási terv helyi feladatait.
• A levegőtisztaság védelem területén:

A közlekedési légszennyezés csökkentése érdekében intézkedést kezdeményez
o Úthálózat fejlesztési programok

- Levegöszennyezési bevallások adatainak elemzését, értékelését
- Bevallási kötelezettség teljesítésének vizsgálatát

A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőséggel való egyeztetését
• A központi szennyvíztisztító építése területén:

Engedélyezési eljárások figyelése
Technológiák-tervek értékelése, véleményezése
Beruházás figyelemmel kísérése

• A környezetvédelmi oktatás-nevelés területén:
- Óvodai-iskolái környezetvédelmi programok segítését, támogatását

• Figyelemmel kíséri a területen megjelenő pályázati lehetőségeket, ezekről
tájékoztatja az önkormányzat illetékes szerveit.

Kapcsolatot tart:
a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsággal,
az ÁNTSZ intézményével,
a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőséggel és
a Főpolgármesteri Hivatal, a Polgármesteri Hivatal és más önkormányzatok
illetékes ágazatával.

3. Sporttanácsnok:

Képviseli az Önkormányzatot e rendelet keretei között, illetve egyedi testületi megbízás
alapján.

Felügyeli a feladatkörébe tartozó - a helyi költségvetési rendeletben meghatározott -
pénzeszközök felhasználását. Megállapításait, javaslatait előterjeszti az illetékes bizottsághoz
és a polgármesterhez.

Felügyeli az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait, ennek keretében:
- javaslatot tesz az önkormányzat illetékességi területén a helyi sporttevékenység

támogatására, a költségvetési sport célú kiadásaira és bevételeire
- az önkormányzati rendeletben megállapított helyi sporttevékenységgel

kapcsolatos részletes önkormányzati feladatokat és kötelezettségeket, a
költségvetéséből a helyi sportra fordítandó összeg hasznosulását

- a sport hosszú, közép és rövid távú fejlesztési céljainak megfelelő csepeli
sportkoncepció meghatározását és annak folyamatos megvalósítását

- a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködést; azok támogatását
- az önkormányzat vagy az általa alapított sportcélú alapítvány(ok) tulajdonában

lévő sportlétesítmények fenntartását, működését, akadálymentesítését
- az iskolai sporttevékenység, az iskolai sportkörök feltételeinek megteremtését
- új sportlétesítmények (pl.: fedett uszoda) építését; régebbiek átalakítását,

fejlesztését
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a szabadidősport feltételeinek fejlesztését
a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok
sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok
sportjának, illetve a tömeges részvétellel zaj tó sportrendezvények
lebonyolításának segítését
figyelemmel kíséri a területen megjelenő pályázati lehetőségeket, ezekről
tájékoztatja az önkormányzat illetékes szerveit.

Kapcsolatot tart:
a Főpolgármesteri Hivatal, a Polgármesteri Hivatal és más önkormányzatok
illetékes ágazatával;

- a Fővárosi Önkormányzat sportügyekkel foglalkozó szerveivel, a Gyermek,
Ifjúsági és Sportminisztériummal, a szakszövetségekkel és sportegyesületekkel,
valamint nemzeti és nemzetközi sportszervekkel.

5. Városüzemeltetési tanácsnok:

Képviseli az Önkormányzatot e rendelet keretei között, illetve egyedi testületi megbízás
alapján.

Felügyeli a feladatkörébe tartozó - a helyi költségvetési rendeletben meghatározott -
pénzeszközök felhasználását. Megállapításait, javaslatait előterjeszti az illetékes bizottsághoz
és a polgármesterhez.

Felügyeli az önkormányzat városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatait, ennek keretében:
— részt vesz a városüzemeltetésre vonatkozó testületi döntések előkészítésének és

végrehajtásának koordinálásában; különös tekintettel a csatorna, az úthálózat, a
csapadékvíz elvezetés, a közterületek, a közparkok karbantartására, felújítására,
fejlesztésére,

— részt vesz és előterjesztést tesz az illetékes bizottság, képviselő-testület részére a
városüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos költségvetési koncepciók és
rendeletek előkészítésében,

— figyelemmel kíséri a területen megjelenő pályázati lehetőségeket, ezekről tájékoztatja
az önkormányzat illetékes szerveit.

Kapcsolatot tart: a Főpolgármesteri Hivatal, a Polgármesteri Hivatal és más önkormányzatok
illetékes ágazatával.
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A rendelet 2. számú melléklete
A R. 4/B. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

I. Budapest-Csepel Önkormányzata
polgármesterének saját hatáskörei

I. 1. Aítalános hatáskörök

A képviselő-testület felhatalmazása alapján önkormányzati döntést hozhat.

