5/A számú melléklet a 10/2007. (III. 26.) Kt sz. rendelethez

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
polgármesterének saját hatáskörei 1
I. 1. Általános hatáskörök
A képviselő-testület felhatalmazása alapján önkormányzati döntést hozhat.

1990. évi LXV. törvény 2. § (2) bek.

Képviseli a képviselő-testületet.

1990. évi LXV. törvény 9. § (1) bek.

I. 2. A testület működésével kapcsolatos hatáskörök
Összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését.

1990. évi LXV. törvény 12. § (2).

A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a jegyzővel együtt aláírja.

1990. évi LXV. törvény 17. § (2).

A lakossági fórumok állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi 1990. évi LXV. törvény 18. § (2).
véleményekről tájékoztatja a képviselő-testületet.

I . 3. A helyi önkormányzati képviselők jogállásával kapcsolatos hatáskörök
A képviselő lemondásáról szóló írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület 2000. évi XCVI. törvény 3. § (2).
következő ülésén ismerteti.
Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést az Ügyrendi , 2000. évi XCVI. törvény 9. § (2).
és Vagyonnyilatkozati Bizottságnak átadja kivizsgálásra.

I. 4. A képviselők jogaival és kötelességeivel kapcsolatos hatáskörök
Érdemi választ ad, ha a képviselő önkormányzati ügyben – a képviselő-testület 1990. évi LXV. törvény 19. § (2) a).
ülésén - felvilágosítást kér.
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I. 5. A bizottságokkal kapcsolatos hatáskörök
Felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a 1990. évi LXV. törvény 25. § (2).
képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit.
Dönt a bizottsági döntéshozatalból történő kizárásról az elnök személyes 1990. évi LXV. törvény 26. §.
érintettsége esetén.

I. 6. A tisztségviselőkkel kapcsolatos hatáskörök
Irányítja az alpolgármester(ek) munkáját.

1990. évi LXV. törvény 34. § (3).

A képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében 1990. évi LXV. törvény 35. § (2).
irányítja a hivatalt.
A jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait 1990. évi LXV. törvény 35. § (2) a).
az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában.
Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 1990. évi LXV. törvény 35. § (2) b).
jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja.
A jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal 1990. évi LXV. törvény 35. § (2) c).
belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási
rendjének meghatározására.
A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.

1990. évi LXV. törvény 35. § (2) d).

Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármesterek, a jegyző és az 1990. évi LXV. törvény 35. § (2)
önkormányzati intézményvezetők tekintetében.
bek. e) pont
Ugyanazon ügyben egy alkalommal, az ülést követő 3 napon belül 1990. évi LXV. törvény 35. § (3).
kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását, ha a képviselő-testület
döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja.
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A jegyző hatáskörébe tartozó kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői 1990. évi LXV. törvény 36. § (2) b).
megbízás visszavonása, jutalmazás tekintetében - az általa meghatározott
körben - gyakorolja az egyetértési jogát.

I. 7. A társulásokkal kapcsolatos hatáskörök
Aláírja a társulási megállapodást.

1997. évi CXXXV. törvény 3. § (1).

A megállapodásban meghatározottak szerint, de legalább évente egyszer 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4).
beszámol a képviselő-testületnek a társulás tevékenységéről, pénzügyi
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

I. 8. Területszervezéssel kapcsolatos hatáskörök
A területszervezési eljárásban kéri az előkészítő eljárás során a helyi 1999. évi XLI. törvény 5. §.
kisebbségi önkormányzatok véleményét és erről a képviselő-testületet
tájékoztatja.
A kezdeményezést az előkészítő iratokkal együtt az illetékes kormányhivatal 1999. évi XLI. törvény 6. § (1).
vezetője útján felterjeszti a miniszternek.
A helyi népszavazás előkészítése körében a képviselő-testület által szervezett 1999. évi XLI. törvény 9. § (2).
lakossági fórumokon ismerteti a képviselő-testület állásfoglalásait az
előkészítő bizottság kezdeményezéséről, javaslatairól.
A képviselő-testület határozatát az előkészítő iratokkal együtt az ülést követő 1999. évi XLI. törvény 10. § (2).
15 napon belül felterjeszti a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek.
Az ülést követő 15 napon belül felterjeszti a kezdeményezést és annak 1999. évi XLI. törvény 14. § (1).
előkészítő iratait a miniszternek. Az előkészítő iratokban bemutatja a
belterületek egybeépültségét, ismerteti a településegyesítés érveit, indokait.

I. 9. A fővárossal és a kerületekkel kapcsolatos hatáskörök
A főpolgármester, illetve a polgármester tájékoztatásul kölcsönösen megküldik 1990. évi LXV. törvény 65/A. § (3).
a rendelettervezeteket.
Gondoskodik a kihirdetett rendelet megküldéséről a főpolgármester részére.

1990. évi LXV. törvény 65/A. § (4)
bek.
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I. 10. A képviselők tiszteletdíjával, természetbeni juttatásával kapcsolatos hatáskörök
Engedélyezi a képviselői költségek kifizetését.

1994. évi LXIV. törvény 18. § (1)
bek.

I. 11. Területfejlesztési és területrendezési feladatokkal kapcsolatos hatáskörök
A helyi építési szabályzatot és a településrendezési terveket a megállapítás, 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2)
illetve a jóváhagyás előtt véleményezteti a településrendezési és építészeti- és (3).
műszaki tervtanáccsal a külön jogszabályban meghatározott államigazgatási,
az érintett települési önkormányzati és érdekképviseleti szervekkel, valamint
társadalmi szervezetekkel.
A véleményezési eljárás befejezése után a településrendezési eszközöket az 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6).
elfogadásuk előtt a 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.
Megküldi igazgatási területének egészére egyszerre készített szabályzatot és 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6)
terveket az állami főépítész útján a miniszternek, a fejlesztési koncepciókat a a).
településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszternek.
Egyéb szabályzatot és terveket megküldi az állami főépítésznek.

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

Közzéteszi az önkormányzat honlapján a helyi építési szabályzatot, a 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (8)
településrendezési terveket és a beérkezett vélemények figyelembe nem
vételének indokolását.
Az elfogadott helyi építési szabályzatot, valamint településrendezési terveket 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (8).
és a beérkezett vélemények figyelembe nem vételének indokolását megküldi
az azok véleményezésében részt vetteknek és az állami főépítésznek.
Más településsel közös településrendezési eszközök véleményezési eljárás 1997. évi LXXVIII. törvény 15. § (2)
lefolytatásáról gondoskodik.
Elkészítteti az örökségvédelmi hatástanulmányt.

2001. LXIV. törvény 66. § (1)
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I. 12. Gazdasági kamarákkal kapcsolatos hatáskörök
Gazdasági előterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselő-testületéhez való 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) és
benyújtása előtt megkéri a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt (5) bek.
gazdasági érdekképviseleti szervezet, valamint az illetékes területi gazdasági
kamara véleményét.

I. 13. Közlekedéssel kapcsolatos hatáskörök
Ha az elemi csapás vagy rendkívüli hóakadály elhárítása egységes, központi 1988. évi I. törvény 16. § (2).
irányítást nem igényel, irányítja a védekezést és mentést.

I. 14. Vízüggyel kapcsolatos hatáskörök
Hozzájárul a közkifolyó nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára, 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 14.
illetőleg a víznek a közterületen lévő tűzcsapról nem tűzoltási célra történő § (2), (5).
rendszeres igénybevételéhez, és egyben határoz a mennyiség megállapítás
módjáról.
Előzetesen hozzájárul a közkifolyó és a tűzcsap áthelyezéséhez vagy 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 14.
megszüntetéséhez.
§ (4).

I. 15. Okmányirodákkal kapcsolatos hatáskörök
Adatot igényelhet törvényben meghatározott polgári védelmi feladatai 1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (2)
ellátásához.
b).

I. 16. Neveléssel-oktatással kapcsolatos hatáskörök
A tankötelezettség ideje alatt segítséget nyújt a szülőnek gyermeke iskolai 1993. évi LXXIX. törvény 91. § (7)
elhelyezéséhez és utaztatásához, ha a településen nem működik a a).
tankötelezettség végéig nevelő és oktató iskola.
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I. 17. Gazdálkodással kapcsolatos hatáskörök
Felelős a gazdálkodás szabályszerűségéért.

1990. évi LXV. törvény 90. § (1).

A költségvetési koncepciót a képviselő-testület elé terjeszti.

1992. évi XXXVIII. törvény 70. §.

A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri a bizottságok 292/2009.(XII.19.) Korm.rendelet
véleményét és a helyi kisebbségi önkormányzatnak a koncepció tervezetről 35. § (3) bek. és 36. § (3) bek.
alkotott véleményével együtt a koncepcióhoz csatolja.
A helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának a helyi kisebbségi 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
önkormányzatra vonatkozó részéről tájékoztatja a helyi kisebbségi 35. § (5) bek.
önkormányzat elnökét.
A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet február 15-ig 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §
benyújtja a képviselő-testületnek.
(1).
A költségvetési rendelettervezet benyújtásakor benyújtja azokat a 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §
rendelettervezeteket is, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák, (2).
bemutatja a több éves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre
vonatkozó kihatásait.
A helyi önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szeptember 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §
15-ig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepciójához (1).
kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet a törvényben meghatározottak
szerint.
Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára 67. § (2) bek.
pótelőirányzatot biztosít, tájékoztatja a képviselő-testületet.
Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a 67. § (3) bek.
költségvetési rendelet módosítását.
A jegyző előkészítése alapján tájékoztatja a képviselő-testületet 30 napon 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
belül, a helyi önkormányzati önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját 68. § (3) bek.
hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról.
Pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év 1992. évi XXXVIII. törvény 81. §.
közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi
önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
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A költségvetési évet követően – 4 hónapon belül - a képviselő-testület elé 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §.
terjeszti a jegyző által elkészített 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 eredmény-kimutatást.
A könyvvizsgálatról készített jelentést minden év június 30-áig megküldi az 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §.
Állami Számvevőszéknek.
A költségvetés előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő- 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §.
testület részére tájékoztatásul bemutatja az Áht. 118. §-ában meghatározott
mérlegeket és kimutatásokat.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet felhatalmazása alapján 1992. évi XXXVIII. törvény 76. §
folytatólagosan beszedi a helyi önkormányzat bevételeit, fedezi kiadásait, (1).
illetve a rendelet keretein belül az abban meghatározott intézkedéseket
megteszi.
Hatályos költségvetési rendelet, illetve átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 1992. évi XXXVIII. törvény 77. §
hiányában jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető (1)-(2).
bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi
kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Erről a
képviselő-testület előtt elszámol.
Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, 1992. évi XXXVIII. törvény 78. §
illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a helyi (1)-(2).
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, mely
eltérhet az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől. Erről a képviselőtestület legközelebbi ülésén beszámol.
A szakmai szempontok alapján kiírt könyvvizsgálói pályázat nyertese számára 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (1).
a megbízást kiadja.
Meghívja a könyvvizsgálót a véleményezési jogkörébe tartozó témákban a 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (1).
képviselő-testület nyilvános és zárt ülésére.
Kötelezettséget vállalhat a helyi önkormányzat nevében.

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
72. § (8).

Utalványozásra jogosult.

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
78. § (1)
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Megbízza az önkormányzati biztost, és ennek tényét a helyileg szokásos
módon közzéteszi.
Felelős az Államháztartási Törvényben meghatározott adatszolgáltatás során
közölt adatok teljeskörűségéért és a költségvetési adatok bemutatásának
valódiságáért

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
167. § (4).
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
230. § (1) f)

I. 18. Adósságrendezési eljárással kapcsolatos hatáskörök
Haladéktalanul tájékoztatja a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottságot a 1996. évi 1996. évi XXV. törvény 5. § (1).
XXV. törvény 4. § (2) a)-d) pontjaiban foglalt helyzet fennállásáról.
Összehívja a képviselő-testület ülését 8 napon belül, ha a 1996. évi XXV. 1996. évi XXV. törvény 5. § (1).
törvény 4. § (2) a)-d) pontjaiban foglalt helyzet fennáll.
Köteles az adósságrendezési eljárást kezdeményezni, ha a törvényben megjelölt 1996. évi XXV. törvény 5. § (2).
helyzet a megadott határidő leteltével is fennáll.
A helyben szokásos módon tájékoztatja a lakosságot az adósságrendezési 1996. évi XXV. törvény 5. § (2).
eljárás kezdeményezéséről.
Tájékoztatja a kormányhivatal vezetőjét az adósságrendezési eljárás 1996. évi XXV. törvény 5. § (5).
megindításáról az eljárás bíróság előtti kezdeményezésével egyidejűleg.
Az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a bíróságnak nyilatkozik 1996. évi XXV. törvény 6. § (3).
arról, hogy a kérelemben foglaltak fennállását az önkormányzat elismeri-e.
Gondoskodik arról, hogy a hitelezőknek szóló felhívás a végzés 1996. évi XXV. törvény 10. § (3).
Cégközlönyben való közzétételét követő 15 napon belül legalább két országos
napilapban megjelenjen.
Gondoskodik a hitelezőknek szóló felhívás helyben történő kihirdetéséről.

