BUDAPESTCSEPEL

ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐTESTÜLETE

29/2006. (X. 16.) BudapestCsepel Önkor mányzata Kt r endelete
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATról szóló,
többször módosított

5/1995. (III. 07.) Kt r endelet
módosítására

29/2006. (X. 16.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt rendelete
BudapestCsepel Önkor mányzata Szer vezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/1995.(III. 7.) Kt rendelet (a továbbiakban: R.)
módosításáról

1. §
A R. 13. § (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„13.§ (2) A képviselőtestület rendes ülését a polgármester akadályoztatása esetén az őt
helyettesítő alpolgármester(ek), akiknek akadályoztatása esetén az Ügyrendi, Jogi,
Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság elnöke hívja össze. Amennyiben a tárgyalandó
napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselőtestület ülése az önkormányzat
székhelyén kívül máshova is összehívható. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség
egyidejű betöltetlensége esetén az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság
elnöke hívja össze és vezeti a testület ülését.
(3) A képviselőtestület üléseit általában keddi napokon tartja. Az ülések kezdetének
időpontja általában 9 óra; helye – általában – a Csepeli Munkásotthon (Bp. XXI.kerület
Árpád u. 1.) földszinti rendezvényterme.”

2. §
A R. 22. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„22. § (2) A napirend sürgősségi tárgyalását indítványozhatja:
a.) a polgármester
b.) bármelyik képviselő
c.) a témakör szerint illetékes bizottság
d.) a jegyző”

3. §
A R. 38. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„38.§ (7) A képviselőtestületi ülésre készült előterjesztésekbe és az ülésről készült
jegyzőkönyvekbe – a zárt ülésről készült jegyzőkönyv kivételével – az állampolgárok az
Ügyfélszolgálati és Okmányiroda Ügyfélszolgálati Csoportjánál, a képviselők a Szervezési
Iroda helyiségében betekinthetnek.”
4. §
A R. 40. §a az alábbiak szerint módosul:
„40. § BudapestCsepel Önkormányzata Képviselőtestülete állandó bizottságai
1.) Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság
2.) Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság
3.) Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
4.) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
5.) Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság”
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5. §
A R. 47. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„47. § (1) A képviselőtestület a polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére,
valamint egyes önkormányzati feladatok ellátására a tagjai közül, titkos szavazással két – az
önkormányzattal munkaviszonyban álló – alpolgármestert választ (a továbbiakban:
alpolgármester).”
6. §
A R. 60. §a az alábbiak szerint módosul:
„60.§ A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad
pénzeszközök lekötéséről saját hatáskörben döntsön, a Pénzügyi, Ellenőrzési és
Közbeszerzési Bizottság egyidejű tájékoztatása mellett.”
7. §
A R. 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
„1.számú melléklet:

A képviselőtestület tagjainak
névsora
Polgár mester
1. evk.
2. evk.
3. evk.
4. evk.
5. evk.
6. evk.
7. evk.
8. evk.
9. evk.
10. evk.
11.evk.
12.evk.
13.evk.
14.evk.
15.evk.
16.evk.
17.evk.

TÓTH MIHÁLY
G LAVANOV M IKLÓS
ZUPKÓ J ÁNOS
T AKÁCS J ÓZSEF
O ROSZ FERENC
BALOGH ILONA
NÉMETH SZILÁRD
ZANATI BÉLA
DR . G ULYÁS G ÁBOR
ÁBEL ATTILA
DR . K ISS B. M IHÁLY
P ODOLÁK SÁNDOR
DOBÁK I STVÁN
H ORVÁTH G YULA
P OLYÁKNÉ H AJAS I LONA
G ERGELY I STVÁN
BÁTKY E NDRE
BORKASZÁSZ T AMÁS

A töredék szavazatok alapján mandátumhoz jutó
listák képviselői
DR . BORSÁNY G YÖRGY
BARTHA K ÁROLY
K ÁL K ÁROLY
G ÓCZA DÁNIEL
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VINCZE M IKLÓS
SZUHAI E RIKA
M OROVIK ATTILA
G ÁRDAY BALÁZS
BORBÉLY L ÉNÁRD L ÁSZLÓ
BALOGH ERNŐ
T ÓTH J ÁNOS

8. §
A R. 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
„2. számú melléklet:

BUDAPESTCSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE
TANÁCSNOKAI ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI , VALAMINT
A BIZOTTSÁGI TAGOK J EGYZÉKE

TANÁCSNOKOK
Ifjúsági tanácsnok:
Integrációs tanácsnok:
Környezetvédelmi tanácsnok:
Sport tanácsnok:
Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok:
Koordinációs tanácsnok:

Polyákné Hajas Ilona
Dobák István
Gócza Dániel
Németh Szilárd
Podolák Sándor
Dr. Borsány György

PÉNZÜGYI, ELLENŐRZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG
Elnök:
Alelnök:
Tagok:

Nem képviselő tagok:

Borbély Lénárd
BorkaSzász Tamás
Takács József
Kál Károly
Gárday Balázs
Deme Gábor
Szilvássy László
Kovács Szilvia
Dargó Sándor

ÜGYRENDI, J OGI, KISEBBSÉGÜGYI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
Elnök:
Alelnök:
Tagok:

Nem képviselő tagok:

Dr. Kiss B. Mihály
Balogh Ernő
Bátky Endre
Dr. Borsány György
Dr. Gulyás Gábor
Zupkó János
Dr. Tokár Tamás
Noé László
Papp Miklós

4

VÁROSFEJ LESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
Elnök:
Alelnök:
Tagok:

Nem képviselő tagok:

Gergely István
Tóth János
Glavanov Miklós
Podolák Sándor
Gócza Dániel
Kisari Tamás
Mehrl János
Fosztó Csaba
Kulinyi Márton

OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJ ÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
Elnök:
Alelnök:
Tagok:

Nem képviselő tagok:

Zanati Béla
Morovik Attila
Polyákné Hajas Ilona
Vincze Miklós
Németh Szilárd
Elekes Mária
Nagy József
Szárkiszján Ádám
Szamosi Norbert

SZOCIÁLIS, LAKÁS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG
Elnök:
Alelnök:
Tagok:

Nem képviselő tagok:

Ábel Attila
Balogh Ilona
Bartha Károly
Dobák István
Szuhai Erika
Baranyi Ferenc
Kalmár Lajos
Király Zoltánné
Dr. Siklósy Ferenc

9. §
A R. 4/A. számú mellékletének 5. pontja az alábbiak szerint módosul, továbbá új 6. ponttal
egészül ki:
„4/A. számú melléklet:

5. Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok:
Képviseli az Önkormányzatot e rendelet keretei között, illetve egyedi testületi megbízás
alapján.
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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:
¾ 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,
¾ részt vesz és előterjesztést tesz az illetékes bizottság, képviselőtestület részére a
városüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos költségvetési koncepciók és
rendeletek előkészítésében,
¾ figyelemmel kíséri a területen megjelenő pályázati lehetőségeket, ezekről tájékoztatja
az önkormányzat illetékes szerveit.