Képviseli a képviselő-testületet.

1990. évi LXV. törvény 2. § (2).

1990. évi LXV. törvény 9. § (1),
72. §.

/. 2. A testület működésével kapcsolatos hatáskörök

Összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését.

Aláírja a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét.

A lakossági fórumok állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi
véleményekről tájékoztatja a képviselő-testületet.

1990. évi LXV. törvény 12. § (2).

1990. évi LXV. törvény 17. § (2).

1990. évi LXV. törvény 18. § (2).

1. 3. A helyi önkormányzati képviselők jogállásával kapcsolatos hatáskörök

Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén ismerteti.

Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést a 2002.
november 12-én létrehozott ad-hoc bizottságnak átadja kivizsgálásra.

Az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, illetve az összeférhetetlenségi
ok felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megszüntetni.

Az összeférhetetlenségét, illetőleg a megbízatás megszűnését megállapító
képviselő-testületi határozat felülvizsgálatát kérheti - jogszabálysértésre
hivatkozással - a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül a fővárosi,
megyei bíróságtól.

2000. évi XCVI. törvény 3. § (2).

2000. évi XCVI. törvény 9. § (2).

1990. évi LXV. törvény 33/A. § (3).

1990. évi LXV. törvény 33/A. § (5).
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I. 4. A képviselők jogaival és kötelességeivel kapcsolatos hatáskörök

Érdemi választ ad, ha a képviselő önkormányzati ügyben felvilágosítást kér. 1990. évi LXV. törvény 19. § (2) a).

/. 5. A bizottságokkal kapcsolatos hatáskörök

Felfüggesztheti a bizottság, a részönkormányzat testülete döntésének a
végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy sérti az
önkormányzat érdekeit.

Dönt a bizottsági döntéshozatalból történő kizárásról.

1990. évi LXV. törvény 25. § (2).

1990. évi LXV. törvény 26. §.

/. 6. A tisztségviselőkkel kapcsolatos hatáskörök

Megválasztását követően esküt tesz.

Köteles megszüntetni az összeférhetetlenségi okot.

Irányítja az alpolgármester(ek) munkáját.

Irányítja a hivatalt.

A jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait
az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában.

Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági
jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja.

A jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal
belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási
rendjének meghatározására.

A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.

1990. évi LXV. törvény 32. §.

1990. évi LXV. törvény 33/A. § (3).

1990. évi LXV. törvény 34. § (2).

1990. évi LXV. törvény 35. § (2).

1990. évi LXV. törvény 35. § (2) a).

1990. évi LXV. törvény 35. § (2) b).

1990. évi LXV. törvény 35. § (2) c).

1990. évi LXV. törvény 35. § (2) d).
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Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az
önkormányzati intézményvezetők tekintetében.

Kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását, ha a képviselő-testület
döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja.

A kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása,
jutalmazás tekintetében - az általa meghatározott körben - gyakorolja az
egyetértési jogát.

1990. évi LXV. törvény 35. § (2).

1990. évi LXV. törvény 35. § (3).

1990. évi LXV. törvény 36. § (2) b).

/. 7. A társulásokkal kapcsolatos hatáskörök

Aláírja a társulási megállapodást.

A megállapodásban meghatározottak szerint, de legalább évente egyszer
beszámol a képviselő-testületnek a társulás tevékenységéről, pénzügyi
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

Beszámol a képviselő-testületnek a társulási tanácsban végzett
tevékenységéről.

1997. évi CXXXV. törvény 3. § (1).

1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4).

1997. évi CXXXV. törvény 10. § (5).

/. 8. Területszervezéssel kapcsolatos hatáskörök

A területszervezési eljárásban, amennyiben az érintett önkormányzat területén
helyi kisebbségi önkormányzat működik, kéri az előkészítő eljárás során a helyi
kisebbségi önkormányzat véleményét és erről a képviselő-testületet
tájékoztatja.

A kezdeményezést az előkészítő iratokkal együtt a fővárosi közigazgatási
hivatal vezetője útján felterjeszti a belügyminiszternek.

A helyi népszavazás előkészítése körében a képviselő-testület által szervezett
lakossági fórumokon ismerteti a képviselő-testület állásfoglalásait az előkészítő
bizottság kezdeményezéséről, javaslatairól.

1999. évi XLI. törvény 5. §.

1999. évi XLI. törvény 6. § (1).

