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előterjesztés 2. melléklete
A rendelettervezet hatásvizsgálata
A rendelettervezet címe: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról és egyes
önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezéséről
1. A rendelet megalkotásának indokai, céljai, melyek a szabályozást
szükségessé teszik:
Társadalmi okok, célok

Gazdasági okok, célok

Szakmai okok, célok

Jogalkalmazók
könnyebben tudnak
eligazodni a helyi
önkormányzati rendeletek
között.

nincs

Magasabb szintű
normával való
összeütközés elkerülése.
Helyi jogrendszer
megtisztítása a
feleslegessé vált,
kiüresedett
jogszabályoktól.

2. A jogi szabályozás várható hatásai:
Társadalmi, gazdasági,
költségvetési hatások:

Környezeti és
egészségügyi
következmények

Adminisztratív terheket
befolyásoló hatások

Jogbiztonság
érvényesülése,
jogalkalmazás
egyszerűsödése.

Nem releváns.

Nem releváns.

3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi feltételek

Szervezeti
feltételek

Tárgyi feltételek

Pénzügyi feltételek

meglévő

meglévő

meglévő

meglévő

4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:
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előterjesztés 3. melléklete
Változásmutató az SzMSz 1. mellékletéhez
1/A. melléklet
A POLGÁRMESTER HATÁSKÖREINEK JEGYZÉKE
I. Képviselő-testület által átruházott hatáskörök
I.1. Területfejlesztéssel, területrendezéssel, az épített környezet alakításával és
védelmével kapcsolatos hatáskörök:
Együttműködik
az
állami
szervekkel,
a
természetes
személyekkel és szervezeteikkel, a
gazdálkodást
végző
szervezetekkel, az érdekvédelmi
szervezetekkel,
valamint
más
intézményekkel a területfejlesztési
és
területrendezési
feladatok
ellátása érdekében

1996. évi XXI.
törvény 4. §

Véleményezi
területfejlesztési
programot

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

a
fővárosi
koncepciót és

Építési
szabályzatban
és
szabályozási
tervben
meghatározott településrendezési
célok megvalósításához szükséges
ingatlanok
esetében
kezdeményezi az önkormányzat
nevében
elővásárlási
jogi
ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyeztetését, törlését

A
helyi
védelem
tényét
bejegyezteti
az
ingatlannyilvántartásba

1

1997.
évi
LXXVIII.
törvény 25. §
(4) bek.

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

A
jelenleg
hatályos
bejegyzési
kötelezettséget
a
419/2021.
(VII.15.) Korm.
rend.
a
jegyzőhöz
telepíti.

I.2.) Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos hatáskörök:
A környezet védelme érdekében együttműködik a
környezetvédelmi
feladatot
ellátó
egyéb
hatóságokkal,
más
önkormányzatokkal,
társadalmi szervezetekkel
Szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a
lakosságot a lakóhely környezeti állapotának
alakulásáról

1995.
évi
LIII.
törvény 46. § (1)
bek. d) pont
1995.
évi
LIII.
törvény 51. § (3)
bek.

I.3.) Közlekedéssel kapcsolatos hatáskörök:

Ellátja
a
kezelésével
feladatokat.

2011.
évi
CLXXXIX.
törvény 23. §
(5) bekezdés
1. pont 1988.
évi I. törvény
33. § (1) bek.
b) pont bb),
bd)
alpont1988.
évi I. törvény
33. § (1) bek.
b) pont
1988. évi I.
törvény 45. §
(1) bek.

helyi
közutak
kapcsolatos

Gondoskodik útellenőri szolgálat
működtetéséről

jogszabályi
hivatkozás
pontosítása

I.4.) Lakások és helyiségek bérletével, elidegenítésével kapcsolatos hatáskörök:
Gyakorolja az önkormányzati lakások és
helyiségek tekintetében – az önkormányzat
rendeletében meghatározott kereteken belül – a
bérbeadói jogokat

1993. évi LXXVIII.
törvény

A bérlakás állomány növelését szolgáló központi
költségvetés Állami Támogatású Bérlakás Program
előirányzatából támogatást igényel és gyakorolja
a támogatás felhasználásával kapcsolatos, az
önkormányzatot illető jogokat és terhelő
kötelezettségeket