Kapcsolatot tart:
¾ a Főpolgármesteri Hivatal, a Polgármesteri Hivatal és más önkormányzatok illetékes
ágazatával,
¾ tárgyalásokat folytat idegenforgalmi ügyekben más önkormányzatokkal,
önkormányzati társulásokkal és egyéb szervezetekkel.
Turisztikai feladatai:
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja.
A képviselőtestület által elfogadott kerületi turisztikai program megvalósításának elősegítése,
szervezése, koordinálása.
A turisztikai program alapján képviseli a képviselőtestületet a fővárosi, régiós és az országos
szervek által szervezett rendezvényeken. Kapcsolatot tart a turisztikai kérdésekben érintett
kis és középvállalatokkal, vállalkozókkal, a főváros, az ország különböző szintű turisztikai
bizottságaival. Esetenként, tisztségviselői megbízás alapján rendezvényeket, tanácskozásokat
szervez a turisztikai célkitűzések sikeres megvalósítása érdekében.
Együttműködik a kerület fejlesztéséért felelős polgármesteri hivatali munkatársakkal.
Munkájával kapcsolatos kérdésekről rendszeresen tájékoztatja a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottságot. Javaslatait, előterjesztéseit a bizottságon keresztül, de
közvetlenül is előterjesztheti a képviselőtestület ülésein.
Munkáját a városfejlesztési, városgazdálkodási ügyekért felelős alpolgármester irányításával
látja el.

6. Koordinációs 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.
Az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság tagja.
Koordinálja :
 a kerületi rendőrkapitányság,
 a DélCsepel Polgárőrség,
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a kerületi Tűzőrség,
valamint a kerületi önkormányzat közötti együttműködést, különös tekintettel a
körzeti megbízottak és az egyéni választókerületi képviselők közötti kapcsolatok
erősítésére, a két bűnmegelőzési iroda képviselőkkel, lakossággal való
kapcsolatainak bővítésére, az önkormányzat bűnmegelőzési és rendészeti,
tűzvédelmi feladatainak a rendvédelmi szervekkel történő összehangolására;
a kerületi közterületfelügyelők együttműködését és egyéni választókerületi
képviselőkkel, a köztisztaságért, a közrendért felelős szervekkel (FKF Rt.,
CSEVAK Kft. stb.);
a Csepeli Bűnmegelőzési Közalapítvány, a rendvédelmi szervek és az
önkormányzat közötti együttműködést;
a Fővárosi Önkormányzat Városrendészeti Bizottsága vezetőjével, tagjaival;
az önkormányzat testvérvárosi, hazai és nemzetközi kapcsolatait. Ezen
feladatainak ellátása során részt vesz az érkező és az utazó delegációk
programjának előkészítésében és lebonyolításában.

Együttműködik a Polgármesteri Hivatal közbiztonsági, közrendvédelmi és a nemzetközi
ügyekért felelős munkatársaival.
Tagja a Kerületi Védelmi Bizottságnak.

Részt vesz a feladatkörével kapcsolatos kerületi, fővárosi, régiós és országos rendezvényeken,
esetenként a polgármester megbízása alapján képviseli a képviselőtesületet.
Munkájával kapcsolatos kérdésekről rendszeresen tájékoztatja az Ügyrendi, Jogi,
Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságot. Javaslatait, előterjesztéseit a bizottságon keresztül,
de közvetlenül is előterjesztheti a képviselőtestület ülésein.
Munkáját a polgármester irányításával látja el.

10. §
A R. 4/C, 4/D, 4/E, 4/G, 4/I, 4/J, 4/K. számú mellékletei és számozásuk az alábbiak szerint
módosulnak, a 4/F és a 4/H. számú mellékletek szövege nem módosul, a 4/H. sz. melléklet
számozása 4/G. számra változik.
„
4/C. számú melléklete

I. BudapestCsepel Önkor mányzat Képviselőtestülete
Pénzügyi, Ellenőr zési és Közbeszer zési Bizottságának

saját hatáskörei
HATÁSKÖR

J OGSZABÁLY

Előkészíti  feladatkörében  a képviselőtestület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a 1990. évi LXV. törvény 23. § (1)
döntések végrehajtását.
bek.
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Ellenőrzi  feladatkörében  a hivatalnak a képviselőtestületi döntések 1990. évi LXV. törvény 27. §
előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját.

Kezdeményezheti a polgármester intézkedését, ha a hivatal tevékenységében a 1990. évi LXV. törvény 27. §
képviselőtestület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek
sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli.

Véleményezi az önkormányzat gazdasági programtervezetét. Ellenőrzi a helyi 1990. évi LXV. törvény 91. § (1)
önkormányzat gazdasági programjának megvalósulását.
bek.,
1991. évi XX. törvény 138. § (1)
bek. a) pont

Véleményezi a címzett ill. céltámogatások igénylését, vizsgálja a saját forrás 1990. évi LXV. törvény 85. § (2)
biztosításának feltételeit.
bek., 86. § (1) bek.,
1991. évi XX. törvény 138. § (1)
bek. h) pont

Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, 1990. évi LXV. törvény 92. § (3)
éves beszámoló tervezeteit.
bek. a) pont

Véleményezi az önkormányzat gazdasági programtervezetét.

1990. évi LXV. törvény 91. § (1)
bek.

Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, 1990. évi LXV. törvény 92. § (3)
éves beszámoló tervezeteit.
bek. a) pont

Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 1990. évi LXV. törvény 92. § (3)
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli bek. b) pont
az azt előidéző okokat.

Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a 1990. évi LXV. törvény 92. § (3)
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem bek. c) pont
érvényesítését.

Vizsgálati megállapítását haladéktalanul közli a képviselőtestülettel.

1990. évi LXV. törvény 92. § (4)
bek.

Az adómegállapításhoz való jog elévülésének határidején belül az ellenőrzéssel 1990. évi XCI. törvény 66/O. §
lezárt bevallási időszak tekintetében ismételt ellenőrzést folytathat le, ha az (1) bek. a) pont
ellenőrzést helyi adó esetében az önkormányzati képviselőtestület határozata
rendelte el, és a rendelkezésben szereplő időszakot az első fokú adóhatóság már
ellenőrizte.

Véleményezi az adóztatás ellenőrzéséről szóló jegyzői beszámolót.

1991. évi XX. törvény 138. § (3)
bek. g) pont
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Meghatározhatja a helyi adó ill. adótartozás mérséklésének és elengedésének 1990. évi XCI. törvény 82. § (4)
feltételeit.
bek.