1996. évi XXV. törvény 10. § (3).

Igazolja a bíróság előtt 3 napon belül a közzététel megtörténtét.

1996. évi XXV. törvény 10. § (3).
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Tájékoztatja az adósságrendezés megindításáról - a végzés Cégközlönyben 1996. évi XXV. törvény 10. § (4) a)e).
történő megjelenését követő 8 napon belül
a) a kormányhivatalt,
b) a kincstárt,
c) az önkormányzat polgármesteri hivatalának költségvetési elszámolási
számláját vezető pénzforgalmi szolgálatot, a helyi önkormányzat költségvetési
szerveinek pénzforgalmi számláit, költségvetési elszámolási számláit vezető
pénzforgalmi szolgáltatókat,
d) az illetékes adó- és vámhatóságot, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervet és az egészségbiztosítási szervet,
e) az egészségbiztosítási szerv és az egészségügyi intézmény vezetőjét a 16. §
(1) bekezdésében meghatározott bizottságban képviseletét ellátó tagjának
kijelölése érdekében, ha az adósságrendezési eljárás a helyi önkormányzat
egészségügyi intézményének fizetésképtelensége miatt indult.
Kezdeményezi a szükséges ingatlan-nyilvántartási eljárást.

1996. évi XXV. törvény 12. § (1)(2).

Átadja a pénzügyi gondnoknak - az adósságrendezés megindítását követő 30 1996. évi XXV. törvény 13. § (2) a)napon belül a jogszabályban meghatározott dokumentumokat.
h).
Adósságrendezési eljárás esetén meghívja a pénzügyi gondnokot a képviselő- 1996. évi XXV. törvény 14. § (2) c).
testület - az önkormányzat vagyonával kapcsolatos - nyilvános és zárt ülésére.
Megküldi a képviselőknek a válság-költségvetési rendelettervezetet, és egyben 1996. évi XXV. törvény 19. § (1).
összehívja a testületi ülést.
Összehívja a képviselő-testületet a reorganizációs program és az egyezségi 1996. évi XXV. törvény 21. §.
javaslat elkészítését követően 8 napon belül.
Összehívja a képviselő-testületet az egyezségi terv elkészítését követően 8 1996. évi XXV. törvény 21. §, 22. §
napon belül.
(4) bek
Aláírja az egyezségi tárgyalásról készült jegyzőkönyvet, ha az az egyezséget is 1996. évi XXV. törvény 23. § (2),
tartalmazza.
25. § (1).
Ismerteti a testület előtt a pénzügyi gondnok által készített jelentést az 1996. évi XXV. törvény 32. § (1).
adósságrendezésbe vonható vagyon alakulásáról és a vagyonfelosztási
javaslatot.
Kezdeményezi
igénybevételét.

a

miniszternél

a

visszatérítendő

kamattámogatás 1996. évi XXV. törvény 34. § (2).
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I. 19. Egyéb ingatlannal, vagyonnal kapcsolatos hatáskörök
A megkereséstől számított legfeljebb 10 napon belül nyilatkozik arról a 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 1. §
kérdésről, hogy a külföldi ingatlanszerzése önkormányzati érdeket sért-e.
(3).

I. 20. Adatvédelmi nyilvántartással kapcsolatos hatáskörök
Bejelenti a jogszabályban elrendelt adatkezelést a jogszabály hatálybalépését 1992. évi LXIII. törvény 28. § (2).
követő 15 napon belül.

I. 21. A köztisztviselőkkel, közalkalmazottakkal kapcsolatos hatáskörök
Gyakorolja a munkáltatói jogokat a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó 1992. évi XXIII. törvény 11/A. § (3).
felett.
Megállapítja a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó illetményét a 1992. évi XXIII. törvény 11/A. § (4).
besorolásától függetlenül, amely nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan
közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági hivatalos
átlagos bruttó kereset tízszeresét.

Megállapítja a teljesítménykövetelményeket a jegyző esetében, értékeli 1992. évi XXIII. törvény 34. § (6).
teljesítményét és az értékelésről tájékoztatja a képviselő-testületet.
Fegyelmi eljárás megindítása esetén ha az önkormányzati képviselő-testület 1992. évi XXIII. törvény 53. § (2).
hivatalában nincs elegendő megfelelő besorolású, illetőleg megbízatású
köztisztviselő, aki az eljárás alá vonttal legalább azonos besorolású, illetve
vezető, a képviselő-testület tagjai közül kér fel a fegyelmi tanácsba tagokat.
Az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében gyakorolja 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. §
az egyéb munkáltatói jogokat.
(1).
Munkaviszonnyal kapcsolatos írásbeli intézkedését megindokolja, ha az ellen 1992. évi XXII. törvény 6. § (3).
jogorvoslat kezdeményezhető.
Együttműködik a szakszervezettel, ennek keretében érdekképviseleti 1992. évi XXII. törvény 21. § (1).
tevékenységüket az ehhez szükséges információk biztosításával elősegíti,
valamint észrevételeikre, javaslataikra vonatkozó részletes álláspontját és
ennek indokait harminc napon belül közli.
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Döntése előtt véleményezteti a munkáltatónál képviselettel rendelkező 1992. évi XXII. törvény 21. § (2).
szakszervezettel a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói
intézkedések tervezetét, így különösen az átszervezésre, átalakításra, szervezeti
egység önálló szervezetté alakulására, privatizálására, korszerűsítésére
vonatkozó elképzeléseket.
Biztosítja annak lehetőségét, hogy a szakszervezet az általa szükségesnek 1992. évi XXII. törvény 24. § (1).
tartott információkat, felhívásokat, tevékenységével kapcsolatos adatokat
közzétegye.
Szakszervezet tisztségviselője számára munkaidő-kedvezményt biztosít.

1992. évi XXII. törvény 25. § (1).

A szakszervezet kérésére a (2) bekezdés alapján járó munkaidő- 1992. évi XXII. törvény 25. § (5).
kedvezményből fel nem használt időtartamot, de legfeljebb a munkaidőkedvezmény felét köteles pénzben megváltani. A pénzbeli megváltás összegét
az érintett szakszervezeti tisztségviselők átlagos, előző naptári évi
átlagkeresete alapján állapítja meg, és havonta utólag - bruttó összegben - fizeti
ki a szakszervezet részére.
Választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállaló esetében más 1992. évi XXII. törvény 28. § (1).
munkahelyre való beosztásához, ill. munkaviszonyának a munkáltató által
történő rendes felmondással való megszüntetéséhez megszerzi a közvetlen
felsőbb szakszervezeti szerv egyetértését.
Tisztségéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 1994. évi LXIV. törvény 2. § (4).
A lemondást nem vonhatja vissza.
Anyagi felelősséggel tartozik a tisztségéből eredő kötelezettség vétkes 1994. évi LXIV. törvény 8. § (1)-(2).
megszegésével okozott kárért. Szándékos károkozás esetén a teljes kárt köteles
megtéríteni.
Tisztségének megszűnése esetén, a megszűnést követő nyolc munkanapon 1994. évi LXIV. törvény 13. § (5).
belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek
hiányában az alpolgármesternek, illetve a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott személynek.
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I. 22. Nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos hatáskörök
Biztosítja a kisebbségek helyi szószólója részére - igény szerint - a feladata 1993. évi LXXVII. törvény 40. § (1)
ellátásához szükséges ügyviteli közreműködést, tájékoztatást.
e)
Amennyiben a kisebbségek helyi szószólója nem települési önkormányzati 1993. évi LXXVII. törvény 40. § (1)
képviselő, biztosítja számára a képviselő-testület, illetőleg bármely bizottság a).
kisebbséget érintő napirendjének tárgyalásán - ide értve a zárt üléseket is - a 1990. évi LXV. törvény 12. § (5).
tanácskozási joggal való részvételt.
A kisebbségek helyi szószólójának kezdeményezését - a kisebbségek helyzetét 1993. évi LXXVII. törvény 40. § (2).
érintő ügy megtárgyalása iránt - a képviselő-testület, ill. a bizottság
legközelebbi ülése elé terjeszti.
Ha a kisebbségek helyi szószólója a képviselő-testület vagy a bizottsági ülésen 1993. évi LXXVII. törvény 40. § (3).
felvilágosítást kér, részére az ülésen vagy legkésőbb az üléstől számított 15
napon belül - írásban - érdemi választ ad.
A kisebbség jogait, kötelezettségeit érintő önkormányzati rendelet 1993. évi LXXVII. törvény 40. § (6).
megalkotása, illetőleg a kisebbség helyzetét általánosan befolyásoló intézkedés
meghozatala előtt kikéri a szószóló véleményét és erről a hatáskörrel
rendelkező önkormányzati szervet tájékoztatja.

I. 23. Különleges választási eljárásokkal kapcsolatos hatáskörök
A népszavazásra irányuló kezdeményezést a legközelebbi ülésnapon bejelenti.

1997. évi C. törvény 138. §.

A kezdeményezést elutasítja, ha a népszavazás kezdeményezésére irányuló 1997. évi C. törvény 140. §.
állampolgári kezdeményezést késve nyújtották be, vagy az aláírások
ellenőrzésének eredményeként a helyi, illetőleg a területi választási bizottság
azt állapította meg, hogy az érvényes aláírások száma nem éri el az
önkormányzati rendeletben meghatározott számot.

I.24. Szociális ellátással kapcsolatos hatáskörök
Gondoskodik - a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül – a 1993. évi III. törvény 48. § (1)
kerületben elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha bek.
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
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A halálesetről való tudomásszerzést követően megvizsgálja, hogy van-e, illetőleg 63/2006. (III. 27.)
fellelhető-e az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy.
rendelet 34. § (1) bek.

Korm.

Amennyiben az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy fellelhető, 63/2006. (III. 27.)
határidő tűzésével felszólítja, hogy gondoskodjék az elhunyt személy rendelet 34. § (2) bek.
eltemettetéséről.

Korm.
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II. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete által a
polgármesterre átruházott hatáskörök
II. 1 . Területszervezéssel kapcsolatos hatáskörök
Állást foglal az előkészítő bizottság kezdeményezéséről.

1999. évi XLI. törvény 9. § (1)
bek.

Az érvényes és eredményes helyi népszavazást követő 30 napon belül 1999. évi XLI. törvény 10. § (1)
határozatába foglalja a helyi népszavazás eredményét, abban állást foglal az bek.
előkészítő bizottság javaslatairól.
Határozatba foglalja a helyi népszavazás eredményét.

1999. évi XLI. törvény 14. § (1)
bek.

II. 2. Területfejlesztéssel, területrendezéssel, az épített környezet alakításával és
védelmével kapcsolatos hatáskörök
Együttműködik az állami szervekkel, a természetes személyekkel és 1996. évi XXI. törvény 4. §
szervezeteikkel, a gazdálkodást végző szervezetekkel, az érdekvédelmi
szervezetekkel, valamint más intézményekkel a területfejlesztési és
területrendezési feladatok ellátása érdekében.
Véleményezi a fővárosi területfejlesztési koncepciót és programot.

218/2009.(X.16.) Korm. rendelet
18. § (1) és 10. melléklet

Építési szabályzatban és szabályozási tervben meghatározott településrendezési 1997. évi LXXVIII. törvény 25.
célok megvalósításához szükséges ingatlanok esetében kezdeményezi az § (4) bek.
önkormányzat nevében elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetését,
illetve törlését.
A helyi védelem tényét az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti.

66/1999. (VIII. 13.) FVM
rendelet 7. § (3) bek.

A védelem alá vonni tervezett lelőhely régészeti védőövezetéhez tartozó 2001. LXIV. törvény 14. § (2)
ingatlanok tulajdonosait a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításáról a bek.
helyben szokásos módon (hirdetmény útján) értesíti.
A védelem alá vonni tervezett műemléki jelentőségű területen és műemléki 2001. LXIV. törvény 29. § (3)
környezetben álló ingatlanok tulajdonosait a védetté nyilvánítás előkészítésének bek.
megindításáról a helyben szokásos módon (hirdetmény útján) értesíti.
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II. 3. Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos hatáskörök
A környezet védelme érdekében:
1995. évi LIII. törvény 46. §. (1)
c) a környezetvédelmi feladatok megoldására rendelet meghozatalát bek. c), d) pont
kezdeményezi,
d) együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más
önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel.
A képviselő-testület környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a bek.
környezetvédelmi programot a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak,
valamint az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek megküldi.
Szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot a lakóhelyi környezet 1995. évi LIII. törvény 51. § (3)
állapotának alakulásáról.
bek.
Közreműködik a környezeti ismeretek terjesztésében és fejlesztésében.