12/2001.
(I.31.)
Korm.
rendelet
26. §

2

I.5.) Szociális ellátással, szociális szolgáltatással kapcsolatos hatáskörök:
Eljár
az
engedélyes
bejegyzése,
az
adatmódosítás és az
engedélyes törlése iráni
kérelem
benyújtása
ügyében
Az arra rászorulónak –
tekintet
nélkül
hatáskörére
és
illetékességére
–
átmeneti
segélytrendkívüli
települési támogatást,
étkeztetést,
illetve
szállást biztosít, ha ennek
hiánya
a
rászoruló
életét, testi épségét
veszélyezteti. Ideiglenes
intézkedéséről
a
hatáskörrel rendelkező
illetékes szervet értesíti és
követelheti a kifizetett
átmeneti
segélyrendkívüli
települési
támogatás
összegének
megtérítését.
A
szociális
intézményben a hónap
első
napján
nyilvántartásban
lévő
kérelmezők TAJ számát
minden hónap ötödik
napjáig megküldi a
Kincstárnak
Az országos jelentési és
férőhelyfigyelő rendszer
számára bejelenti a –
külön
jogszabályban

369/2013.
(X.24.)
Korm. rendelet 15. §
(1)
átmeneti
segély
helyett
már
települési
támogatás
az
ellátás elnevezése

1993. évi III. törvény
7. §

1993. évi III. törvény
20. § (2a)

1993. évi III. törvény
20/B. §
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A
fenntartóhoz
telepített
adminisztratív
hatáskör, melyet
indokolt
a
rendszeres
kötelezettség
okán átruházni.

meghatározott
–
személyes adatnak nem
minősülő – adatokat.
Szociális
rászorultság
esetén az önkormányzat
rendeletében
meghatározott
feltételek
szerint
települési
támogatást
állapít meg.
A köztemetés költségeit
hagyatéki teherként a
területileg
illetékes
közjegyzőnél bejelenti,
illetve az eltemettetésre
köteles
személyt
a
köztemetés költségeinek
megtérítésére kötelezi.
Szociálisan
rászorult
személyek
részére
biztosítandó
szolgáltatási feladatok
meghatározása
érdekében
szolgáltatástervezési
koncepciót készít.
Gondoskodik
az
önkormányzat
által
fenntartott
személyes
gondoskodást
nyújtó
intézményben
az
érdekképviseleti fórum
megalakításáról.
Dönt
a
személyes
gondoskodást
nyújtó
szociális ellátás iránti
kérelemről, amennyiben
az ellátást igénylő, illetve
törvényes képviselője az

jogszabályhely
pontosítás
1993. évi III. törvény
25. § (3) bek. b)
pont

1993. évi III. törvény
48. § (3) bek.

1993. évi III. törvény
92. § (3) bek.

1993. évi III. törvény
92/B. § (1) bek. g)
pont

1993. évi III. törvény
94/A. § (3) bek.
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A
fenntartóhoz
telepített
hatáskört
a
rendszeres,
személyes
jelenlétet is igénylő
feladat
ellátása
okán
indokolt
átruházni.

intézmény vezetőjének
döntését vitatja.
Dönt
bentlakásos
intézmény esetén az
intézményvezető
döntése
elleni
fellebbezésről
Dönt az áthelyezésről
Megszünteti
az
intézményi elhelyezést.
A
foglalkoztatás
elősegítése,
a
munkanélküliség
megelőzése
és
hátrányos
következményeinek
enyhítése
érdekében
együttműködik
a
Kormánnyal,
a
munkaadókkal,
a
munkavállalókkal, illetve
az
utóbbiak
érdekvédelmi
szervezeteivel.
Méltányosságot
gyakorol az 1993. évi III.
törvény
17.
§
(5)
bekezdésében
foglalt
esetben

1993. évi III. törvény
108. § (5) bek.

Az
ügyintézési
határidők
betarthatósága
okán indokolt a
hatáskört
átruházni.

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

1991. évi IV. törvény
1. §

1993. évi III. törvény
17. § (5) bek.

I.6.) Egészségügyi ellátással kapcsolatos hatáskörök:
Dönt külföldi állampolgárok betegellátási díjának
mérsékléséről, elengedéséről
Dönt a gyógyiszap és gyógyforrástermék
kitermeléséről, kezeléséről, az elismert gyógyvíz, a
gyógyiszap
és
a
gyógyforrástermék
palackozásáról,
csomagolásáról,
valamint
forgalomba hozataláról, illetve engedélyezi e
tevékenységeket.
5

1991. évi XX. törvény
133. § b) pont

1997.
évi
CLIV.
törvény 153. § (2) bek.

I.7.) Gyámügyekkel, gyermekjóléti és gyermekvédelmi gondoskodással kapcsolatos
hatáskörök:
A gyermek és fiatal
felnőtt rászorultságára
tekintettel
pénzbeli
támogatást állapííthat
meg
külön
önkormányzati
rendeletben
meghatározottak
szerint
Gyermekjóléti
gyermekvédelmi
feladatainak
ellátásáról minden év
május 31-ig átfogó
értékelést
készít,
amelyet a képviselőtestület
általi
megtárgyalást
követően megküld a
gyámhatóságnak.
Eljár az engedélyes
bejegyzése,
az
adatmódosítás és az
engedélyes
törlése
iráni
kérelem
benyújtása ügyében
Ellenőrzi a fenntartott
gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi
intézmények
házirendjét, valamint
más
belső
szabályzatok
jogszerűségét. Felhívja
az
intézmény
vezetőjét
a
jogszabálysértés
orvoslására,
annak

1997.
évi
XXXI.
törvény 18.
§ (2) bek.