Javaslatot tehet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak a helyi adó ill. adótartozás 1990. évi XCI. törvény 82. § (4)
mérséklése és elengedése feltételeinek meghatározására.
bek.

Javaslatot tesz helyi adó bevezetésére.

1990. évi C. törvény 1. § (1)
bek., 5. §
1991. évi XX. törvény 138. § (3)
bek. a) pont

Javaslatot tesz, a helyi adókról szóló törvény előírásait figyelembe véve, a helyi 1990. évi C. törvény 6. § b)c)
adó bevezetésének időpontjára, az adó mértékére.
pont
1991. évi XX. törvény 138. § (3)
bek. b)c) pont

Kezdeményezheti a bevezetett helyi adónál a mentességi és kedvezményi 1990. évi C. törvény 6. § d)e)
szabályok bővítését, az adózás részletes szabályozását.
pont, 43. § (3) bek.

Ellenőrzi az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályszerűségét.

1991. évi XX. törvény 138. § (1)
bek. j) pont

Véleményezi az adóztatás ellenőrzéséről szóló jegyzői beszámolót.

1991. évi XX. törvény 138. § (3)
bek. g) pont

Véleményezi az
koncepcióját.

önkormányzat

Ellenőrzi az önkormányzat
érvényesülését.

következő

költségvetési

évre

vonatkozó

rendeletében

költségvetési 1992.évi XXXVIII.törvény 70.§,
217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 28. § (3) bek.

meghatározottak 1992. évi XXXVIII. törvény
7475. §

Ellenőrzi az önkormányzat évközi, év végi költségvetési beszámolóját és havi 1992. évi XXXVIII. törvény 80.
pénzforgalmi jelentését.
§

Kezdeményezheti önkormányzati biztos kirendelését az önkormányzat felügyelete 1992. évi XXXVIII. törvény 98.
alá tartozó költségvetési szervhez. Az elismert tartozásállomány elérése esetén § (6) bek.,
kezdeményezheti az önkormányzati biztos kirendelését.
217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 153. § (1)(2) bek., (3)
bek. a)c) pont
Ellenőrzi a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények, valamint 1993. évi III. törvény 92/B § (1)
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó intézmények bek. b) pont,
működésének törvényességét, ennek keretében a gazdálkodás törvényességét.
1997. évi XXXI. törvény 104. §
(1) bek. c) pont
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Javaslatot tesz mindazoknak a lakossági és közösségi szolgáltatásoknak a 217/1998. (XII. 30) Korm. rend.
támogatási összegére, amelyeket nem helyi, ill. helyi kisebbségi önkormányzati 32. §
szervek útján végeztet el az önkormányzat.

Javaslatot tehet az önkormányzati biztos tevékenységére vonatkozó eljárási rendet 217/1998. (XII. 30.) Korm.
szabályozó rendeletre, amennyiben az önkormányzatnál adósságrendezési eljárást rendelet 153. § (9) bek.
kezdeményeztek.

II. BudapestCsepel Önkor mányzat Képviselőtestülete által a
Pénzügyi, Ellenőr zési és Közbeszer zési Bizottságr a

átruházott hatáskörök
II. 1. A gazdálkodással kapcsolatos hatáskörök
HATÁSKÖR

J OGSZABÁLY

Az önkormányzat rendeletében meghatározott keretek között a saját és más által 1990. évi LXV. törvény 89. § (3)
fenntartott intézmények működéséhez támogatást nyújthat.
bek.

Az önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár fölötti vagyont értékesíti, 1992. évi XXXVIII. törvény
használatát, illetve hasznosítás jogát átengedi nyilvános  indokolt esetben 108. § (2) bek.
zártkörű  versenytárgyalás útján.

Javaslatot tesz a képviselőtestületnek olyan vagyon elfogadására, melyről az 1992. évi XXXVIII. törvény
önkormányzat javára lemondtak, feltéve, hogy az önkormányzat képes az azzal 109. §
járó kötelezettségek teljesítésére.

Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott értékhatárig és módon 1992. évi XXXVIII. törvény
dönt a vagyonról az önkormányzat javára történő lemondás esetén, ha a 109. § (2) bek.
tulajdonosi jogokat gyakorló szerv jóváhagyására van szükség az elfogadáshoz.

A jegyző értesítése alapján soron következő ülésén köteles megvizsgálni a 217/1998. (XII. 30.) Korm.
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 134. § (9) bek. szerinti bejelentést és rendelet 134. § (9) bek., 137. §
kezdeményezni a képviselőtestületnél az esetleges felelősségre vonást.
(5) bek.

III. BudapestCsepel Önkormányzata rendeleteiben szabályozott
Pénzügyi, Ellenőr zési és Közbeszer zési Bizottsági feladat és hatáskör ök
III. 1. Önkormányzati biztos kirendelésével kapcsolatos hatáskörök
Közreműködik a jelölhető személyek, ill. gazdasági társaságok
önkormányzati biztosnak jelölhető személyek kiválasztásában.

közül 13/2000. (V. 16.) Kt. rend. 3. §
(1) bek.,
217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 153. § (5) bek.

10

Véleményt nyilvánít az önkormányzati biztos által javasolt külső szakértő 13/2000. (V. 16.) Kt. rend. 3. §
igénybevételéről.
(2) bek.,

Kezdeményezi  a polgármesteri tájékoztató alapján az önkormányzati biztos 13/2000. (V. 16.) Kt. rend. 2. §
kirendelését az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez az (3) bek.
elismert tartozásállomány elérése esetén.

A jelölhető személyek, ill. gazdasági társaságok közül nyilvános pályázat alapján 13/2000. (V. 16.) Kt. rend. 3. §
kiválasztja az önkormányzati biztosnak jelölhető személyeket. A jelölhető (1) bek.,
személyek nevét a helyben szokásos módon közzéteszi.
217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 153. § (5) bek.

Dönt az önkormányzati biztos javaslatára a külső szakértő igénybevételéről.

13/2000. (V. 16.) Kt. rend. 3. §
(2) bek.,

Az OEP által finanszírozott intézmény esetében az önkormányzati biztos kijelölése 13/2000. (V. 16.) Kt. rend. 3. §
előtt előzetesen kikéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét.
(2) bek.,

Az OEP által finanszírozott intézmény esetében az önkormányzati biztos feladatait 13/2000. (V. 16.) Kt. rend. 3. §
és jogosítványait a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének előzetes (7) bek.,
kikérésével határozza meg.

Dönt az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetéséről  a megbízási 13/2000. (V. 16.) Kt. rend. 3. §
szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt  a 217/1998. (XII. 30.) Korm. (7) bek. c) pont
rendelet 151. § (9) bekezdésében felsorolt esetekben.

III. 2. Kitüntetésekkel kapcsolatos hatáskörök
Javaslatot tehet a "Csepel Díszpolgára" cím adományozására.

17/2000. (V. 16.) Kt. rendelet 1.
§ (5) bek.