1995. évi LIII. törvény 54. § (2)
bek.

A helyben szokásos módon tájékoztatást ad az önkormányzat által kiadni 1995. évi LIII. törvény 98. § (4)
szándékozott környezettel kapcsolatos jogszabályokról.
bek.
Kijelöli azt a munkatársat, aki irányítja a polgári természetőrt.

33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet
2. § (2) bek.

A mezei őrszolgálat létrehozását az illetékes fővárosi földművelésügyi hivatalnak 1997. évi CLIX. törvény 17. §
bejelenti.
(1) bek.
Utasításokkal látja el a mezőőrt feladatai ellátása tekintetében.

1997. évi CLIX. törvény 21. §
(1) bek.

II. 4. Közlekedéssel kapcsolatos hatáskörök
Az önkormányzat kezelésében lévő közúton álló, ill. tárolt járműveket – a 1/1975. (II. 5.) KPM-BM
tulajdonos költségére - eltávolíttathatja a 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes együttes rendelet 59. § (3) bek.
rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.
A közút lezárására vagy forgalmának korlátozására (elterelésére) jogosult a 1988. évi I. törvény 14. § (1)bek.
közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága a) pont, (2) bek.
miatt. A közút lezárása vagy forgalmának korlátozása érdekében kihelyezett
közúti jelzéseket a munka befejezésekor, illetőleg az ok megszűnésekor
haladéktalanul eltávolíttatja.
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A közút használatában érdekelt természetes és jogi személyekkel, jogi személyiség 1988. évi I. törvény 31. § (1)
nélküli gazdasági társaságokkal az alapvetően lakossági érdeket szolgáló közút bek.
építésére együttműködhet.
Ellátja a helyi közutak kezelésével kapcsolatos feladatokat, ha azt az 1988. évi I. törvény 33. § (1) c)
önkormányzat nem adta koncesszióba, ill. nem kötött rá üzemeltetési, pont
karbantartási szerződést.
A közutat, annak műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint a 1988. évi I. törvény 34. § (3)
forgalmi rendjét meghatározó jelzéseket, valamint a közút üzemeltetésére, bek.
fenntartására és fejlesztésére fordított költségeket nyilvántartja.
A közút megrongálódása esetén haladéktalanul intézkedik a kijavíttatásról, és a 1988. évi I. törvény 34. § (4)
közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzet elhárításáról.
bek.
Gondoskodik a közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága 1988. évi I. törvény 34. § (5)
elleni védekezésről.
bek.
Intézkedik a közút kezelési kötelezettségének megszegésével okozott kárnak a 1988. évi I. törvény 35. §.
polgári jog általános szabályai szerinti megtérítése érdekében.
Gondoskodik az útellenőri szolgálat működtetéséről.

1988. évi I. törvény 45. § (1)
bek.

Azt, aki a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát sérti, vagy veszélyezteti, 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet
felszólítja az eredeti állapot helyreállítására, a veszély megszüntetésére és az azt 2/A. § (1) bek.
előidéző magatartástól való tartózkodásra. Eredménytelenség esetén kérelemmel
fordul a közlekedési hatósághoz a kötelezés érdekében.

II. 5. Lakások és helyiségek bérletével, elidegenítésével kapcsolatos hatáskörök
Megköti a bérlővel a lakásbérleti szerződést.

1959. évi IV. törvény 434. §,
1993. évi LXXVIII. törvény 2. §
(1) bek., (5) bek.

A bérlővel kötött szerződés alapján a lakást a bérlő használatába adja.

1993. évi LXXVIII. törvény 2. §
(2) bek. 7 § (1) bek.

Megállapodik a bérlővel a fizetendő lakbérben a szerződés megkötésekor.

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

Ha az önkormányzati lakás, továbbá a műteremlakás bérlőjének kijelölésére vagy 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §
kiválasztására megállapodás, illetőleg e törvény hatálybalépésekor jogszabály (3) bek.
meghatározott szervet jogosít fel, az általa megjelölt személlyel köt szerződést.
16
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Házastársak közös kérelmére - a jogszabályban foglalt korlátozást figyelembe 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §
véve - bérlőtársi szerződést köt.
(4) bek.
Ha a lakbér mértékét jogszabály határozza meg és a felek a szerződés 1993. évi LXXVIII. törvény 6. §
megkötésekor a fizetendő lakbérben nem állapodtak meg, köteles a lakbér összegét (1) bek.
a beköltözést követő 8 napon belül a bérlővel írásban közölni.
Megállapodhat a bérlővel abban, hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű 1993. évi LXXVIII. törvény 9. §
használatra alkalmassá.
(1) bek..
Gondoskodik az épület karbantartásáról, az épület központi berendezéseinek 1993. évi LXXVIII. törvény 10.
állandó üzemképes állapotáról, a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, § (1) bek..
továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről.

Megállapodik a bérlővel az épülettel, ill. a közös használatú helyiségekkel és 1993. évi LXXVIII. törvény 10
területtel összefüggő, a kötelező karbantartási feladatokba nem tartozó egyéb §. (2)-(3) bek.
kötelezettségek teljesítéséről, a bérbeadótól átvállalt kötelezettség teljesítése
esetére vonatkozó lakbérmérséklés mértékéről.
Amennyiben a bérlő a bérbeadót terhelő azonnali beavatkozást igénylő (1993. évi 1993. évi LXXVIII. törvény 11.
LXXVIII. törvény 11. § (1) bek. a) pont szerinti) munkát végzett el, igazolt § (3) bek.
költségeit haladéktalanul, egyösszegben megtéríti.
Megállapodhat a bérlővel a lakás átalakításában, korszerűsítésében.

1993. évi LXXVIII. törvény 15.
§ (1) bek.

A bérbeadót terhelő munka megkezdéséről és várható időpontjáról az érdekelt 1993. évi LXXVIII. törvény 16.
bérlőket előzetesen értesíti.
§ (1) bek.
Megállapodhat a bérlővel úgy, hogy a lakás visszaadásakor a lakást a bérbeadó 1993. évi LXXVIII. törvény 17.
teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá.
§ (2) bek.
Az épület karbantartásával, felújításával, helyreállításával, átalakításával, 1993. évi LXXVIII. törvény 18.
bővítésével kapcsolatos munkák esetén, ha azok csak a bérlő átmeneti § (1) bek.
kiköltöztetésével végezhetők el, a lakásbérleti jogviszony szüneteltetéséről és
annak időtartamáról megállapodik a bérlővel.
Az átmenetileg kiköltöztetett bérlő részére a főváros területén másik lakást ajánl 1993. évi LXXVIII. törvény 18.
fel. Állja a bérlő ingóságai elhelyezésének, költözésének költségeit.
§ (2) bek.
A jogszabályban meghatározott személyek befogadásához írásbeli hozzájárulást 1993. évi LXXVIII. törvény 21.
adhat.
§ (1)-(5) bek.
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1993. évi LXXVIII. törvény 22.
Hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő a lakásbérleti jog folytatása ellenében tartási § (1) bek.
szerződést kössön.
A lakásbérleti szerződést írásban felmondhatja a jogszabályban meghatározott 1993. évi LXXVIII. törvény 23.
feltételek fennállása esetén.
§ (1) bek. c) pont, 24. § (1)-(3)
bek., 25. § (1)-(3) bek., 26. § (1),
(5) – (7) bek.
Közös megegyezéssel megszüntetheti a lakásbérleti szerződést.

1993. évi LXXVIII. törvény 23.
§ (1) bek. a) pont, (3) bek.

A jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén ideiglenes elhelyezést 1993. évi LXXVIII. törvény 23.
biztosít a lakás nélkül maradt bérlőnek.
§ (4) bek.
Ha a bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a lakbért nem fizeti meg, a bérlőt 1993. évi LXXVIII. törvény 25.
- a következményekre figyelmeztetéssel - a teljesítésre írásban felszólítja.
§ (1) bek.
Írásban határidőt tűz a bérlő részére, ha
a szerződésben vállalt, vagy 1993. évi LXXVIII. törvény 25.
jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti.
§ (2) bek.
Írásban felszólítja a bérlőt az olyan magatartás megszüntetésére vagy 1993. évi LXXVIII. törvény 25.
megismétlésétől való tartózkodásra - a tudomására jutástól számított nyolc napon § (3) bek.
belül -, amelyet ő vagy a vele együttlakó személyek tanúsítanak és a felmondás
lehetőségét megalapozzák.
A határozatlan időre szóló szerződést felmondhatja, ha a bérlő részére egyidejűleg 1993. évi LXXVIII. törvény 26.
a főváros területén cserelakást ajánl fel bérleti jogviszony létesítésére.
§ (1) bek., (7) bek.
Az 1993. évi LXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdésében szereplő felmondás esetén 1993. évi LXXVIII. törvény 27.
megállapodhat a bérlővel, hogy lakás felajánlása helyett részére pénzbeli térítést § (1) bek.
fizet.
Írásban hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő az önkormányzati lakás bérleti jogát másik
lakás bérleti vagy tulajdonjogára elcserélje.

1993. évi LXXVIII. törvény 29.
§ (1) –(2) bek., (5) – (6) bek.

Megtagadja hozzájárulását a lakáscseréhez a Ltv. 29. § (4), (7) bekezdéseiben
foglalt feltételek fennállása esetén.

1993. évi LXXVIII. törvény 29.
§ (4),(7) bek.,

A hozzájárulás megadását és a csereszerződés érvényes megkötését megelőzően - 1993. évi LXXVIII. törvény 29.
legalább 30 napos határidő megjelölésével - az önkormányzati lakásra bérleti § (3) bek.
jogot szerző cserélő féltől kéri a meghatározott dokumentumok benyújtását.
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Hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő a lakás egy részét albérletbe adhassa.

1993. évi LXXVIII. törvény 33.
§ (1) bek.

Évente felülvizsgálja a lakbértámogatásra való jogosultság fennállását és a 1993. évi LXXVIII. törvény 34.
feltételek megszűnése esetén annak nyújtását megszünteti.
§ (3) bek.
Módosítja a fizetendő havi lakbér összegét, ha a szociális helyzet alapján bérbe 1993. évi LXXVIII. törvény 34.
adott lakás esetén a bérlő önkormányzati lakbértámogatásra való jogosultsága § (6) bek.
megszűnik.
Megállapodik a bérlővel a helyiség átadásával, rendeltetésszerű használatával, 1993. évi LXXVIII. törvény 37.
karbantartásával, felújításával, a bérleti jog szünetelésével, továbbá a szerződés §
megszűnésekor a helyiség visszaadásával kapcsolatban a bérbeadó és a bérlő
jogairól és kötelezettségeiről.
A helyiségbér mértékében szabadon állapodik meg a bérlővel.

1993. évi LXXVIII. törvény 38.
§ (1) bek.

Hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő a helyiségbe más személyt befogadjon.

1993. évi LXXVIII. törvény 38.
§ (3) bek.

Hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő a helyiség bérleti jogát másra átruházza, elcserélje, 1993. évi LXXVIII. törvény 42.
vagy a helyiséget albérletbe adja.
§ (1) bek.
A határozatlan időre kötött szerződést - ha a bérlővel másként nem állapodtak meg 1993. évi LXXVIII. törvény 43.
- cserehelyiség biztosítása, és a 24. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban § (1) bek.
meghatározott esetek fennállása nélkül is felmondhatja.
Kikéri a rendelete megalkotása előtt a bérlők és a bérbeadók településen működő 1993. évi LXXVIII. törvény 79.
érdekképviseleti szervezetének véleményét. A rendelettervezetről a helyben § (1) bek.
szokásos módon hirdetményt tesz közzé, amelyben határidő kitűzésével felhívja az
érdekképviseleteket véleményük közlésére.
A szociális intézményből elbocsátott személynek, ha a lakásügyi hatóság javára a
lakásbérleti jogviszonyról az intézménybe utaláskor pénzbeli térítés nélkül
mondott le, köteles megfelelő és beköltözhető lakást bérbe adni, amelyik a
lemondással érintett lakás tulajdonosává vált.