A II.16.) pontban szintén
szerepel, duplikáció okán
törölni indokolt.

1997.
évi
XXXI.
törvény 96.
§ (6) bek.

369/2013.
(X.24.) Korm.
rendelet 15.
§ (1) bek.

A fenntartóhoz telepített
adminisztratív hatáskört az
ügyintézési
határidők
betartása
okán
indokolt
átruházni.
Javasolt a jegyzőre átruházni

1997.
évi
XXXI.
törvény 104.
§ (3) bek
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eredménytelensége
esetén a jogsértő
házirendet vagy más
belső
szabályzatot
megsemmisíti
Kivizsgálja az 1997. évi
XXXI. törvény 36. § (2)
bekezdése
alapján
beérkezett
panaszokat és szükség
esetén intézkedik a
panaszt kiváltó okok
megszüntetése iránt,
és
a
megtett
intézkedésekről
tájékoztatja
a
működést
engedélyező szervet.
Gondoskodik
az
önkormányzat
által
fenntartott
gyermekjóléti
alapellátást biztosító
intézményben
az
érdekképviseleti fórum
megalakításáról.

Javasolt a jegyzőre átruházni

1997.
évi
XXXI.
törvény 104.
§ (1) bek. j)
pont

1997.
évi
XXXI.
törvény 104.
§ (1) bek. h)
pont

A fenntartóhoz telepített
hatáskört
a
rendszeres,
személyes jelenlétet is igénylő
feladat ellátása okán indokolt
átruházni.

I.8.) Neveléssel, oktatással kapcsolatos hatáskörök:
Dönt
az
óvodába
jelentkezés módjáról,
az óvodai általános
felvételi időpontról, az
óvoda heti és éves
nyitvatartási idejének
meghatározásáról.
Az Önkormányzat által
fenntartott
óvodai
beiratkozás idejéről, az
óvodai
jogviszony
létesítésével
összefüggő eljárásról

2011.
évi
CXC.
törvény 83.
§
(2)
bekezdés b)
pont
2011.
évi
CXC.
törvény 83.
§
(2)
bekezdés b)
pont,
7

jogszabályváltozás
miatti módosítás

közleményt
vagy
hirdetményt tesz közzé
a helyben szokásos
módon, a beiratkozás
első
határnapját
megelőzően legalább
30 nappal. Az óvodai
beiratkozás idejéről, az
óvodai
jogviszony
létesítésével
összefüggő eljárásról a
beiratkozás
első
határnapját
megelőzően legalább
harminc nappal
hirdetményt tesz közzé.

20/2012.
(VIII.
31.)
EMMI
rendelet 20.
§
(1)
bekezdés

Felméri a nemzetiség
nyelvén folyó nevelés
és oktatás iránti igényt
az érdekelt települési
önkormányzat
bevonásával.
Az intézményvezetőt
kötelezheti évente egy
alkalommal, hogy az
intézmény
tevékenységéről
átfogó
módon
beszámoljon. Az óvoda
munkájával
összefüggő értékelést
a helyben szokásos
módon
honlapon
nyilvánosságra hozza.
Ellenőrzi
az
Önkormányzat
által
fenntartott
óvoda
pedagógiai
programját,
házirendjét, valamint

2011.
évi
CXC.
törvény 83.
§
(7)
bekezdés
2011.
évi
CXC.
törvény 85.
§ (2) és (3)
bek.

2011.
évi
CXC.
törvény 83.
§ (2) bek. i)
pont
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pontosítás

szervezeti és működési
szabályzatát.
Egyetértési
jogot
gyakorol
az
Önkormányzat
által
fenntartott
óvoda
szervezeti és működési
szabályzatának,
házirendjének,
pedagógiai
programjának
azon
rendelkezései
érvénybelépéséhez,
amelyekből
a
fenntartó
önkormányzatra
többletkötelezettség
hárul.
Jóváhagyja
Véleményezi az óvodai
nevelési
év
helyi
rendjét meghatározó
óvodai munkatervet.

2011.
évi
CXC.
törvény 25.
§
(4)
bekezdés,
26. § (1) bek.

20/2012.
(VIII.
31.)
EMMI
rendelet 3. §
(1) bek.