Javaslatot tehet a "CSEPELÉRT" kitüntető díj adományozására.

17/2000. (V. 16.) Kt. rendelet 2.
§ (2) bek.

Javaslatot tehet a "CSEPELI NÍVÓDÍJ" kitüntető díj adományozására.

17/2000. (V. 16.) Kt. rendelet 3.
§ (2) bek.

III. 3. Adókkal kapcsolatos hatáskörök
Közreműködik
elbírálásában.

az

adóhátralékok

értékesítésével

kapcsolatos

pályázatok 270/2002. (V. 28.) Kt. határozat
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III. 4. Az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések
előkészítésével, jóváhagyásával, megvalósításával kapcsolatos hatáskörök
Véleményezi a forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő hasznosítására 38/2005. (XII.13.) Kt. számú
vonatkozó javaslatot.
rendelet 9. § (2) bekezdés

III.5. Közbeszerzésekkel kapcsolatos hatáskörök
Véleményezi az ajánlati felhívást és dokumentációt.

17/2003. (IV. 20.) Kt rend. 2. §
(3) bek.

Tájékoztatást kap az ajánlatkérő nevében eljáró személy eljárást lezáró 17/2003. (IV. 20.) Kt rend. 2. §
határozatáról.
(3) bek.

Tájékoztatást kap a közbeszerzési éves összegzésről.

17/2003. (IV. 20.) Kt rend. 2. §
(3) bek.

III. 6. Az Önkormányzat vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos
hatáskörök
Véleményezi a forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő hasznosítására 38/2005. (XII.13.) Kt.
vonatkozó javaslatot.
számú rendelet 9. § (2)
bekezdés

A rendelet hatálya alá tartozó forgalomképes vagyon felett gyakorolja a 38/2005. (XII.13.) Kt.
tulajdonosi jogokat – a stratégiai vagyon kivételével – átruházott számú rendelet 14. § (1)
bekezdés b) pont
hatáskörben 10 és 20 millió Ft érték között.
A Vagyonfelügyeleti Tanács véleményének ismeretében dönt az elővásárlási jog 38/2005. (XII.13.) Kt.
gyakorlásáról 10 MFt és 100 MFt értékhatár között.
számú rendelet 17. § (2)
bekezdés b) pont
Dönt az üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgy esetén 10 millió Ft és 20 millió 38/2005. (XII.13.) Kt.
Ft között a nyilvános versenyeztetési eljárás mellőzéséről.
számú rendelet 23. § (5)
bekezdés b) pont
Véleményezi a többszemélyes gazdasági társaságban az önkormányzati tulajdonosi 38/2005. (XII.13.) Kt.
jogok gyakorlására vonatkozó előterjesztést.
számú rendelet 15. § (3)
bekezdés
Véleményezi az Önkormányzatot terhelő kötelezettség elismerésére vonatkozó 38/2005. (XII.13.) Kt.
javaslatot.
számú rendelet 31. § (1)
bekezdés
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III. 7. Az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésével,
jóváhagyásával, megvalósításával kapcsolatos hatáskörök
Véleményezi és rangsorolja az önkormányzat beszerzési programterveit

3/2004. (I. 27.) Kt. számú
rendelet 5. § (5) bek.

36/2004. (IX. 21.) Kt.
Elrendelheti bármely értékhatár alatti, általa fontosnak ítélt beszerzésre program és számú rendelet 6. § (2)
célokmány készítését.
bek.

Jóváhagyja a program és célokmányt.

36/2004. (IX. 21.) Kt.
számú rendelet 6. § (4)
bek.

Dönt a módosított program és célokmány jóváhagyásáról.

36/2004. (IX. 21.) Kt.
számú rendelet 8. § (2)
bek.

Amennyiben rendkívüli esetre tekintettel a polgármester a program és 36/2004. (IX. 21.) Kt.
célokmányban foglaltaktól való eltérésre engedélyt ad, a soronkövetkező ülésén számú rendelet 8. § (4)
dönt a módosított program és célokmány jóváhagyásáról.
bek.

4/D. számú melléklete

I. BudapestCsepel Önkor mányzat Képviselőtestülete
Ügyr endi, J ogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságának saját hatáskörei
HATÁSKÖR

Szervezi és koordinálja a kisebbségi önkormányzatokkal való együttműködést.

J OGSZABÁLY

1990. évi LXV. törvény 8. § (4)
bek.

Közreműködik a képviselőtestület üléseinek előkészítésében, javaslatot tesz a 1990. évi LXV. törvény 12. § (2)
napirendi pontokra.
bek., 23. § (1) bek.

Figyelemmel kíséri az önkormányzati szervek működésének jogszerűségét, súlyos 1990. évi LXV. törvény 12. § (2)
törvénysértő működés esetén kezdeményezi soron kívüli képviselőtestületi ülés bek.
összehívását.

Ellátja a képviselőtestület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos 1990. évi LXV. törvény 12. § (6)
teendőket.
bek.

Kezdeményezi helyi rendelet megalkotását a törvény által nem szabályozott helyi 1990. évi LXV. törvény 16. §
társadalmi viszony rendezésére.
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Közreműködik az SZMSZ előkészítésében, vizsgálja annak hatályosulását.

1990. évi LXV. törvény 18. § (1)
bek.

Elvégzi a képviselők vagyonnyilatkozatának vizsgálatával kapcsolatos feladatokat. 1990. évi LXV. törvény 22. § (3)
bek.
Előkészíti  feladatkörében  a képviselőtestület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a 1990. évi LXV. törvény 23. § (1)
döntések végrehajtását.
bek.

Közreműködik a képviselőtestületi határozatok végrehajtásában és ellenőrzi a 1990. évi LXV. törvény 23. § (1)
határozatok végrehajtását.
bek.

Ellenőrzi  feladatkörében  a hivatalnak a képviselőtestületi döntések 1990. évi LXV. törvény 27. §
előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját.

Kezdeményezheti a polgármester intézkedését, ha a hivatal tevékenységében a 1990. évi LXV. törvény 27. §
képviselőtestület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek
sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli.

Véleményezi az önkormányzat gazdasági programtervezetét.

1990. évi LXV. törvény 91. § (1)
bek.

Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, 1990. évi LXV. törvény 92. § (3)
éves beszámoló tervezeteit.
bek. a) pont

Állami szerv vezetőjéhez való felterjesztés esetén véleményt nyilvánít a 1990. évi LXV. törvény 101. §
felterjesztésben foglaltakról.

Véleményezi az
koncepcióját.

önkormányzat

következő

évre

vonatkozó

költségvetési 1992.évi XXXVIII.törvény 70. §
217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 28. § (3) bek.