1993. évi LXXVIII. törvény 68.
§ (1) bek.
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II. 6. Lakáscélú támogatásokkal kapcsolatos hatáskörök
Amennyiben a 12/2001. (I. 31.) rendelet 26. § (3) bekezdés a) pontjában 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet
meghatározott bérlő keresőtevékenysége 90 napnál hosszabb időre megszűnik, 26. § (4) bek.
vagy az előtakarékosságra vállalt kötelezettségnek nem tesz eleget és a lakrészre
van a feltételeknek megfelelő igénylő, ill. a rendelet 26. § (3) bek. b) pontjában
meghatározott hallgatói jogviszonya megszűnik, úgy a bérleti jogviszonyt
legfeljebb 6 hónapos felmondási idővel megszünteti.
A támogatással megvalósuló épülettel, lakással kapcsolatos bevételeket és 12/2001. (I. 31.) Korm.rendelet
kiadásokat támogatási jogcímenként elkülönített számlán tartja nyilván és erről az 38. § (4) bek
illetékes minisztert a támogatási szerződés szerint tájékoztatja.
Intézkedik a támogatás visszavonása esetén a már igénybe vett támogatás 12/2001. (I. 31.) Korm.rendelet
egészének az igénybevétel napjától a jegybanki alapkamat kétszeresének 40. § (4) bek
megfelelő kamattal növelt összegben történő megfizetéséről.
A támogatás felhasználását ellenőrzés céljából elkülönítetten tartja nyilván.

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet
43. § (2) bek

II.7. Szociális ellátással, szociális szolgáltatással, foglalkoztatással kapcsolatos
hatáskörök
Benyújtja a működési engedély kiadása, módosítása, visszavonása iránti kérelmet. 259/2002.
(II.18.)
A szociális szolgáltató működési engedélye iránti kérelemhez csatolja az e §-ban rendelet 3. § (6) bek.
megjelölteket.

Korm.

Kérelmezi a működési engedély módosítását, ha az abban feltüntetett adatok 259/2002.
(II.18.)
megváltoztak
rendelet 8. § (1) bek.

Korm.

15 napon belül bejelenti az I. fokú működést engedélyező szervnek a változást.

259/2002.
(II.18.)
Korm.
rendelet 8/A. § (1), (5), (6) bek.

Ellenőrzési eljárás során átadja, megküldi az ellenőrzéshez szükséges iratokat, 259/2002.
(II.18.)
adatokat az engedélyező szervnek.
rendelet 14. § (7) bek.

Korm.

Kérelmezi a hiánypótlási határidő meghosszabbítását.

Korm.

259/2002.
(II.18.)
rendelet 14/B. §(3) bek.

Tájékoztatást nyújt a törvény szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások 1993. évi III. törvény 5. § (2)
igénybevételi feltételeiről és az igényléshez szükséges iratokról, a személyes bek., 4/A. § (1) bek.
gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban a helyben
igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az igénybevétel
eljárási kérdéseiről.
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Köteles az arra rászorulónak - tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére - 1993. évi III. törvény 7. § (1)
átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a bek.
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.
Haladéktalanul értesíti az ellátást biztosító az 1993. évi III. törvény 7. § (1) 1993. évi III. törvény 7. § (2)
bekezdés szerinti ideiglenes intézkedésről a hatáskörrel rendelkező illetékes bek.
szervet. Az értesítéssel egyidejűleg követelheti a kifizetett átmeneti segély
megtérítését.
Ha hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján – 1993. évi III. törvény 10. § (6)
hatáskörébe tartozó ügyben - a kérelmező életkörülményeire tekintettel a bek.
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa
lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási
költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Vélelmezheti a jövedelmet a
jogszabályban meghatározott esetben.
A törvényben meghatározott feltételek hiányában vagy a törvény megsértésével
1993. évi III. törvény 17. § (1)
nyújtott szociális ellátást megszünteti, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen bek.
igénybevevőt pedig kötelezi
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére;
b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy
a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére;
c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi
térítési díj teljes összegének megfizetésére.
Méltányosságból elengedheti, csökkentheti, részletekben fizettetheti meg a 1993. évi III. törvény 17. § (5)
megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, és a kamat összegét, ha a bek.
hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el.
Ha az ellátást megállapító szerv az 1. számú melléklet szerinti
63/2006. (III.
vagyonnyilatkozatban foglaltakat vitatja,
rendelet 5. §
a) ingatlan esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)
ingatlan fekvése szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága az ingatlan
fekvése szerinti önkormányzati adóhatóság megkeresésével,
b) vagyoni értékű jog esetén a NAV illetékes megyei (fővárosi)
adóigazgatósága megkeresésével,
c) egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a NAV vámszervének vagy független
szakértő bevonásával
állapítja meg a forgalmi értéket.

27.)

Korm.

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszer számára köteles bejelenteni a 1993. évi III. törvény 20/B. §
külön jogszabályban meghatározott - személyes adatnak nem minősülő - adatokat.
Szociális rászorultság esetén az e törvényben valamint az önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek szerint
ba) a lakásfenntartási támogatást,
bb) az ápolási díjat,
bc) átmeneti segélyt,
bd) temetési segélyt állapít meg.

1993. évi III. törvény 25. § (3)
bek. b) pont
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Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit kétévente legalább egyszer 1993. évi III. törvény 25. § (3)felülvizsgálja.
(4) bek.
Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, az ápolási díj összegét a 1993. évi III. törvény 25. § (3)
változás időpontjától számított 3 hónapom belül felülvizsgálja.
bek., (5) bek.
Lakásfenntartási támogatást nyújt a jogosultnak

1993 évi III. törvény 38. § (1)
bek.

Normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg egy évre.

1993. évi III. törvény 38. § (8)
bek.

Azon személy részére, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő 63/2006. (III. 27.)
készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék rendelet 22. § (2) bek.
működtetését lehetővé tevő eszköz (a továbbiakban: kódhordozó) formájában kell
nyújtania.

Korm.

Megállapodhat a területén működő áram-, illetve gázszolgáltatóval az előrefizetős 63/2006. (III. 27.)
gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosításáról.
rendelet 22. § (1) bek.

Korm.

A készülék leszerelése esetén a lakásfenntartási támogatás kódhordozó formájában 63/2006. (III. 27.)
történő nyújtását meg kell szüntetnie.
rendelet 22. § (4) bek.

Korm.

Amennyiben az adósságkezelési szolgáltatás megszűnése miatt az Szt. 38. §-a (1) 63/2006. (III. 27.)
bekezdésének b) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásra való jogosultság rendelet 23. § (1) bek.
megszűnik, hivatalból megvizsgálja, hogy fennállnak-e a lakásfenntartási
támogatásra való jogosultság feltételei.

Korm.

Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén ápolási díjat állapít meg 1993. évi III. törvény 43/B. § (1)
annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, bek.
gondozását végzi.
Rendeletben meghatározott átmeneti segélyt nyújt a létfenntartást veszélyeztető 1993. évi III. törvény 45. § (1)
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek részére.
Átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Az alkalmankénti 1993. évi III. törvény 45. § (3)
segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak bek.
részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető. A havi
rendszerességgel adott átmeneti segély jövedelemkiegészítő támogatásként,
rendszeres nevelési támogatásként, továbbá az önkormányzat rendeletében
meghatározott más ellátási formaként is nyújtható.
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Ha az átmeneti segély iránti kérelem elbírálása során megítélése szerint egy adott 63/2006. (III. 27.)
időszakon belül több alkalommal is indokolt átmeneti segély folyósítása, akkor a rendelet 31. § (1) bek.
határozatban - a konkrét időpontok és összegek megjelölésével - az adott év
folyamán többszöri kifizetésről rendelkezhet.

Korm.

Amennyiben az átmeneti segély iránti kérelem rendkívüli gyógyszersegély 63/2006. (III. 27.)
megállapítására irányul, a kérelmet haladéktalanul el kell bírálnia.
rendelet 31. § (2) bek.

Korm.

Rendeletében meghatározott feltételek szerint temetési segélyt nyújthat annak, aki 1993. évi III. törvény 46. § (1)
a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem bek.
volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési
költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
A köztemetés költségét a
önkormányzatnak megtéríti

haláleset

helye

szerint

illetékes

települési 1993. évi III. törvény 48. § (2)
bek.

A köztemetés költségeit hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél 1993. évi III. törvény 48. § (3)
bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek bek.
megtérítésére kötelezi.
A közgyógyellátási igazolvány után térítést fizet.

1993. évi III. törvény 53. § (1)
bek.

Amennyiben a közgyógyellátásra jogosult az igazolvány kiállítását követően fél 1993. évi III. törvény 53. § (3)
éven belül meghal vagy elveszíti jogosultságát, visszaigényeli a befizetett térítési bek.
díj felét.
A lakhatást veszélyeztető mértékű adósság felhalmozódásának elkerülése céljából 1993. évi III. törvény 55/A. § (5)
a követelés jogosultjával megállapodást köthet.
bek.
A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei 1993. évi III. törvény 92. § (3)
önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan bek.
rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása
érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési
koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente
felülvizsgálja és aktualizálja.
A szolgáltatástervezési koncepciót az elfogadást megelőzően véleményezteti az 1993. évi III. törvény 92. § (7)
intézményvezetőkkel, a kisebbségi önkormányzat(ok)kal, továbbá a bek.
Szociálpolitikai Tanács területi szervével. A koncepció végleges változatának
elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat lehetőség szerint
figyelembe veszi.
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Ha az intézményben egymást követő hatvan napot meghaladóan a működési 1993. évi III. törvény 92/K. § (5)
engedélyben meghatározott férőhelyszámnál több személyt látnak el, köteles bek.
kérelmezni a működési engedély módosítását
Határozattal dönt
igénybevételéről

a

személyes

gondoskodást

nyújtó

szociális

ellátás 1993. évi III. törvény 94. § (1)
bek. a) pont

Dönt bentlakásos intézménybe utalásról. Értesíti az ellátást nyújtó intézmény 1993. évi III. törvény 94/A. §
vezetőjét beutaló határozat egy példányának megküldésével.
(3)-(4) bek.
Külön jogszabályban meghatározott határidőn belül megvizsgálja az ellátottjogi 1993. évi III. törvény 94/K. § (5)
képviselő észrevételét, kezdeményezését, megkeresését, és az ezzel kapcsolatos bek.
érdemi állásfoglalásáról, intézkedéséről őt tájékoztatja.
Megvizsgálja, hogy a beutalás feltételei továbbra is fennállnak-e, ha a bentlakásos 1993. évi III. törvény 108. § (1)
szociális intézményi elhelyezés határozott időre szól. Ennek eldöntéséhez a beutalt bek.
kezelő orvosának szakvéleményét is ki kell kérni.
Ha az intézményi elhelyezés feltételei nem állnak fenn, az elhelyezést megszünteti 1993. évi III. törvény 108. § (3)
és erről a jogosultat, valamint a tartásra, gondozásra kötelezett hozzátartozót bek.
értesíti.
Ha az intézményi elhelyezés feltételei továbbra is fennállnak, az elhelyezést 1993. évi III. törvény 108. § (4)
további egy évvel meghosszabbíthatja vagy a jogosultat más, az állapotának bek.
megfelelő intézménybe helyezi át.
Határozattal dönt az áthelyezésről.

1993. évi III. törvény 109. § (3)
bek. a)

Megszünteti az intézményi elhelyezést a jogszabályban foglalt esetben.

1993. évi III. törvény 109. § (4)
bek-

Dönt rehabilitációs intézménybe történő elhelyezés meghosszabbításáról.

1993. évi III. törvény 112. § (2)
bek.

Ingyenes ellátásban részesíti - az e törvényben foglalt kivételekkel - azt a
jogosultat, aki jövedelemmel nem rendelkezik, és bentlakásos ellátás estében
jelzálogjog alapjául szolgáló vagyona nincs.

1993. évi III. törvény 114. § (3)
bek. a)-b) pont

A központi költségvetés részére a költségviselés arányában visszafizeti a 1993. évi III. törvény 124. § (6)
jogosulatlanul, illetve rosszhiszeműen igénybe vett pénzbeli szociális ellátás [17. § bek.
(1) bekezdés a) pontja] megtérítésével befolyt összeget.
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A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására 2/1968. (I. 24.) IM rendelet 4. §
szolgáló igazolást állít ki, ha a kérelmező vagy hozzátartozója rendszeres szociális (5) bek.
juttatásban részesül.
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.
A helyi szervek tekintetében közreműködik az állami foglalkoztatási szerv 1991. évi IV. törvény 3. § (3)
irányításában.
bek.
Az állami foglalkoztatási szervvel (Munkaügyi Központtal)
megállapodásban vállaltak alapján félévenként tájékoztatja az
foglalkoztatási szervet a támogatás felhasználásáról.

kötött 1991. évi IV. törvény 51/A. § (5)
állami bek.

II.8. Egészségügyi ellátással kapcsolatos hatáskörök
Dönt a külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérsékléséről, elengedéséről.

1991. évi XX. törvény 133. § b)
pont

Engedélyezi a gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermelésére, kezelésére, az 1997. évi CLIV. törvény 153. §
elismert gyógyvíz, a gyógyiszap és a gyógyforrástermék palackozására, (2) bek.
csomagolására, valamint forgalomba hozatalára vonatkozó tevékenységeket.