1999. évi XLI. törvény 9. § (2).
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A képviselő-testület határozatát az előkészítő iratokkal együtt az ülést követő
15 napon belül felterjeszti a belügyminiszternek.

Az ülést követő 15 napon belül felterjeszti a kezdeményezést és annak
előkészítő iratait a belügyminiszternek. Az előkészítő iratokban bemutatja a
belterületek egybeépültségét, ismerteti a településegyesítés érveit, indokait.

1999. évi XLI. törvény 10. § (2).

1999. évi XLI. törvény 14. § (1).

/. 9. A fővárossal és a kerületekkel kapcsolatos hatáskörök

Megküldik tájékoztatásul kölcsönösen a rendelettervezeteket.

Gondoskodik a kihirdetett rendelet megküldéséről.

1990. évi LXV. törvény 65/A. § (3).

1990. évi LXV. törvény 65/A. §.

/. 10. A képviselők tiszteletdíjával, természetbeni juttatásával kapcsolatos hatáskörök

Engedélyezi a képviselői költségek kifizetését. 1994. évi LXIV. törvény 18. §.

I. 11. Területfejlesztési és területrendezési feladatokkal kapcsolatos hatáskörök

Felkéri a tervtanács tagjait az önkormányzati tervtanácsok esetében.

A helyi építési szabályzatot és a településrendezési terveket a megállapítás,
illetve a jóváhagyás előtt véleményezteti a külön jogszabályban meghatározott
államigazgatási, az érintett települési önkormányzati és érdekképviseleti
szervekkel, valamint társadalmi szervezetekkel.

Az eltérő vélemények tisztázása érdekében egyeztető tárgyalást tart, amelyre a
hely és az időpont megjelölésével a véleményezési eljárás valamennyi
érdekeltjét a tárgyalás előtt legalább 8 nappal meg kell hívnia. Az egyeztető
tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell
valamennyi elfogadott és el nem fogadott véleményt azok indokolásával együtt.

A véleményezési eljárás befejezése után a szabályzatot, illetőleg a terveket a2
elfogadásuk előtt - a (3)-(4) bekezdés alapján beérkezett, de el nem fogadott
véleményekkel és azok indokolásával együtt - legalább egy hónapra a helyben
szokásos módon közzéteszi azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt
azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek, továbbá meg kell küldenie szakmai
véleményezés céljából.

40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet 2. §
(4)b).

1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (3).
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
5- § (l)-(3).

1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (4).

1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6).
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Megküldi igazgatási területének egészére egyszerre készített szabályzatot és
terveket az illetékes területi főépítészeti iroda útján a miniszternek.

Egyéb szabályzatot és terveket megküldi a területi főépítésznek.

A miniszter, illetve a területi főépítész szakmai véleményét a helyi építési
szabályzat, valamint a településrendezési tervek jóváhagyására jogosuli
testülettel ismerteti.

Az elfogadott helyi építési szabályzatot, valamint településrendezési terveket
vagy azok vonatkozó részét, illetőleg kivonatát megküldi az azok
véleményezésében részt verteknek, továbbá a dokumentációt a külön
jogszabályban meghatározott Országos Dokumentációs Központnak.

Gondoskodik a véleményezési eljárás lefolytatásáról.

A rendkívüli eseményről - ha azt nem az atomenergia alkalmazója jelentette - a
többi illetékes hatóságot értesíti.

Elkészíti az örökségvédelmi hatástanulmányt a településrendezési eljárás (a
településfejlesztési koncepció, a településrendezési terv, a helyi építési
szabályzat és szabályozási terv) során.

1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6)
a).

1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6)
b).

1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6)
b).

1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (8).

1997. évi LXXVIII. törvény 15. §
(2).

1996. évi CXVI. törvény 45. § (4).

2001. LXIV. törvény 66. § (2).

/. 12. Gazdasági kamarákkal kapcsolatos hatáskörök

Gazdasági előterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselő-testületéhez való
benyújtása előtt megkéri a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt
gazdasági érdekképviseleti szervezet, valamint az illetékes területi gazdasági
kamara véleményét.

A képviselő-testület hivatalos lapjában kellő időben közli azoknak a gazdasági
előterjesztéseknek a jegyzékét, amelyeknek a naptári év során történő
benyújtását tervbe vették. A jegyzékben fel kell tüntetni az előterjesztés tárgyát
és a benyújtás várható időpontját.

A területén működő gazdasági érdekképviseleti szervezet, illetve területi
gazdasági kamara gazdasági előterjesztés készítésére és benyújtására irányuló
kezdeményezését megvizsgálja és arra érdemi választ ad. A kezdeményezésről
tájékoztatja a képviselő-testületet.