Kezdeményezi a költségvetési szerv feladatváltozása esetén  a feladat 1992. évi XXXVIII. törvény 89.
hatékonyabb ellátása céljából  a költségvetési szerv átszervezését vagy más §, 91/C. §
működési forma meghatározását a feladat ellátására.

A személyes gondoskodást nyújtó intézmény érdekképviseleti fórumának 1993. évi III. törvény 99. § (4)
kezdeményezésére  a Szociális és Egészségügyi Bizottsággal együttműködve  bek.
megvizsgálja az intézmény működésének jogszerűségét.

Véleményezi az önkormányzat közigazgatási illetékességi területén működő 1994. évi XXXIV. törvény 9. §
rendőrkapitányság vezetőjével  rendőrségi kötelezettségvállalás esetén a (1) bek.
rendőrfőkapitány előzetes egyetértésével  különösen a helyi közbiztonságot érintő
feladatok ellátása, a Rendőrség és az önkormányzati szervek tevékenységének
összehangolása, valamint az illetékességi területén működő rendőri szerv
létesítésének, bővítésének, fejlesztésének elősegítése érdekében kötendő
szerződéstervezetet.
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II. BudapestCsepel Önkor mányzat Képviselőtestülete által az
Ügyr endi, J ogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságr a átruházott

hatáskörök
II. 1. Az alapítványokkal kapcsolatos hatáskörök
HATÁSKÖR

J OGSZABÁLY

Tájékoztatja a kerület lakosságát a megszűnt közalapítvány vagyonának 1959. évi IV. törvény 74 G. § (9)
felhasználásáról.
bek.

Engedélyezi, hogy az önkormányzati költségvetési szerv társadalmi szervezetet 1992. évi XXXVIII. törvény 94.
hozzon létre vagy támogasson.
§ (1) bek.

II. 2. A nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos hatáskörök
HATÁSKÖR

J OGSZABÁLY

Előkészíti a helyi kisebbségi önkormányzatokkal való megállapodás tervezetét, 1992. évi XXXVIII. törvény
különösen a költségvetés tervezetének és a költségvetési rendelet megalkotásának 68. § (3) bek. , 82. §
kérdésében, valamint a zárszámadási rendelet tervezet kérdésében.

Beszerzi a helyi kisebbségi önkormányzat egyetértését a helyi közoktatás, a helyi 1993. évi LXXVII. törvény 29. §
média, a helyi hagyományápolás és kultúra, valamint a kollektív (1) bek.
nyelvhasználatnak a kisebbségi lakosságot e minőségében érintő önkormányzati
rendelet megalkotását megelőzően.

II. 3. A rendőrséggel kapcsolatos hatáskörök
HATÁSKÖR

J OGSZABÁLY

Rendőrkapitányság és helyi rendőrőrs létesítéséhez és megszüntetéséhez 1994. évi XXXIV. törvény 8. §
előzetesen véleményt nyilvánít.
(1) bek.

Rendőrkapitányság és rendőrőrs vezetőjének kinevezését megelőzően véleményt 1994. évi XXXIV. törvény 8. §
nyilvánít.
(2) bek.

Amennyiben másodszor sem fogadják el a rendőrkapitány, illetve képviselője 1994. évi XXXIV. törvény 8. §
beszámolóját [1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4)], a fővárosi rendőrfőkapitányhoz (5) bek.
fordulhat.
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A Rendőrség  külön jogszabály rendelkezése alapján meg nem támadható  1994. évi XXXIV. törvény 8. §
döntésével, intézkedésével vagy annak elmulasztásával kapcsolatban indokolást (7) bek.
tartalmazó észrevételt tehet.

A közigazgatási illetékességi területén működő rendőrkapitányság vezetőjével 1994. évi XXXIV. törvény 9. §
kötött szerződés teljesítéséről, a juttatott eszközök felhasználásáról tájékoztatja a (2) bek.
rendőrkapitányságot. A szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésének
elmaradása esetén a felettes rendőri szervhez fordulhat.

Kezdeményezheti bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság
Javaslatot tesz a bizottság elnökének és tagjainak személyére.

létrehozását. 1994. évi XXXIV. törvény 10. §
(1) bek.

A bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság és a rendőri szerv vagy a 1994. évi XXXIV. törvény 10. §
polgármester közötti véleményeltérés esetén kérheti a felettes rendőri szerv (3) bek.
vezetőjének állásfoglalását.

II. 4. A tűzvédelemmel kapcsolatos hatáskörök
HATÁSKÖR

J OGSZABÁLY

Javaslatot tesz a lakosság tűzvédelmi felvilágosításának és a tűzvédelmi 1996. évi XXXI. törvény 29. §
propaganda tervnek a tartalmára. Részt vesz a felvilágosító és propaganda (3) bek.
munkában.

II. 5. A közlekedési igazgatással kapcsolatos hatáskörök
HATÁSKÖR

J OGSZABÁLY

Kezdeményezi az önkormányzat kezelésében lévő közúton álló, ill. tárolt 1/1975. (II. 5.) KPMBM
járművek elszállítását a rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.
együttes rendelet 59. § (3) bek.
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II. 6. A vagyonnyilatkozatokkal és az összeférhetetlenségi ügyekkel kapcsolatos hatáskörök
HATÁSKÖR

J OGSZABÁLY

Polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatok vizsgálata és nyilvántartása

1990. évi LXV. tv. 22. § (3)
bek., 2000. évi XCVI. tv. 10/A..
§ (3) bek.

Képviselői összeférhetetlenség vizsgálata

2000. évi XCVI. tv. 9. § (2) bek.

A polgármester illetményének emelésére történő javaslattétel kidolgozása és 1994. évi LXIV. tv. 3. § (4)
előterjesztése.

III. BudapestCsepel Önkormányzata rendeleteiben szabályozott
Ügyr endi, J ogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottsági feladat és
hatáskör ök
III. 1. Kitüntetésekkel kapcsolatos hatáskörök
Javaslatot tehet a "Csepel Díszpolgára" cím adományozására.

17/2000. (V. 16.) Kt. rendelet 1.
§ (5) bek.

Javaslatot tehet a "CSEPELÉRT" kitüntető díj adományozására.

17/2000. (V. 16.) Kt. rendelet 2.
§ (2) bek.

Javaslatot tehet a "CSEPELI NÍVÓDÍJ" kitüntető díj adományozására.

17/2000. (V. 16.) Kt. rendelet 3.
§ (2) bek.

4/E. számú melléklete

I. BudapestCsepel Önkor mányzat Képviselőtestülete
Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottságának saját hatáskörei
HATÁSKÖR

J OGSZABÁLY

Előkészíti  feladatkörében  a képviselőtestület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a 1990. évi LXV. törvény 23. § (1)
döntések végrehajtását.
bek.