II.9. Gyámügyekkel, gyermekvédelmi gondoskodással kapcsolatos hatáskörök
A jogosult gyermek számára az e törvényben, illetve (önkormányzati) rendeletben 1997. évi XXXI. törvény 18. §
meghatározott feltételek szerint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít (1) bek. b) pont
meg.
A gyermeket (önkormányzati) rendeletben meghatározott mértékű rendkívüli 1997. évi XXXI. törvény 21. §
gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család (1) bek.
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került.
Ha az ellátás igénybevételére határozata alapján kerül sor, a határozat egy 1997. évi XXXI. törvény 32. §
példányával értesíti a működtetőt, valamint az ellátást nyújtó intézmény vezetőjét. (2) bek.
Ha társulás keretében vagy ellátási szerződés kötése útján gondoskodik a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásáról, tájékoztatja a lakosságot 31. § (1) bek.
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szakembereknek az adott településen való
elérhetőségéről, a szolgáltatás helyéről, idejéről és gyakoriságáról.
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A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31- 1997. évi XXXI. törvény 96. §
éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, (6) bek.
amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a
gyámhivatalnak.
A törvényesség biztosítása érdekében ellenőrzi a házirend, valamint más belső 1997. évi XXXI. törvény 104. §
szabályzatok jogszerűségét. Az ellenőrzés eredményeképpen felhívja az intézmény (3) bek.
vezetőjét a jogszabálysértés orvoslására, illetve annak eredménytelensége esetén a
jogsértő házirendet vagy más belső szabályzatot megsemmisíti.
Köteles kérni a működési engedély módosítását az e paragrafusban megjelölt 259/2002. (XII. 18.)
esetekben.
rendelet 8. § (1) bek.

Korm.

A gyermek további ellátásáról köteles hatvan napon belül gondoskodni ( a 12.§ (2) 259/2002. (XII. 18.)
bekezdésben meghatározott esetekben).
rendelet 12. § (2) bek.

Korm.

A helyettes szülő folyamatos szakmai segítéséről, illetve ellenőrzéséről a 25. § (2)- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
(4) bekezdéseiben foglaltak szerint gondoskodik.
59. § (4) bek.
Az eseti gondnok (ügygondnok) munkadíját megfizeti a jogszabályban 149/1997. (IX. 10.)
meghatározott esetekben.
rendelet 141. § (4) bek.

Korm.

Ha hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező 1997. évi XXXI. törvény 131. §
életkörülményeire tekintettel a 1997. évi XXXI. törvény 129. § (2) bekezdése (4) bek.
szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az
általa lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok
benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 70%-át, a valós jövedelem az igazolt
fenntartási költségek figyelembevételével kerül megállapításra.
Megkeresheti az állami adóhatóságot, hogy 15 napon belül közölje a pénzbeli 1997. évi XXXI. törvény 131. §
ellátást igénylő szülő vagy más törvényes képviselő, valamint - írásbeli (5) bek.
felhatalmazás alapján - az egy főre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe
veendő, az 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdése szerinti közeli
hozzátartozó személyi jövedelemadójának alapját.

II. 10. Nevelés-oktatással kapcsolatos hatáskörök
Egyetértésével a nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet 1993. évi LXXIX. törvény 54. §
rendelhet el.
(1) bek.
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Meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a beiratkozási időszakot.

1993. évi LXXIX. törvény 66. §
(9) bek.,
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
16. § (1) bek.

Dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy 1993. évi LXXIX. törvény 102. §
időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról.
(2) bek. a) pont
Ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását és működésének törvényességét, 1993. évi LXXIX. törvény 102. §
a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a (2) bek. d) pont
gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset
megelőzése érdekében tett intézkedéseket.

II. 11. Közművelődéssel kapcsolatos hatáskörök
Az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó közművelődési intézmény 1997. évi CXL. törvény 81. § (1)
létesítése, átszervezése, megszüntetése illetőleg tevékenységének 60 napon túli bek.
szüneteltetése esetén a testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal a minisztérium
véleményét beszerzi és annak tartalmát a testülettel ismerteti.

II. 12. Rendőrséggel kapcsolatos hatáskörök
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.
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.
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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. 13. Tűzvédelemmel kapcsolatos hatáskörök
A lakosság tűzvédelmi felvilágosításában és a tűzvédelmi propagandában részt 1996. évi XXXI. törvény 29. §
vesz.
(3) bek.

II. 14. Kereskedelemmel, vendéglátással kapcsolatos hatáskörök
Hozzájárul gyermek- és munkahelyi étkeztetést ellátó vendéglátóüzlet, jellemzően 1990. évi LXXIV. törvény 3. §
élelmiszert árusító üzlet és könyvesbolt vállalkozónak történő értékesítéséhez , ha
az szerződésben vállalja, hogy az üzletkört meghatározott ideig, de legfeljebb öt
évig csak a települési önkormányzat hozzájárulásával változtatja meg.

II. 15. Vásár- és piactartással kapcsolatos hatáskörök
Az önkormányzat által meghatározott vásári és piaci rendről jól látható helyen 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet
közzétett hirdetményben tájékoztatja az árusokat és a vásárlókat.
5. § (1) bek.
Az önkormányzat által tartandó vásárról típus és időpont megjelölésével legalább 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet
60 nappal a megrendezést megelőzően írásban tájékoztatja a vásár helye szerint 6. § (1) bek.
illetékes rendőrkapitányságot, a vámhivatalt és a területileg illetékes kamarát.

II. 16. Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos hatáskörök
Segíti a fogyasztók önszerveződéseit, támogatja, a fogyasztóvédelmi társadalmi 1997. évi CLV. törvény 44. § (1)
szervezetek helyi érdekérvényesítő tevékenységét.
a) pont
Előmozdítja és támogatja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi 1997. évi CLV. törvény 45. § (1)
szervezetek az 1997. évi CLV. törvény 45. §-ában rögzített tevékenységét.
pont
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II. 18. Köztisztviselőkkel, közalkalmazottakkal kapcsolatos hatáskörök
A munkahelyi köztisztviselői érdekegyeztetés keretében kikéri a helyi 1992. évi XXIII. törvény 66. §
munkavállalói érdekképviseleti szerv véleményét az illetményalap megállapítása (5) bek.
tekintetében.
Területi és települési jelentőségű kérdésekben az önkormányzat nevében az 1992. évi XXXIII. törvény 6. §
érintett megfelelő szintű szakszervezetekkel önkormányzati érdekegyeztető (1) bek. b) pont
fórumban egyeztet.
Az önkormányzat döntése előtt az érintett, megfelelő szintű szakszervezetekkel 1992. évi XXXIII. törvény 6. §
véleményezteti a közalkalmazotti illetmény előmeneteli rendszer pénzügyi (3) bek.
fedezetéül szolgáló költségvetés, valamint a közalkalmazottak nagyobb csoportját
érintő intézkedés tervezetét, melyeket a döntés előtt legalább 15 nappal megküld a
véleményezésre jogosult szakszervezeteknek.

II. 19. Bírósági ülnökökkel kapcsolatos hatáskörök
Haladéktalanul értesíti az illetékes bíróság elnökét az ülnök lemondásáról.

1997. évi LXVII. törvény 127. §
(5) bek.

Határozattal megállapítja az ülnöki megbízás megszűnését, ha az ülnök a 1997. évi LXVII. törvény 127. §
választójogát elveszti, 70. életévét betölt, büntetett előéletűvé válik. Erről az (6) bek.
illetékes bíróság elnökét haladéktalanul tájékoztatja.

II. 20. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosításával kapcsolatos hatáskörök
A helyi kisebbségi önkormányzatokkal megállapodást köt a költségvetés 1992. évi XXXVIII. törvény 68.
tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során az § (3).
önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttműködésére vonatkozó
részletes szabályokról és eljárási rendről.
A helyi sajtó, a helyi hagyományápolás és kultúra, valamint a kollektív 1993. évi LXXVII. törvény 28. §
nyelvhasználat kérdéskörében a kisebbségi lakosságot e minőségében érintő helyi (1).
önkormányzati rendelet megalkotása előtt beszerzi az e lakosságot képviselő
települési kisebbségi önkormányzat egyetértését.

29

5/A számú melléklet a 10/2007. (III. 26.) Kt sz. rendelethez

A kisebbségi intézmények vezetőinek kinevezésére (felmentésére, vezetői 1993. évi LXXVII. törvény 28. §
megbízás visszavonására) - ha nem a települési kisebbségi önkormányzat (2).
gyakorolja a kinevezési jogot -, illetőleg a kisebbséghez tartozók képzésére is
kiterjedő helyi önkormányzati döntés meghozatalát megelőzően beszerzi az
érintett települési kisebbségi önkormányzat egyetértését. Települési kisebbségi
önkormányzat hiányában az adott kisebbség helyi egyesületeinek véleményét kell
kikérni.
A települési kisebbségi önkormányzat részére történő feladat- és hatáskör 1993. évi LXXVII. törvény 59. §
átruházása esetén megállapodásban rögzíti a feladatellátáshoz szükséges (1), (4).
vagyontárgyak tulajdonba vagy használatba adásának tényét.
A használati jogra és az átadás rendjére a Polgári Törvénykönyv szabályai
irányadók azzal, hogy a használatba adás feltételeit írásban kell rögzíteni, az
átadásra kerülő vagyonrészek pontos körülírásával, értékének és az átadással
megoldani kívánt kisebbségi közügynek a meghatározásával.

II. 21. Közbeszerzésekkel kapcsolatos hatáskörök
Jóváhagyja – minden év április 15-ig - az önkormányzat éves közbeszerzési tervét. 2003. évi CXXIX. törvény 5. §
(1) bek.
Kiadja az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát.

2003. évi CXXIX. törvény 6. §
(1) bek.

Az önkormányzat közbeszerzései és tervpályázati eljárásai tekintetében gyakorolja 2003. évi CXXIX. törvény 8. §
az ajánlatkérő nevében eljáró személy jogait és kötelezettségeit azzal, hogy az (1) bek.
eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalára csak általános egyszerű
közbeszerzési eljárásban jogosult.
Gondoskodik az előzetes összesített tájékoztató megjelentetéséről.

2003. évi CXXIX. törvény 42. §

Megbízza a Bíráló Bizottság tagjait.

2003. évi CXXIX. törvény 8. §
(3) bek.

Jóváhagyja a részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás és a dokumentáció végleges 2003. évi CXXIX. törvény 48. §,
szövegét.
101. §, 119. §, 131. § (1) bek.,
249. § (1) és 251. § (2),
137/2004. (IV. 29.) Korm. rend.
15. § (1) bek.

A tárgyévet követő év május 31-ig elkészíti az éves összegzést és megküldi a 2003. évi CXXIX. törvény 16. §
Közbeszerzések Tanácsának.
(1) bek.
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II. 22. Gazdálkodással kapcsolatos hatáskörök
Köteles a megszűnt közalapítvány vagyonát a közalapítvány céljához hasonló 2006. évi LXV. törvény 1. § (5)
célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
bek.
A közalapítvány alapító okiratának módosítását (módosítással egybeszerkesztett 2006. évi LXV. tv. 1. § (2) bek.
szövegét) közzéteszi a Magyar Közlönyben és a helyben szokásos módon.
f) pont
Dönt - a likviditási gondok függvényében - a munkabérek hitelből történő 1990. évi LXV. törvény 88. §
finanszírozásáról.
(1) bek. b) pont,
1991. évi XX. törvény 138. §
(1) bek. e) pont.
Gondoskodik a helyi önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzésének ellátásáról a
külön jogszabályok szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) és belső ellenőrzés útján.

1990. évi LXV. törvény 92. §
(3) bek.