1994. évi XVI. törvény 60. § (5), 63.
§ (1H2).

1994. évi XVI. törvény 61. § (1).

1994. évi XVI. törvény 63. § (6).
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Amennyiben a gazdasági kamara, illetve a gazdasági érdekképviseleti szervezet
azt észlelte, hogy a 1994. évi XVI. törvény VII. fejezetében foglalt szabályokat
megszegték és az ügyben az önkormányzathoz fordult, a megtett
intézkedésekről vagy az intézkedés mellőzéséről a gazdasági érdekképviseleti
szervezetet, illetve a gazdasági kamarát kellő időben, az indokokat ismertetve,
tájékoztatja.

1994. évi XVI. törvény 63. § (7).

/. 13. Határőrséggel kapcsolatos hatáskörök

Tájékoztatást ad a feladatkörében tudomására jutott - a Határőrség
tevékenységét érintő - tényekről és körülményekről.

1997. évi XXXII. törvény 39. § (5).

/. 14. Egészségügyi ellátással kapcsolatos hatáskörök

Engedélyezi az illetékes tisztiorvos véleményének kikérésével az iskola-
egészségügyi szolgálat tekintetében a külön jogszabályban foglaltaktól eltérő
szervezeti forma választását.

Kijelöli az illetékes tisztiorvos kezdeményezésére a középfokú oktatási
intézményeket ellátó azon ifjúsági orvost (iskolaorvost), aki a vizsgálatra
kötelezett sorkötelesek egészségi alkalmasságát első fokon vizsgálja.

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. §
a).

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. §
b).

/. 15. Közlekedéssel kapcsolatos hatáskörök

Ha az elemi csapás vagy rendkívüli hóakadály elhárítása egységes, központi
irányítást nem igényel, irányítja a védekezést és mentést.

1988. évi I. törvény 16. § (2).

/. 16. Vízüggyel kapcsolatos hatáskörök

Hozzájárul a közkifolyó nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára,
illetőleg a víznek a közterületen lévő tűzcsapról nem tűzoltási célra történő
rendszeres igénybevételéhez, és egyben határoz a mennyiség megállapítás
módjáról.

Előzetesen hozzájárul a közkifolyó és a tűzcsap áthelyezéséhez vagy
megszüntetéséhez.

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 14.
§ (2), (5).

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 14.
§(4).
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I. 17. Okmányirodákkal kapcsolatos hatáskörök

A 8. § c)-d), g)-h) és a 9. § (1) c)-d), g) pontjaiban megjelölteket kivéve adatot
igényelhet törvényben meghatározott polgári védelmi feladatai ellátásához.

1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (2)
b).

/. 18. Neveléssel-oktatással kapcsolatos hatáskörök

A tankötelezettség ideje alatt segítséget nyújt a szülőnek gyermeke iskolai
elhelyezéséhez és utaztatásához, ha a településen nem működik a
tankötelezettség végéig nevelő és oktató iskola.

Intézkedik, hogy a megfelelő nevelési-oktatási intézmény rendelkezésre álljon,
továbbá szükség esetén megkeresi a fővárosi, megyei főjegyzőt, hogy biztosítsa
az utazó szakember hálózatból a szükséges gyógypedagógust (terapeutát) vagy
más szakembert. Intézkedéséről 30 napon belül tájékoztatja a szakértői és
rehabilitációs bizottságot.

1993. évi LXXIX. törvény 91. § (7)
a).

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 14.
§(4).

/. 19. Gazdálkodással kapcsolatos hatáskörök

Felelős a gazdálkodás szabályszerűségéért.

A költségvetési koncepciót a képviselő-testület elé terjeszti.

A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri a bizottságok
véleményét és a helyi kisebbségi önkormányzatnak a koncepció tervezetről
alkotott véleményével együtt a koncepcióhoz csatolja.

A helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának a helyi kisebbségi
önkormányzatra vonatkozó részéről tájékoztatja a helyi kisebbségi
önkormányzat elnökét.

A költségvetési rendelettervezetben az 1997. évtől kezdődően teljeskörűen
bemutatja a (2) bekezdésben foglaltakat, beleértve a költségvetési évet követő
2 év várható előirányzatait, amelyeket a költségvetési év folyamatai és
áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapították meg.

A képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt, a pénzügyi
bizottság által véleményezett, valamint az 1990. évi LXV. törvény 92/A-92/C.
§-ok alapján szükséges könyvvizsgáló írásos jelentését is csatoltan tartalmazó
rendelettervezetet.