Ellenőrzi  feladatkörében  a hivatalnak a képviselőtestületi döntések 1990. évi LXV. törvény 27. §
előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját.
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Kezdeményezheti a polgármester intézkedését, ha a hivatal tevékenységében a 1990. évi LXV. törvény 27. §
képviselőtestület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek
sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli.

Véleményezi az önkormányzat gazdasági programtervezetét.

1990. évi LXV. törvény 91. § (1)
bek.

Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, 1990. évi LXV. törvény 92. § (3)
éves beszámoló tervezeteit.
bek. a) pont

Véleményezi az
koncepcióját.

önkormányzat

következő

évre

vonatkozó

költségvetési 1992.évi XXXVIII.törvény 70. §
217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 28. § (3) bek.

Véleményezi a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási 1993. évi III. törvény 92. § (3)
feladatok meghatározása érdekében a szolgáltatástervezési koncepciót. A (4)(5) bek.
szolgáltatástervezési koncepció tartalmát kétévente felülvizsgálja, és aktualizálja.

A személyes gondoskodást nyújtó intézmény érdekképviseleti fórumának 1993. évi III. törvény 99. § (4)
kezdeményezésére  az Ügyrendi Jogi és Kisebbségügyi Bizottsággal bek.
együttműködve  megvizsgálja az intézmény működésének jogszerűségét.

Véleményezi az 1993. évi III. törvényben meghatározott személyes gondoskodást 1993. évi III. törvény 120. §
nyújtó szociális ellátásra az 1990. évi LXV. törvény 81. § (1) bekezdése szerint
szociális szolgáltatást végző egyesülettel, alapítvánnyal, egyházi jogi személlyel,
ezek
intézményeivel,
egyéni
vagy
társas
vállalkozóval
kötendő
szerződéstervezetet.

Javaslatot tesz a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítésére és 1997. évi XXXI. törvény 94. §
működtetésére, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezésére.
(1) bek.

Ha az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó 1997. évi XXXI. törvény 97. §
ellátást vagy egyes körülhatárolható és elkülöníthető feladatok ellátását nem állami (1) bek.
szervvel kötött ellátási szerződés útján biztosítja az önkormányzat, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság gondoskodik az ellátási szerződés előkészítéséről.
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II. BudapestCsepel Önkor mányzat Képviselőtestülete által a
Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottságr a átruházott hatáskörök
II. 1. A szociális ellátással és a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos hatáskörök
HATÁSKÖR

J OGSZABÁLY

Megállapítja a társadalmi gondozók, valamint az idősek klubjában orvosi munkát 1991. évi XX. törvény 135. § o)
végzők díjazását.
pont

Határoz a megtérítés összegének, ill. pénzegyenértékének és a kamat összegének 1993. évi III. törvény 17. § (8)
méltányosságból történő elengedéséről, illetve csökkentéséről, ha a képviselő bek.
testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el.

Amennyiben a kerületi önkormányzat szolgáltatástervezési koncepció tervezete 1993. évi III. törvény 92. § (9)
nincs összhangban a fővárosi koncepcióval, egyeztetést tart a tervek közös bek.
irányainak meghatározásáról.

Határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről, ha a jogosult annak összegét 1993. évi III. törvény 115. § (4)
vitatja vagy csökkentését, illetve elengedését kéri.
bek.

Határoz a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjáról és a 1993. évi III. törvény 115. § (6)
térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj bek., 1997. évi XXXI. törvény
megfizetésének időpontjáról.
147. § (1) bek.

Amennyiben a szolgáltató nem megfelelő színvonalon végzi a tevékenységét, 1993. évi III. törvény 122/B. §
felszólítja a szolgáltatót a szerződés szerinti teljesítésre, majd kezdeményezi a (2) bek.
szerződés felmondását.

Meghatározza a napi intézményi térítési díj mellett a havi intézményi térítési díjat 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
is a az átmeneti intézmények esetén.
3. § (6)(7) bek.

II. 2. Gyámüggyel kapcsolatos hatáskörök
HATÁSKÖR

J OGSZABÁLY

Ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a 1997. évi XXXI. törvény 104. §
szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és (1) bek. e)f) pont
hatékonyságát.
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II. 3. Az egészségügyi ellátással kapcsolatos hatáskörök
HATÁSKÖR

J OGSZABÁLY

Véleményt alkot, ha a gyógyszertár felállítását nem az önkormányzat 1994. évi LIV. törvény 3. § (4) c)
kezdeményezi.
pont

Kezdeményezheti közforgalmú gyógyszertár felállítását.

1994. évi LIV. törvény 4. §

Jóváhagyja az egészségügy területéhez tartozó költségvetési szerv szervezeti és 217/1998. (XII. 30.) Korm.
működési szabályzatát.
rendelet 10. § (3) bek.

Javaslatot tesz a Pénzügyi, Közbeszerzési és Költségvetési Bizottságnak az OEP 13/2000. (V. 16.) Kt. rend. 3. §
által finanszírozott intézmény esetében az OEP kérésére az önkormányzati biztos (2) bek., 3. § (7) bek. a) pont
kijelölésére, valamint az önkormányzati biztos feladatainak és jogosítványainak
meghatározására.

Amennyiben egészségügyi ellátási kötelezettségeit az önkormányzat nem saját 2001. évi CVII. törvény 4. § (1)
tulajdonában vagy fenntartásában lévő egészségügyi intézmény útján látja el, az bek.
ellátás megfelelő színvonalú teljesítése, illetve az ellátás biztonsága érdekében
előkészíti az egészségügyi szolgáltatóval kötendő szerződéstervezetet.

II. 4. A foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos hatáskörök
HATÁSKÖR

J OGSZABÁLY

A foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség megelőzése és hátrányos 1991. évi IV. törvény 1. §
következményeinek enyhítése érdekében együttműködik a Kormánnyal, a
munkaadókkal, a munkavállalókkal, illetve az utóbbiak érdekvédelmi
szervezeteivel.

Pályázhat közmunkaprogramok támogatására.

49/1999. (III. 26.) Korm. rend.

II. 5. A lakás és helyiségbérlettel kapcsolatos hatáskörök
HATÁSKÖR

J OGSZABÁLY

Hozzájárulást ad  a helyi rendeletben foglalt kivétellel  a lakásbérleti jog 1993. évi LXXVIII. törvény 22.
folytatása ellenében kötendő tartási szerződéshez.
§ (1)(3) bek.

Kezdeményezi a lakásbérleti
meghatározott esetben.

szerződés megszüntetését

a

jogszabályban 1993. évi LXXVIII. törvény
2326. §
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Amennyiben a bérlő vagy a vele együtt lakó személyek az együttélés 1993. évi LXXVIII. törvény 25.
követelményeivel ellentétes, botrányos magatartást tanúsítanak, a magatartás § (3) bek.
megszüntetésére vagy megismétlésétől való tartózkodásra írásban felszólítja.