Ha a könyvvizsgáló a megbízási szerződésben rögzített határidőre feladatát nem 1990. évi LXV. törvény 92/D. §
tudja teljesíteni, erről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet. A mulasztó (2) bek.
könyvvizsgálóval szemben eljárást kezdeményezhet.
A székhelye szerint illetékes MÁK útján - a költségvetési törvényjavaslat alapján, 1992. évi XXXVIII. törvény
annak Országgyűléshez történő benyújtását követően - a feladatmutatók szerint 64. § (1) bek.
járó normatív hozzájárulásokat és támogatásokat igényel a központi
költségvetésből.
Az államháztartásért felelős miniszter által - a helyi önkormányzatokért felelős 1992. évi XXXVIII. törvény
miniszterrel, valamint az érintett ágazati miniszterrel együttműködve - kibocsátott 64. § (4) bek.
tájékoztató alapján a MÁK útján az érintett jogcímekre kiegészítő igénylést
nyújthat be,
a) ha a helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások
előirányzatához kapcsolódó, költségvetési törvényben szereplő igénybevételi
szabályok eltérnek a költségvetési törvény előirányzatait megalapozó mutatószámfelmérés feltételeitől,
b) ha a helyi önkormányzatok számára megállapított, központi költségvetési
kapcsolatokból származó források a felelősségi körükön kívül eső ok miatt
különböznek a költségvetési törvény alapján járó összegtől.
A költségvetési év végét követően a tényleges mutatók alapján, külön 1992. évi XXXVIII. törvény
jogszabályban meghatározott határidőig elszámol az igénybe vett normatív 64. § (7) bek.
hozzájárulásokkal és támogatásokkal.
A MÁK írásbeli felhívása alapján 8 napon belül nyilatkozik az adatszolgáltatás 1992. évi XXXVIII. törvény
módosításáról.
64/A. § (1) bek.
A MÁK útján a 64-64/A. §-ok hatálya alá nem tartozó, központi költségvetésből 1992. évi XXXVIII. törvény
származó, az ÖTM fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai 64/B. § (3) bek.
címében szereplő támogatásokat igényel.
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A 64/D. § (1) bekezdésében meghatározott vizsgálat megállapításait tartalmazó 1992. évi XXXVIII. törvény
jegyzőkönyv átvételét követő 15 napon belül a jegyzőkönyv megállapításaira 64/D. § (7) bek.
észrevételt tesz, vagy nyilatkozik arról, hogy a jegyzőkönyv megállapításait
elfogadja.
A képviselő-testület határozata alapján a helyi kisebbségi önkormányzatokkal 1992. évi XXXVIII. törvény
együttműködési megállapodást köt.
68. § (3) bek.
Az elfogadott költségvetéséről az 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdése 1992. évi XXXVIII. törvény
szerinti határidőtől számított 30 napon belül, az államháztartási információs és 72. §
mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.
Az általános tartalék felett - az önkormányzat költségvetési rendeletében 1992. évi XXXVIII. törvény
meghatározott mértékig - rendelkezik.
73. § (3) bek.
A céltartalék felhasználásáról - az önkormányzat költségvetési rendeletében 1992. évi XXXVIII. törvény
szabályozott módon - rendelkezik.
73. § (3) bek.
Dönt - az önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak figyelembevételével 1992. évi XXXVIII. törvény
- a jóváhagyott előirányzatok módosításáról, az előirányzatok közötti 74. § (1)-(2) bek.
átcsoportosításról.
Évközi, év végi és időközi költségvetési beszámolót, valamint mérlegjelentést
készít.

1992. évi XXXVIII. törvény
80. §

Kiadja az önkormányzat által a képviselő-testület határozata alapján alapított 292/2009 (XII.19.)
költségvetési szerv alapító okiratát.
rendelet 10. § (3) bek.

Korm.

Amennyiben az Áht. 64. §-a (4) bekezdésének b) pontja szerinti körülményről 292/2009 (XII.19.)
tudomást szerez, akkor azt - a körülmény bekövetkezésének igazolásával együtt - rendelet 62. § (3) bek.
írásban bejelenti a MÁK-nak.

Korm.

Az Áht. 64/B. § (1) bekezdésében meghatározott lemondás esetén a MÁK-on 292/2009 (XII.19.)
keresztül kezdeményezi a helyi önkormányzatokért felelős minisztériumnál az rendelet 62. § (8) bek.
előirányzat módosítását és egyidejűleg megküldi a MÁK-nak a visszafizetés
teljesítéséről szóló pénzintézeti igazolást.

Korm.

A MÁK vizsgálati jegyzőkönyvét 15 napon belül írásban záradékolja, amelyben 292/2009 (XII.19.)
jogcímenként nyilatkozik, illetve annak elutasításáról. A MÁK javaslatának rendelet 63 § (8) bek.
elfogadásával felhatalmazza a MÁK-ot, hogy év közben a következő előirányzatmódosítási lehetőségnél a feladatmutatóit a javaslat szerint módosítsa.

Korm.
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Ha a jegyzőkönyv megállapításaival egyetért, a jegyzőkönyv záradékában a MÁK 292/2009 (XII.19.)
javaslatát elfogadja, és egyidejűleg a MÁK által jogosulatlannak tartott rendelet 64. § (5) bek.
támogatás(rész)ről lemond. Kivételt képez ez alól a cél- és címzett támogatás,
amelyeknél a lemondás tekintetében külön jogszabály előírásai az irányadóak.

Korm.

Ha a jegyzőkönyvbe foglalt javaslatot nem fogadja el, a MÁK a jegyzőkönyvet - 292/2009 (XII.19.)
szakmai véleményével együtt - haladéktalanul megküldi a döntésre, illetve rendelet 64. § (6) bek.
intézkedésre jogosult szervnek.

Korm.

A jegyzőkönyv megállapításaira észrevételt tesz, melyben részletesen alá kell 292/2009 (XII.19.)
támasztania az általa az elszámolás során jelzett mutatószám, illetve a támogatás rendelet 65 § (4) bek.
igénybevételének jogszerűségét.

Korm.

Jogszabályban előírt letéti kezelés esetén a költségvetési szerv részére engedélyezi 292/2009 (XII.19.) Korm.
letéti pénzeszköz elkülönített számlán való kezelését.
rendelet 179. § (2) bek. c) pont
A helyi kisebbségi önkormányzatok adatait is tartalmazó, a polgármesteri hivatal 249/2000. (XII. 24.) Korm.
és a felügyelete alá (a helyi kisebbségi önkormányzatok felügyelete alá) tartozó rendelet 10. § (5) bek
költségvetési szervek (társulások) felülvizsgált éves és féléves költségvetési
beszámolóit a beszámoló elkészítését követő nyolc munkanapon belül benyújtja a
MÁK-hoz.

II. 23. Adókkal kapcsolatos hatáskörök
Évenként tájékoztatja a település lakosságát a beszedett adók összegéről a 1990. évi C. törvény 8. § (2)
költségvetési beszámoló részeként.
bek.,
1991. évi XX. törvény 138. §
(3) bek. h) pont

II. 24. Az önkormányzat adósságrendezési eljárásával kapcsolatos hatáskörök
Rendelkezik a fizetési kötelezettségek rendezéséről,
adósságrendezési eljárás azonnali kezdeményezéséről.

szükség

esetén

az 1996. évi XXV. törvény 5. § (1)
bek.,
13/2000. (V. 16.) Kt. rend. 2. §
(3) bek.

Észrevételt tehet a bíróságon a pénzügyi gondnok jelentésére annak kézhezvételét 1996. évi XXV. törvény 29. §
követő 15 napon belül.
(5) bek.
Fellebbezhet a bíróság végzése ellen, amelyben a pénzügyi gondnok jelentését a 1996. évi XXV. törvény 29. §
bíróság jóváhagyja vagy új jelentés készítésére kötelezi.
(7) bek.
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Kifogással élhet 15 napon belül a jelentés és a vagyonfelosztási javaslat ellen.

1996. évi XXV. törvény 32. §
(2) bek.

Kifizeti a pénzügyi gondnok igazolt költségeit és az általa igénybe vett szakértők 1996. évi XXV. törvény 33. §
díját az esedékességkor.
(3) bek.
Nyilatkozik a forrásairól és a fizetőképességéről.

(1996. évi XXV. törvény 34. §
(2) bek.

Visszatéríti – a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel történt megállapodás 1996. évi XXV. törvény 34. §
alapján - az igénybe vett kamattámogatást.
(3) bek.

II. 25. Közérdekű- és egyéb adatszolgáltatással kapcsolatos hatáskörök
Ágazati feladatai körében adatokat szolgáltat a miniszter számára.

1990. évi LXV. Törvény 97. § e)
bek.

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program alapján a kataszterből adatokat 147/1992. (XI.
szolgáltat - a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai útján - a Központi rendelet 5. §
Statisztikai Hivatal, valamint törvényben vagy kormányrendeletben felhatalmazott
állami szerv részére.

6.)

Korm.

Megállapítja, évente felülvizsgálja és szükség esetén kiegészíti az önkormányzat 2005. évi XC. törvény 6. § (3) és
feladatköréhez kapcsolódó közérdekű adatok közzétételére szolgáló egyedi (6) bekezdése, 61/2007. (I. 23.)
közzétételi listákat
Kt. sz. határozat
A helyi önkormányzati feladatok tekintetében - így különösen az állami és 1992. évi LXIII. törvény 19. §
önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati (1) bek.
vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a
piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy
kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - elősegíti és biztosítja a közvélemény
pontos és gyors tájékoztatását.
Rendszeresen elektronikusan közzéteszi az önkormányzat tevékenységével 1992. évi LXIII. törvény 19. §
kapcsolatos legfontosabb - így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti (2) bek.
felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő
értékelésére, az önkormányzat birtokában lévő adatfajtákra és a működéséről szóló
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra vonatkozó - adatokat.
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Az önkormányzati feladathoz kapcsolódó közérdekű adat megismerésére irányuló
igénynek az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 15 napon belül eleget tesz. Ha a kérelem teljesítésére nem illetékes, azt
haladéktalanul megküldi az illetékes szervhez, a kérelmező egyidejű értesítésével.

1992. évi LXIII. törvény 20. §
(2) bek.
217/1998. (XII. 30.) Korm. rend.
157/B. § (2) bek.

A közérdekű adatra vonatkozó igény teljesítésének megtagadásáról, annak
indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy - amennyiben az igényben 1992. évi LXIII. törvény 20. §
elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus úton értesíti az igénylőt.
(6) bek.
Az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot ad ki.
1992. évi LXIII. törvény 20. §
(8) bek.
Évente értesíti az adatvédelmi biztost a közérdekű adatok megismerésére
vonatkozó elutasított igényekről, valamint az elutasítások indokairól.
1992. évi LXIII. törvény 20. §
(9) bek.
Gondoskodik a közzétételi listákon szereplő adatok pontos, naprakész és 2005. évi XC. törvény 4. § (1)
folyamatos közzétételéről.
bek.
Belső szabályzatban megállapítja a közzétételi listák pontos, naprakész és 2005. évi XC. törvény 4. § (3)
folyamatos közzétételének részletes szabályait.
bek.
Gondoskodik az általános közzétételi listák honlapon történő közzétételéről.

2005. évi XC. törvény 6. § (1)
bek.

Gondoskodik a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. sz. mellékletében 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend.
meghatározott adatokat az ott meghatározott módon és időpontoktól közzétenni.
157/D. § (1) bek.
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III. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata rendeleteiben szabályozott
polgármesteri hatáskörök
III. 1. Képviselőkkel kapcsolatos hatáskörök
Engedélyezi a képviselői költségek megtérítését és intézkedik az összeg hivatali 31/2006. (XI. 7.) Kt. rend. 3. §
pénztáron keresztül készpénzben történő kifizetéséről.
(3) bek.
31/2006. (XI. 7.) Kt. rend. 4. §
A tudomásra jutásától számított 30 napon belül előterjesztést nyújt be a Ügyrendi (1) és (4) bek.
és Vagyonnyilatkozati Bizottsághoz a kötelezettségeit megszegő képviselő
megállapított tiszteletdíja csökkentésének mértértől, a csökkentés időtartamáról,
ill. a természetbeni juttatás megvonásáról, annak időtartamáról.

III. 2. Kamatmentes kölcsönnel kapcsolatos hatáskörök
A polgármester 3 évre megállapítja a kamatmentes kölcsön visszafizetésének 9/1995. (III. 28.) Kt. rend. 3. §
feltételeit.
(1) bek.
Igazolást ad ki a kamatmentes kölcsönszerződés alapján bejegyzett jelzálogjog 9/1995. (III. 28.) Kt. rend. 5. §
törléséről.
Dönt a kamatmentes kölcsön hátralékának elengedése iránti kérelemről.

9/1995. (III. 28.) Kt. rend. 6. §
(1) bek.

Engedélyezi az elidegenítési és terhelési tilalom átjegyeztetését.

9/1995. (III. 28.) Kt. rend. 7. §

III. 3. Az önkormányzat jelképeivel (címer- és zászlóhasználattal) kapcsolatos
hatáskörök
Engedélyezi Budapest XXI. Kerület Csepel címerének utaló és díszítő jelképként 34/1995. (XII. 19.) Kt. rend. 3. §
való alkalmazását.
(1) bek.
Engedélyezi Budapest XXI. Kerület Csepel zászlajának használatát a 34/1995. (XII. 19.) Kt. rend. 4. §
jogszabályokban foglalt egyes hatósági tevékenységek, eljárások során ill. egyéb (2) bek.
eseményeken.
Engedélyezi Budapest XXI. Kerület Csepel címerének és zászlajának 34/1995. (XII. 19.) Kt. rend. 6. §
felhasználását, alkalmazását vagy forgalomba hozatal céljára történő előállítását.
(1) bek.
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Ellenőrzi Budapest XXI. Kerület Csepel címerének és zászlajának az engedély 34/1995. (XII. 19.) Kt. rend. 8. §
szerinti használatát.
(2) bek.
Visszavonja a címer, zászló használatára, alkalmazására, előállítására kiadott 34/1995. (XII. 19.) Kt. rend. 8. §
engedélyt.
(3) bek.
Meghatározza a zászló használatára, alkalmazására, előállítására, forgalomba 34/1995. (XII. 19.) Kt. rend. 8. §
hozatalára kiadott engedélyek nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat.
(4) bek.