1990. évi LXV. törvény 90. § (1).

1992. évi XXXVIII. törvény 70. §.

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
28. § (3).

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
28. § (6).

1992. évi XXXVIII. törvény 71. §

1
1992. évi XXXVIII. törvény 71. §
(!)•
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
29. § (9).
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A költségvetési rendelettervezet benyújtásakor benyújtja azokat
rendelettervezeteket is, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák,
bemutatja a több éves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre
onatkozó kihatásait.

992. évi XXXVIII. törvény 71. §
2).

A helyi önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szeptember
15-ig, háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepciójához
kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet a törvényben meghatározottak
szerint.

992. évi XXXVIII. törvény 79. §
1).

Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál,
annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a
költségvetési rendelet módosítását.

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
53. § (3).

Tájékoztatja a képviselő-testületet 30 napon belül, a helyi önkormányzati
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott
előirányzat-változtatásáról.

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
3- § (6).

Pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év
közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi
önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

992. évi XXXVIII. törvény 81. §.

A. költségvetési évet követően a képviselő-testület elé terjeszti a zárszámadási
rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal
ellátott egyszerűsített tartalmú - az önkormányzat és intézményei adatait
összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget,
pénzmaradvány-kimutatást, és eredménykimutatást.

1992. évi XXXVIII. törvény 82. §.

A. könyvvizsgálatról készített jelentést minden év június 30-áig megküldi az
Állami Számvevőszéknek.

1992. évi XXXVIII. törvény 82. §.

A. költségvetés előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-
testület részére tájékoztatásul bemutatja az adott helyi önkormányzat összes
bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását és - a helyi
önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal - a 116. § 4., 6., 8.
valamint szöveges indokolással együtt a 9. és 10. pontja szerinti mérlegeket.

1992. évi XXXVIII. törvény 118. §.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet felhatalmazása alapja:
folytatólagosan beszedi a helyi önkormányzat bevételeit, fedezi kiadásait,
illetve a rendelet keretein belül az abban meghatározott intézkedéseket
megteszi.

1992. évi XXXVIII. törvény 76. §
(1).

Hatályos költségvetési rendelet, illetve átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
hiányában jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek
a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási
előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Erről a képviselő
testület előtt elszámol.

1992. évi XXXVIII. törvény 77. §
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Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát érintő veszélyhelyzetben a helyi
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, mely eltérhet
az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől. Erről a képviselő-testület
legközelebbi ülésén beszámol.

A szakmai szempontok alapján kiírt könyvvizsgálói pályázat nyertese számára
a megbízást kiadja.

Meghívja a könyvvizsgálót a véleményezési jogkörébe tartozó témákban a
képviselő-testület ülésére.

Kötelezettséget vállalhat a helyi önkormányzat nevében.

Utalványozásra jogosult.

Megbízza az önkormányzati biztost, és ennek tényét a helyileg szokásos módon
közzéteszi.

1992. évi XXXVIII. törvény 78. §
(l)-(2).

1990. évi LXV. törvény 92/A. § (1).

1990. évi LXV. törvény 92/C. § (1).

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
134. § (3).

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
136. § (2).

217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet
153. §(5).

/. 20. Adósságrendezési eljárással kapcsolatos hatáskörök

Haladéktalanul tájékoztatja a pénzügyi bizottságokat (Pénzügyi Ellenőrzési
Bizottság, Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság) a 1996. évi
XXV. törvény 4. § (2) a)-d) pontjaiban foglalt helyzet fennállásáról.

1996. évi XXV. törvény 5. § (1).

Összehívja a képviselő-testület ülését 8 napon belül, ha a 1996. évi XXV.
:örvény 4. § (2) a)-d) pontjaiban foglalt helyzet fennáll.

1996. évi XXV. törvény 5. § (1).

Köteles az adósságrendezési eljárást kezdeményezni, ha a törvényben megjelöl
helyzet a megadott határidő leteltével is fennáll.

1996. évi XXV. törvény 5. § (2).

A helyben szokásos módon tájékoztatja a lakosságot az adósságrendezés
eljárás kezdeményezéséről.

1996. évi XXV. törvény 5. § (2).

Tájékoztatja a fővárosi közigazgatási hivatal vezetőjét az adósságrendezés
ljárás megindításáról az eljárás bíróság előtti kezdeményezésével egyidejűleg.

1996. évi XXV. törvény 5. § (5).

Az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a bíróságnak nyilatkozik
arról, hogy a kérelemben foglaltak fennállását az önkormányzat elismeri-e.

1996. évi XXV. törvény 6. § (3).
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