Megállapítja a bérlő által fizetendő külön szolgáltatási díj összegét.

1993. évi LXXVIII. törvény 35.
§ (2) bek.

Hozzájárulást ad a bérlő részére  a jogszabályokban foglalt feltételek szerint  1993. évi LXXVIII. törvény 42.
ahhoz, hogy a bérlő a helyiségbérleti jogát elidegenítse vagy eladja.
§ (1) bek.

Részletfizetési kedvezményt állapít meg, ha a bérlakást a törvény alapján arra 1993. évi LXXVIII. törvény 53.
jogosult személy vásárolja meg. A szerződés megkötésekor a vételár hátralékra §
kamatot köthet ki.

A szociális intézményből elbocsátott személynek,  ha a lakásügyi hatóság javára a 1993. évi LXXVIII. törvény 68.
lakásbérleti jogviszonyáról pénzbeli térítés nélkül mondott le , köteles megfelelő § (1) bek.
és beköltözhető lakást bérbe adni.

Ha a magánszemély által létesített önkormányzati lakás kijelölt bérlője az építési 1993. évi LXXVIII. törvény 69.
munkát határidőre nem végezte el, új határidőről vagy a költségek megtérítéséről § (2) bek.
megállapodik a bérlővel.

Ha a törvény a bérbeadó hozzájárulását írja elő és helyi önkormányzati rendelet 1993. évi LXXVIII. törvény 89.
másként nem rendelkezik, a hozzájárulást megadja.
§ (1) bek.

II. 6. A lakáscélú támogatásokkal kapcsolatos hatáskörök
HATÁSKÖR

J OGSZABÁLY

Kamatmentes kölcsönt, részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatást 12/2001. (I. 31.) Korm. rend. 23.
állapíthat meg a rászoruló családok részére a Korm. rendeletben és a helyi § (1)(2) bek.
rendeletben foglalt feltételek esetén.

III. BudapestCsepel Önkormányzata rendeleteiben szabályozott
Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottsági feladat és hatáskör ök
III. 1. Kamatmentes kölcsönnel kapcsolatos hatáskörök
Véleményt nyilvánít a kamatmentes kölcsön hátralékának elengedése iránti 9/1995. (III. 28.) Kt. rend. 6. §
kérelem ügyében.
(1) bek.
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III. 2. Az önkormányzati lakások bérbeadásával kapcsolatos hatáskörök
A 2001. január 01. napját követően újonnan épültként megszerzett
önkormányzati bérlakások esetében dönt arról, hogy a bérbeadás költségalapon
vagy piaci bérletként történjen.

7/2006. (III. 21.) Kt. számú
rendelet 4. § (3) bek.

Elrendeli lakásbérleti szerződés megkötését a rendeletben meghatározott
feltételek fennállása esetén a jogcím nélküli lakáshasználónak minősített
személyekkel.

7/2006. (III. 21.) Kt. számú
rendelet 5. § (1) bek

Határoz a kényszerbérlőnek minősített magánszemélyek elhelyezéséről.

7/2006. (III. 21.) Kt. számú
rendelet 2. § (2) bek

Határoz egy éves határozott időtartamú lakáshasználati szerződés megkötéséről
azon magánszemélyek esetében, akik lakbér vagy közüzemi díj meg nem fizetése
miatt történő felmondás következtében váltak jogcím nélküli lakáshasználóvá.

7/2006. (III. 21.) Kt. számú
rendelet 5. § (3) bek

Kiirja a pályázat útján törtéő bérbeadásra vonatkozó pályázatot

7/2006. (III. 21.) Kt. számú
rendelet 8. § (1) bek

Dönt a pályázatok pontozásáról és a javasolt sorrendről a kezelő javaslata
alapján, és a döntésről értesíti a kezelőt.

7/2006. (III. 21.) Kt. számú
rendelet 9. § (4) bek

Meghatározza a versenytárgyalási felhívás, valamint a szükséges nyomtatványok
tartalmát.

7/2006. (III. 21.) Kt. számú
rendelet 11. § (1) bek

Határoz a versenytárgyalás eredményességéről.

7/2006. (III. 21.) Kt. számú
rendelet 12. § (1)(2) bek

Dönt másik lakás felajánlásáról a rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén.

7/2006. (III. 21.) Kt. számú
rendelet 22. § (4) bek

III. 3. Lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokkal
kapcsolatos hatáskörök
Dönt a pályázati kiírás időpontjáról, meghatározza a pályázatok benyújtásának 13/2004. (III. 2.) Kt. rend. 9. §
helyét és időpontját.
(1) bek.

Dönt a beérkezett pályázatok elbírálásáról.

13/2004. (III. 2.) Kt. rend. 10. §
(3) bek.

A támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása vagy a támogatási szerződésben 13/2004. (III. 2.) Kt. rend. 14. §
foglalt egyéb kötelezettségek nem, vagy csupán részbeni teljesítése, az abban (5) bek.
foglaltak megszegése esetén dönt a támogatás visszavonásáról.
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Dönt a kölcsön futamidejének konkrét időtartamáról.

13/2004. (III. 2.) Kt. rend. 16. §

A Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatokkal kapcsolatos eljárás során dönt 13/2004. (III. 2.) Kt. rend. 18. §
a pályázatok előminősítéséről.
(4) bek.

Az illetékes minisztérium által kiírt pályázatra érkezett pályázatokat elbírálja és 13/2004. (III. 2.) Kt. rend. 20. §
dönt az önkormányzat pályázatának benyújtásáról és illetékes minisztérium felé.
(2) bek.

III. 6. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos hatáskörök
Dönt a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása odaítéléséről és a 10/2003. (III. 25.) Kt. rend. 6. §
támogatás visszavonásáról.
(1) bek.*

Az első lakáshoz jutó fiatal
méltányosságból eltekinthet.

házasok

támogatásának

visszavonásától 10/2003. (III. 25.) Kt. rend. 10. §
(3) bek.*

III. 7. Az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések
előkészítésével, jóváhagyásával, megvalósításával kapcsolatos hatáskörök
Véleményezi és rangsorolja az önkormányzat beszerzési programterveit.

3/2004. (I. 27) Kt. számú
rendelet 5. § (5) bek.

III. 8. Vis maior támogatás nyújtásával kapcsolatos hatáskörök
Dönt a támogatás visszavonásáról.

35/2004. (IX.21.) Kt rend. 13.
§ (2) bek.

III. 9. Az „életjáradék lakásért“ konstrukcióval kapcsolatos hatáskörök
Elfogadja az elkészített életjáradéki szerződés tervezett szövegét.

17/2005. (V. 17.) Kt rend. 4. §

III. 10. Szociális ellátással kapcsolatos hatáskörök
Javaslatot tesz a Szociális Iroda vezetőjének indítványa alapján az átmeneti segély
rendkívüli méltányosságból történő megállapítására a Polgármesternek.