III. 4. Az önkormányzati lakások bérbeadásával kapcsolatos hatáskörök
Gyakorolja a lakások vonatkozásában a bérbeadói jogokat.

5/2011. (II.25.) ör. 2. § (1) bek.

Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek minden év február 28-ig az adott évben
várhatóan megüresedő lakások bérbeadásakor alkalmazható jogcímek közül
elsőbbség biztosítására.

5/2011. (II.25.) ör. 3. § (2) bek.

Meghatározza a Kt. határozatában foglalt keretek között az üres vagy megüresedő
lakások bérbeadásának jogcímét, a teljesítés ütemezését vagy időpontját.

5/2011. (II.25.) ör. 3. § (3) bek.

Előterjeszti az ún. „fecskelakásként” hasznosítható lakásokra vonatkozó javaslatot. 5/2011. (II.25.) ör. 3. § (5) bek.
Előterjeszti javaslatát az ún „krízislakásként” hasznosítható lakások számának 5/2011. (II.25.) ör. 3. § (6) bek.
meghatározására.
Kijelöli az ún. „krízislakásként” hasznosítható lakásokat.

5/2011. (II.25.) ör. 3. § (6) bek.

Dönt versenytárgyalás eredménytelensége esetén a további hasznosítás módjáról.

5/2011. (II.25.) ör. 12. § ( 3) bek.

Előterjeszti a bérlőkijelölési jog létesítésére vonatkozó javaslatot.

5/2011. (II.25.) ör. 13. § (2) bek.

Javaslatot terjeszt a Humánerőforrás Bizottság elé rendkívüli élethelyzetben lévők 5/2011. (II.25.) ör. 21. § (2) bek.
indokolt lakáscsere igényének kielégítésére.
Képviseli a bérleti szerződés aláírásakor az Önkormányzatot.

5/2011. (II.25.) ör. 23. § (2) bek.

Aláírja a helyreállítási költség megtérítése iránti per keresetlevelét.

5/2011. (II.25.) ör. 35. § (4) bek.

Aláírja a bérleti szerződés azonnali felmondására vonatkozó nyilatkozatot.

5/2011. (II.25.) ör. 37. § (3) bek.
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Megköti az 1 éves lakáshasználati szerződést az Önkormányzat képviseletében.

5/2011. (II.25.) ör. 40. § (2) bek.

Aláírja a cserelakás helyetti pénzbeni megváltásra vonatkozó megállapodást.

5/2011. (II.25.) ör. 41. § (5) bek.

Aláírja a lakásbérleti szerződés azonnali hatályú felmondására vonatkozó 5/2011. (II.25.) ör. 42. § (2) bek.
nyilatkozatot.
Előterjeszti a lakbér összegének meghatározására vonatkozó javaslatot minden év 5/2011. (II.25.) ör. 49. § (2) bek.
februárjában.
Hozzájárul lakásba történő befogadáshoz.

5/2011. (II.25.) ör. 58. § (5) bek.

Hozzájárul tartási szerződés megkötéséhez

5/2011. (II.25.) ör. 59. §. (5) bek.

Hozzájárul lakás albérletbe adásához

5/2011. (II.25.) ör. 60. § (5) bek.

Hozzájárul lakáscseréhez.

5/2011. (II.25.) ör. 61. § (2) bek.

Engedélyt ad lakások összevonására a jogerős használatbavételi engedély 5/2011. (II.25.) ör. 65. § (4) bek.
bemutatása után.

III. 5. A nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiségek bérbeadásával
kapcsolatos hatáskörök
Gyakorolja a bérbeadói jogokat a helyiségek tekintetében

14/2011. (III.31.) ör. 3. § (1)

Megköti és módosítja a helyiségbérletre vonatkozó szerződést

14/2011. (III.31.) ör. 4. § (1)

Gyakorolja a lakástörvény 24, 25 és 26. §-ában szabályozott felmondási jogot.

14/2011. (III.31.) ör. 5. § és 31. §

Dönt helyiség más célra történő bérbeadásáról

14/2011. (III.31.) ör. 6. § (2)

Dönt versenytárgyalás sikertelensége esetén a helyiség szabad megállapodással 14/2011. (III.31.) ör. 8. §
történő bérbeadásáról.
Kiírja a helyiség bérbeadására vonatkozó versenytárgyalást, a felhívást 15 napra az 14/2011. (III.31.) ör. 11. § (4)
önkormányzat és a kezelő hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján
közzéteszi.
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A kezelővel lezárja a versenytárgyalási eljárásban benyújtott ajánlatokról vezetett 14/2011. (III.31.) ör. 15. § (1)
nyilvántartást.
Hozzájárul a helyiség bérlőtársak részére történő bérbeadásához, ha a leendő 14/2011. (III.31.) ör. 17. § (1)
bérlőtársak a rendeletben meghatározott feltételeket vállalják, az előírásoknak
megfelelnek.
Dönt a helyiség legfeljebb 15 évre történő bérbeadásáról, amennyiben azt 14/2011. (III.31.) ör. 18. § (3)
közérdek, az önkormányzat fejlesztési, szociális, kulturális és más céljai
megvalósításának, illetőleg feladatai ellátásának előmozdítása, vagy a leendő bérlő
által végzendő és a bérbeadó által előzetesen jóváhagyott beruházások mértéke
indokolttá teszi, továbbá ha a helyiség fekvése szerinti területet nem érintik az
önkormányzat városfejlesztési céljai.
Megállapítja a helyiség bérleti díját minden év áprilisában, a Képviselő-testület 14/2011. (III.31.) ör. 19. § (1)
által meghatározott kereteken belül.
Hozzájárul új bérleti szerződés megkötéséhez, ha a bérlő a bérleti szerződés bérleti 14/2011. (III.31.) ör. 20. § (3)-(4)
díj vagy közüzemi díjak meg nem fizetése okán történő felmondás miatt vált a
helyiség jogcím nélküli használójává, de a helyiség kiürítésének végrehajtását
megelőzően kiegyenlítette minden hátralékát kamataival és költségeivel együtt.
A rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén hozzájárul helyiség bérleti 14/2011. (III.31.) ör. 26. § (1)
jogának átruházásához.
Hozzájárul a rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén a helyiségek bérleti 14/2011. (III.31.) ör. 27. § (2)
jogának cseréjéhez.
A rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén a helyiségbérleti szerződés közös 14/2011. (III.31.) ör. 28. § (1)
megegyezéssel történő megszüntetése esetén másik helyiség bérbeadására tesz
ajánlatot.
Hozzájárul a helyiségben végzett tevékenység módosításához.

14/2011. (III.31.) ör. 30. § (1)

Igazolást állít ki jogutódlás elismeréséről.

14/2011. (III.31.) ör. 32. § (2)

III. 6. Közterület-használattal kapcsolatos hatáskörök
Dönt a közterület-használathoz szükséges közterület-használati hozzájárulás 25/2004. (V. 18.) Kt. rend. 7. §
megadásáról.
(1) bek.
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III. 7. Szociális ellátással kapcsolatos hatáskörök 2

2

A szociális ellátások iránt benyújtott kérelmek esetében – ha jogszabály kivételt
nem tesz – határozattal, illetőleg végzéssel dönt.

53/2011.(XII.15.) ör.9.§ (1)

A jogszabályban meghatározottak alapján határozatlan időtartamra helyi ápolási
díjat állapít meg az arra jogosult részére.

53/2011.(XII.15.) ör.18.§ (1)

A Családtámogatási Iroda közreműködésével felülvizsgálja a helyi ápolási díjra
való jogosultságot, ellenőrzi az ápolási kötelezettség teljesítését.

53/2011.(XII.15.) ör.21. § (1)

Kivételes esetben – egyedi mérlegelés alapján – eltekinthet a Kt. rend. 23. § (1)(5) bek. foglalt értékhatároktól, különösen a kérelmező életkorára, egészségi
állapotára, rendkívüli élethelyzetére tekintettel.

53/2011.(XII.15.)ör. 23. § (7)

Halasztást nem tűrő élethelyzetben rendkívüli méltányosságot gyakorolhat,
melynek indokáról utólag tájékoztatja a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés
Bizottságot.

53/2011.(XII.15.)ör. 25. § (1)

Szociális rászorultság esetén természetbeni ellátást biztosít a rászorultak részére.

53/2011.(XII.15.) ör. 33. §

Hivatalból eljár átmeneti segély élelmiszercsomag formájában történő nyújtása
esetén.

53/2011.(XII.15.) ör. 34. §.
(1)-(2)

Megszünteti az adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási
támogatásában részesített személy támogatási jogosultságát és a támogatás
további folyósítását, amennyiben az adósságkezelési szolgáltatásra való
jogosultságot a HFFB megszünteti.

53/2011.(XII.15.) ör. 41. § (3)

Határozattal, illetőleg végzéssel dönt a lakbértámogatás esetében a támogatási
jogosultság tárgyában, valamint a támogatás folyósítása megszüntését illetően.

53/2011.(XII.15.) ör. 45. § (2)

Az 5/2012. (III. 27.) ör-rel elfogadott szöveg.
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III. 8. A Környezetvédelmi Kerettel kapcsolatos hatáskörök
Rendelkezik a
szervezetéről.

Környezetvédelmi

Keretkezelés

működési

rendjéről

és 9/1997. (IV. 22.) Kt. rend. 5. §
(2) bek.

Intézkedik a Környezetvédelmi Keretből adható támogatás pályázati feltételeinek 9/1997. (IV. 22.) Kt. rend. 6. §
és a pályázati eljárási szabályok meghatározásáról.
(3) bek.
Évente beszámol a képviselő-testület előtt az éves költségvetési beszámolóval 9/1997. (IV. 22.) Kt. rend. 7. §
egyidőben a Környezetvédelmi Keret felhasználásáról.
(1) bek.

III. 9. Az Infrastruktúra Kerettel kapcsolatos hatáskörök
Rendelkezik az Infrastruktúra Kerettel kapcsolatosan az alapkezelés működési 43/1997. (XII. 16.) Kt. rend. 5. §
rendjéről és szervezetéről.
(2) bek.
Intézkedik a pályázati feltételek és az eljárási szabályok meghatározásáról.

43/1997. (XII. 16.) Kt. rend. 6. §
(3) bek.

Évente beszámol a képviselő-testületnek az éves költségvetési beszámolóval 43/1997. (XII. 16.) Kt. rend. 7. §
egyidejűleg az Infrastruktúra Keret felhasználásáról.
(1) bek.

III. 10. A parkoló építés pénzbeli megváltásával kapcsolatos hatáskörök
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében a parkolási hely 6/1998. (III. 24.) Kt. rend. 6. §
megváltására kötelezett vagy jogosult beruházóval szerződést köt.
(1) bek.
Helyi rendelet előírása alapján a szerződésben az OTÉK előírásaitól eltérő számú 6/1998. (III. 24.) Kt. rend. 6. §
parkolási hely megváltást is meghatározhat.
(2) bek.

III. 11. Közművelődéssel kapcsolatos hatáskörök
Javaslatot tesz a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési 37/1998. (XII. 15.) Kt. rend. 10.
érdekeltségnövelő támogatásáról szóló rendelet szerint benyújtandó pályázati § (6) bek.
alapösszeg odaítélésére.
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III. 12. Lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokkal
kapcsolatos hatáskörök
Hozzájárul a bejegyzett jelzálogjog ranghelyének módosításához.

10/2008. (IV.17.l) Kt.
rendelet 8. § (3) bek.

sz.

Közzéteszi a pályázati felhívást a helyben szokásos módon.

10/2008. (IV.17.) Kt.
rendelet 9. § (2) bek.

sz.

10/2008. (IV.17.) Kt.
rendelet 10. § (1) bek.

sz.

A beérkezett pályázatokat a Humánerőforrás Bizottság elé terjeszti.

10/2008. (IV.17.) Kt.
rendelet 10. § (2) bek.

sz.

Az Önkormányzat részérő aláírja a támogatási szerződést.

10/2008. (IV.17.) Kt. sz.
rendelet 13. § (1) bek., 16/A.§
(4) bek. és 21. § (4) bek.

3 hónapot meghaladó, vagy összesítve 3 hónapot kitevő fizetési késedelem esetén
dönt a támogatási szerződés felmondásáról.

10/2008. (IV.17.) Kt.
rendelet 15. § (3) bek.

sz.

Feladata a Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázathoz kapcsolódó eljárásban
benyújtott pályázatok fogadása, előminősítések előkészítése, a bizottság elé
terjesztése és a bizottsági döntés végrehajtása.

10/2008. (IV.17.) Kt.
rendelet 19. § (3) bek.

sz.

A Humánerőforrás Bizottság elé terjeszti a beérkezett pályázatokat.

10/2008. (IV.17.) Kt.
rendelet 21. § (2) bek.

sz.

10/2008. (IV.17.) Kt.
rendelet 21. § (3) bek.

sz.

Felelős a benyújtott
végrehajtásáért.

pályázatok

elbírálásának

előkészítéséért,

Értesíti a Humánerőforrás Bizotttság, illetve a minisztérium
lakóépület pályázatban megjelölt közös képviselőjét.

a

döntés

döntéséről a

III. 13. A fakivágások pótlásával és pénzbeli megváltásával kapcsolatos hatáskörök
Megköti a fapótlás pénzbeli megváltására vonatkozó szerződést.

38/2009.(X.20.) Kt. rend. 8.§ (2)

III. 14. A taxiállomásokkal kapcsolatos hatáskörök
Kiadja a közterület-használati
üzemeltetőjének.

engedélyt

a

taxiállomás

létesítőjének, 9/2000. (III. 21.) Kt. 13. § (2)
bek.
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III. 15. Önkormányzati biztos kirendelésével kapcsolatos hatáskörök
A tárgyhót követő hó 20-ig tájékoztatást ad a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságnak a 13/2000. (V. 16.) Kt. rend. 2. §
költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, a tartozásállomány (3) bek. a) pont
megszüntetésére tett intézkedésekről.
Kezdeményezést tesz az intézményvezetők
önkormányzati biztos kirendelésére.

jelzését

követő

ülésen

az 13/2000. (V. 16.) Kt. rend. 2. §
(3) bek. b) pont

Megbízza az önkormányzati biztost.

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

III. 16. Állattartással kapcsolatos hatáskörök
Elbírálja az Önkormányzatnak az állatok tartásáról szóló rendeletében foglaltakra 34/2000. (XI. 22.) Kt. rend. 2. §
vonatkozó hatósági ügyeket és - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a többlet (4) bek.
eb tartásával kapcsolatos kérelmeket.
Engedélyezi sport ló tartását, valamint az Önkormányzatnak az állatok tartásáról 34/2000. (XI. 22.) Kt. rend. 6. §
szóló rendeletében meghatározottnál nagyobb számú eb tartását.
(2) bek., 9. § (3) bek.

III. 17. Az önkormányzat vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos
hatáskörök
Intézkedik a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése és
törlése iránt.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
13. § (4)

Aláírja a vagyonkezelési szerződést.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
14. § (6)

Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a vagyonkezelési szerződésben meghatározott
kezelői feladatok ellátását.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
16. § (1)

Beszámol évente legalább egyszer a kezelői feladatok ellenőrzésének
eredményéről.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
16. § (2)

Önállóan gyakorolja a hatáskörébe utalt tulajdonosi jogokat.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
19. § (1)
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Átruházott hatáskörében hozott döntéseiről, intézkedéseiről minden év júliusában
és decemberében beszámol a Képviselő-testületnek.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
19. § (2)

Gyakorolja a vagyont érintő hatósági eljárásokban a tulajdonost megillető
nyilatkozattételi jogot, illetve közigazgatási és bírósági eljárásokban az ügyfél
jogát.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
19. § (3)

Aláírja a portfolió vagyon kezelése körében a képviseletre jogosító
meghatalmazást.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
19. § (5)

A döntésre jogosult határozata alapján aláírja a tulajdonosi jognyilatkozatokat.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
20. § (1)

Dönt az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken, illetve azok alatt vagy
felett, illetőleg abban a közművek, távközlési eszközök és ezekkel összefüggő
építmények létesítése, engedélyezése, bővítése, áthelyezése tárgyában.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
20. § (2)

Képviseli az önkormányzatot a vagyonnal kapcsolatos valamennyi szerződés
aláírása során.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
20. § (6)

Dönt forgalomképes vagyon körébe tartozó, ingatlannak nem minősülő
vagyontárgyak tulajdonjogának ellenérték fejében történő megszerzéséről.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
21. § (4)

Dönt államilag garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzéséről.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
21. § (5)

Gyakorolja a forgalomképes ingó vagyon feletti tulajdonosi jogokat.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
27. §

Dönt forgalomképes ingó vagyon elidegenítéséről 20 millió forint értékhatárig.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
30. § (4)

Dönt értékpapír elidegenítéséről 20 millió forint értékhatárig.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
30. § (6)

Előterjeszti az önkormányzat vagyonának ingyenes vagy kedvezményes
átengedésére vonatkozó javaslatot.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
31. § (3)

Többszemélyes gazdasági társaságban gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
32. § (3)
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Dönt peren kívüli egyezség megkötéséről 20 millió forint értékhatárig.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
36.§

Dönt kötelezettség elismeréséről 20 millió forint értékhatárig.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
37. §

Közzéteszi a vagyongazdálkodással kapcsolatos, 5 millió forintot elérő vagy azt
meghaladó ellenértékű szerződéseket.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
42. § (2)

Gondoskodik az ügyleti nyilvántartás felfektetéséről és folyamatos vezetéséről.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
43. § (1)

Előterjeszti a Vagyongazdálkodási Irányelvekre vonatkozó javaslatot.

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet
54. § (1)

III. 18. Burkolatbontással kapcsolatos hatáskörök
Kiadja a tulajdonosi hozzájárulást, illetve közterület-használati szerződést köt.

15/2008. (V. 15.) Kt. rend. 3. §

III. 19. A lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezésével
kapcsolatos hatáskörök 3
Hivatalból adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási
támogatását állapít meg annak az adósnak, akinek adósságkezelési
szolgáltatásra való jogosultságát a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés
Bizottság megállapította.

53/2011.(XII.15.) ör. 41.§ (2)

III. 20. Helyi népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos hatáskörök
Átveszi a helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést.

26/2001. (IX. 25.) Kt. rend. 5. §
(1) bek., 11. §

Tájékoztatja a képviselő-testületet a helyi népszavazás elrendelésére irányuló 26/2001. (IX. 25.) Kt. rend. 13. §
kezdeményezés benyújtásáról.
(1) bek.

3

Az 53/2011. (XII. 15.) ör-rel elfogadott szöveg.
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Elutasítja a helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést az e rendelet 26/2001. (IX. 25.) Kt. rend. 13. §
13. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben.
(3) bek.
Átveszi a választópolgárok
kezdeményezést.

legalább

5

%-a

által

indítványozott

népi 26/2001. (IX. 25.) Kt. rend. 18. §
(1)

III. 21. Köztisztviselőkkel kapcsolatos hatáskörök
Szabályzatban állapítja meg a Ktv. 49/N. §. c) és d) pontjában foglaltakkal 20/2011. (V.26.) Kt. számú rend.
kapcsolatos szabályokat.
16. § (3)

III. 22. Gyermekvédelmi és ifjúsági támogatással kapcsolatos hatáskörök 4
Dönt a támogatások, kedvezmények iránt benyújtott kérelmekről.

53/2011.(XII.15.) ör. 9.§ (1)

Ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy 53/2011.(XII.15.) ör. 30.§ (1)
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, a gyermeket rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesíti.

III. 23. Az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésével,
jóváhagyásával, megvalósításával kapcsolatos hatáskörök
Felelős a beszerzések előkészítéséért, megvalósításáért, a beruházói feladatok
3/2004 (I. 27.) Kt. számú
ellátásáért az önkormányzat beszerzései tekintetében.
rendelet 4. § (1) bek. a) pont
Gondoskodik a beszerzési program és a célokmány összeállításáról
3/2004. (I. 27.) Kt. számú
önkormányzati beszerzések esetén.
rendelet 6. § (3) bek.
Az önkormányzati beszerzések vonatkozásában a Képviselő-testület elé
3/2004. (I. 27.) Kt. számú
terjeszti a beszerzési program és a célokmány tervezetét.
rendelet 6. § (4) bek.
Rendkívüli esetben (különösen életveszély, balesetelhárítás, kárenyhítési
3/2004. (I. 27.) Kt. számú
kötelezettség esetén, illetve ha a késlekedés aránytalan érdeksérelemmel, rendelet 8. § (4) bek.
többletköltséggel járna) a beszerzési program és célokmány módosítására
engedélyt adhat.

4

Az 53/2011.(XII.15.) ör.-rel elfogadott szöveg.
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A gazdálkodásról szóló féléves és éves beszámoló keretében beszámol a
3/2004. (I. 27) Kt. számú
beruházások megvalósításáról.
rendelet 10. § (1) bek.

III. 24. Vis maior támogatás nyújtásával kapcsolatos hatáskörök
A károsult biztosításának hiányában kárszakértőt kér fel.

35/2004. (IX.21.)
rendelet 4. § (2) bek.

Kt.

sz.

A támogatás visszafizetési kötelezettségének határidőben történő nem teljesítése 35./2004. (IX. 21.) Kt. sz.
esetén értesíti a károsultat arról, hogy a támogatás egyösszegben esedékessé vált. rendelet 5. § (4) bek.
Ellenőrzi a támogatás rendeltetésszerű felhasználását.

35/2004. (IX. 21.)
rendelet 6. § (2) bek.

Kt.

sz.

Dönt a támogatás nyújtásáról, formájáról és mértékéről a támogatás iránti 35/2004. (IX. 21.)
kérelem benyújtását követő 30 napon belül.
rendelet 8. § (1) bek.

Kt.

sz.

Beszerzi az ingatlan tulajdoni lapját.

35/2004. (IX.21.)
rendelet 8. § (2) bek.

Kt.

sz.

Képviseli az Önkormányzatot a támogatásról szóló megállapodás aláírásakor.

35/2004. (IX.21.)
rendelet 9. § (1) bek.

Kt.

sz.

Hozzájárul a bejegyzett jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom 35/2004. (IX. 21.)
ranghelyének módosításához.
rendelet 11. § (2) bek.

Kt.

sz.

Intézkedik a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlése 35/2004. (IX.
iránt.
rendelet 12. §

21.)

Kt.

sz.

Az önkormányzati tulajdont sújtó, vis maior károk többletkiadásainak részbeni 35/2004. (IX. 21.)
vagy teljes támogatására vonatkozó kérelem benyújtása során képviseli az rendelet 14. § (1) bek.
Önkormányzatot.

Kt.

sz.

Eljár magánszemélyek tulajdonát ért vis maior károk vonatkozásában eseti 35/2004. (IX. 21.)
kormányzati támogatás igénylése esetén is, egyéb jogszabályban meghatározott rendelet 14. § (2) bek.
keretek között.

Kt.

sz.

Ellenőrzi az eseti kormányzati támogatás felhasználását.

35/2004. (IX. 21. ) Kt. sz.
rendelet 15.§ (1) bek.
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Az eseti kormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolást a támogatás 35/2004. (IX. 21.)
felhasználását követő 30 napon belül az illetékes regionális fejlesztési tanácsnak rendelet 15. § (2) bek.
megküldi, és erről a Fenntartható Fejlődés Bizottságot tájékoztatja

Kt.

sz.

III. 25. A személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti
ellátásokkal kapcsolatos hatáskörök
Ellenőrzi a személyes gondoskodást nyújtó intézmények működését, és értékeli az
intézmények munkáját, melyről minden évben tájékoztatja a Képviselő-testületet.

27/2003.(X.21.) Kt. rend. 11. §
(4) bek.

III. 26. A zöldfelület-karbantartási megállapodással kapcsolatos hatáskörök
Kiírja a fenntartásba adható területekre vonatkozó pályázatot .

20/2006. (VI. 13.) Kt.
rendelet 5. § (1) bek.

A pályázatok elbírálására és a bírálati szempontok meghatározására 3 tagból álló
bíráló bizottságot jelöl ki.

20/2006. (VI. 13.) Kt.
rendelet 7. § (2) bek.

A zöldfelület-fenntartási megállapodás aláírása során képviseli az Önkormányzatot

20/2006. (VI. 13.) Kt.
rendelet 8. § (1) bek.

III. 27. Az önkormányzat saját halottjává nyilvánítással kapcsolatos hatáskörök
Kezdeményezi az elhunyt személy Csepel saját halottjává nyilvánítását

11/2009. (III. 19.) Kt.
rendelet 1. § (3) bek.

Előterjeszti a Csepel saját halottjává nyilvánítására vonatkozó javaslatot.

11/2009. (III. 19.) Kt.
rendelet 1. § (4) bek.

Felveszi a kapcsolatot az elhunyt személyt saját halottjává nyilvánító egyéb
szervekkel, megköti a költségviselésről szóló megállapodást.

11/2009. (III. 19.) Kt.
rendelet 4. §
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