25/2003. (X. 21.) Kt. rend. 38. §
(3) bek.

A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítését elrendelő határozatot a 25/2003. (X. 21.) Kt. rend. 11.§
kötelezett kérelmére – tekintettel életkörülményeire, szociális helyzetére, (2) bek.
jövedelmi viszonyaira – egy ízben méltányosságból módosíthatja oly módon, hogy
a visszakövetelt összeget méltányosságból csökkentheti, elengedheti vagy a
visszafizetés ütemezését megváltoztathatja.
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III. 11. Gyermekvédelmi és ifjúsági támogatásokkal kapcsolatos hatáskörök
Jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítését elrendelő határozatot a 26/2003. (X. 21.) Kt rendelet 11.
kötelezett kérelmére – tekintettel életkörülményeire, szociális helyzetére, § (2) bek.
gyermekei számára, jövedelmi viszonyaira – egy ízben módosíthatja oly módon,
hogy a visszakövetelt összeget méltányosságból csökkentheti, elengedheti vagy a
visszafizetés ütemezését megváltoztathatja.

Javaslatot tesz a Polgármesternek a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 26/2003. (X. 21.) Kt rendelet 17.
rendkívüli méltányosságból történő megállapítására, a Gyámügyi Iroda § (3) bek
vezetőjének indítványa alapján.

Dönt a gyermekétkeztetés térítési díja kedvezményének intézményvezető által 26/2003.(X.21.) Kt. rend. 10. §
küldött értesítés ellen előterjesztett panasz tárgyában.
(1) bek. e)f) pont

Dönt a térítési díjkedvezmény jogcímén felhasználható éves keretösszeg 26/2003.(X.21.) Kt. rend. 10. §
intézmények részére eső hányadáról.
(1) bek. h) pont

Az éves előirányzaton belül maradva dönt a nevelésioktatási intézmény vezetője 26/2003.(X.21.) Kt. rend. 10. §
által – az intézményi keretösszeg méltányosságból történő emelése tárgyában – (1) bek. l)m) pont
előterjesztett kérelme ügyében.

III. 12. Személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokkal
kapcsolatos hatáskörök
Elbírálja a térítési díjköteles ellátások, szolgáltatások esetében az ellátás 27/2003. (X. 21.) Kt rendelet 8. §
biztosításáról, valamint a fizetendő térítési díj mértékéről a Csepeli Gondozási (4) bek.
Központ vezetője, bölcsődei ellátás esetén benyújtott panaszokat.

Az intézményvezetők előterjesztése alapján dönt a jogosulatlanul igénybevett 27/2003. (X. 21.) Kt rendelet 10.
ellátás, szolgáltatás térítési díjának visszakövetelése tárgyában, melynek során a § (2)(3) bek
visszafizetést egy összegben vagy részletfizetés engedélyezésével rendelheti el,
illetve a visszakövetelt összeg egy részét vagy egészét elengedheti.

Jóváhagyja – a gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődék, valamint az 27/2003. (X. 21.) Kt rendelet 11.
ellátási szerződés alapján ellátott feladatok ellátását biztosító intézmények § (1)(3) bek.
kivételével – az intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai
programját, valamint a szakosított ellátását nyújtó intézmény esetében a
házirendet.

Meghatározza az étkezés, házi segítségnyújtás, személyi segítés, a szállítószolgálat 27/2003. (X. 21.) Kt rendelet 36.
által biztosított személyszállítás, idősek klubjában, valamint fogyatékosok nappali § (4) bek.
intézményében, időskorúak gondozóházában nyújtott ellátások, szolgálatások után
jövedelmi viszonyok alapján fizetendő térítési díjak mértékét.
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III. 13. Kitüntetésekkel kapcsolatos hatáskörök
Javaslatot tehet a "Csepel Díszpolgára" cím adományozására.

17/2000. (V. 16.) Kt. rendelet 1.
§ (5) bek.

Javaslatot tehet a "CSEPELÉRT" kitüntető díj adományozására.

17/2000. (V. 16.) Kt. rendelet 2.
§ (2) bek.

Javaslatot tehet a "CSEPELI NÍVÓDÍJ" kitüntető díj adományozására.

17/2000. (V. 16.) Kt. rendelet 3.
§ (2) bek.

III. 14. Lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezésével kapcsolatos
hatáskörök
Határozattal, illetőleg végzéssel dönt a támogatás iránt benyújtott kérelmek 1/2004. (I. 27.) Kt. rend. 9.§ (1)
tárgyában, valamint a támogatás folyósításával kapcsolatos egyéb kérdésekben.
bek.

A Bizottság eljárása során a következő döntéseket hozhatja:
1/2004. (I. 27.) Kt. rend. 9.§ (2)
 határozatában a kérelemnek helyt adhat, egyben dönt a támogatás mértékéről, bek.
valamint rendelkezik a támogatás adósságkövetelés jogosultja felé történő
utalásáról is,
 a támogatás iránti kérelmet határozattal elutasíthatja,
 az eljárást végzéssel megszüntetheti,
 határozatával a támogatási jogosultságot, illetve a további folyósítást
megszünteti,
a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül – a Ket. 30. §ában foglalt esetekben 
végzéssel elutasíthatja
 végzéssel dönt az igazolási kérelmek tárgyában,
végzéssel dönt – a Ket. 124152. §ában meghatározott – végrehajtási ügyekben.

Az eljárást végzéssel megszüntetheti a Ket. 31. §ában foglalt esetekben, illetőleg 1/2004. (I. 27.) Kt. rend. 9.§ (3)
amennyiben az adós támogatás megállapítása előtti időszakra vonatkozó – a 15. § bek.
ban foglalt – együttműködési kötelezettségét nem teljesíti.

Dönt a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszaköveteléséről.

1/2004. (I. 27.) Kt. rend. 11.§ (2)
bek.

A kötelezett kérelmére vagy/és a Családsegítő Szolgálat javaslatára – tekintettel 1/2004. (I. 27.) Kt. rend. 11.§ (4)
életkörülményeire, szociális helyzetére, jövedelmi viszonyaira  jogosulatlanul bek.
igénybevett támogatás visszakövetelését elrendelő határozatát egy ízben
méltányosságból módosíthatja, oly módon, hogy a visszafizetendő összeg mértékét
csökkentheti vagy elengedheti, feltéve, hogy a kérelemmel érintett határozat
közlésétől egy év meg nem telt el.
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11. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a módosításokkal nem érintett részek
változatlanul hatályban maradnak.

Tóth Mihály
polgármester

dr. Szeles Gábor
j egyző

Zár adék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2006. október 16.

Ábrahámné Turner Rita
szervezési irodavezető
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