I.9.) Közművelődéssel kapcsolatos hatáskörök:
Közművelődési
intézmény
létesítése,
átszervezése,
megszüntetése,
illetőleg
tevékenységének 60 napon túli
szüneteltetése esetén beszerzi az
illetékes minisztérium véleményét

1997. évi CXL.
törvény 81. § (1)
bek

hatályon
kívül helyezte
a 2017. évi
LXVII. törvény
35. § (1) e)
bek.

I.109.) Rendőrséggel kapcsolatos hatáskörök:
Előzetesen véleményt nyilvánít rendőrkapitányság
és
helyi
rendőrörs
létesítéséhez,
megszüntetéséhez.
Véleményt nyilvánít a rendőrkapitányság és
rendőrörs vezetőjének kinevezését megelőzően.
I.11.) Tűzvédelemmel kapcsolatos hatáskörök:
9

1994. évi
törvény 8.
bek.
1994. évi
törvény 8.
bek.

XXXIV.
§ (1)
XXXIV.
§ (2)

hatályon kívül
helyezte a
2016. évi
1996. évi XXI.
LXVII. törvény
törvény 29. § (3)
162. § (2)
bek.
bek. 19. pont

Részt vesz a lakosság tűzvédelmi
felvilágosításában

I.1210.) Bírósági ülnökökkel kapcsolatos hatáskörök:
Haladéktalanul értesíti az illetékes bíróság elnökét
az ülnök lemondásáról
Határozattal megállapítja az ülnöki megbízás
megszűnését, a 2011. évi CLXII. törvény 220. § (1)
bekezdésében meghatározott esetekben

2011. évi CLXII.
törvény 220. § (5)
bek.
2011. évi CLXII.
törvény 220. § (6)
bek.

I.1311.) Nemzetiségekkel kapcsolatos hatáskörök:
Megállapodást köt a helyi
nemzetiségi önkormányzatok
működési
feltételeinek
biztosítása és a gazdálkodással
kapcsolatos feladatok részletes
szabályairól

A 2011. évi CLXXIX. törvényben
meghatározott
nemzetiségi
jogokkal
kapcsolatos
előterjesztés tárgyalása esetén
beszerzi az érintett nemzetiségi
önkormányzat
véleményét,
egyetértését.

2011.
évi
CLXXIX.
törvény 80.
§

nem
átadott
hatáskör,
a
megállapodást
a jogszabályi
előírásnak
megfelelően a
képviselőtestület köti

2011.
évi
CLXXIX.
törvény 81.
§ (1) bek.

I.1412.) Közbeszerzésekkel kapcsolatos hatáskörök:
Jóváhagyja
önkormányzat
közbeszerzési tervet

az
éves

2011.
évi
CVIII. törvény
33. § (3) bek.
2015.
évi
10

jogszabályváltozás
miatti módosítás

CXLIII.
törvény 42. §
Mint
az
ajánlatkérő
nevében eljáró személy,
gyakorolja az ajánlatkérő
jogait és kötelezettségeit.

2011.
évi
CVIII. törvény

I.1513.) Gazdálkodással kapcsolatos hatáskörök:
A
jegyző
által
a
2011. évi CXCV.
jogszabályban
törvény 24. § (3)-(4)
meghatározott
feltételek és tartalom
szerint
előkészített
költségvetési rendelettervezetet benyújtja a
képviselő-testületnek
február 15-ig.
Beszámol a képviselő2011. évi CXCV.
testület
részére
az
törvény 25. §
átmeneti
időszak
gazdálkodásáról.

A költségvetési rendelet
keretei között dönt az
önkormányzat
költségvetési bevételi és
kiadási
előirányzatok
módosításáról, valamint
a kiemelt előirányzatok
közötti
átcsoportosításáról.
A helyi önkormányzat
kiadási
előirányzatai
terhére a polgármester
vagy az általa írásban
felhatalmazott személy

2011. évi CXCV.
törvény 34. § (2)
bek.,
368/2011.
(XII.31.)
Korm.r.
43/A. § (2)

368/2011. (XII.31.)
Korm.r. 52. § (6)
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a jogszabály a
hatáskört
a
polgármesterhez
telepíti,
átruházott
hatáskörök
közötti
felsorolása
indokolatlan
a jogszabály a
hatáskört
a
polgármesterhez
telepíti,
átruházott
hatáskörök
közötti
felsorolása
indokolatlan
ugyanaz
a
hatáskör
duplikálva került
felsorolásra.
A
rendelettel
átruházott
hatáskörök
között indokolt a
felsorolása, ezért
ott szerepel.
A Korm. rend. a
hatáskört
eredetileg
a
polgármesternek
adja, nem a
képviselő-

vállalhat
kötelezettséget.

A
költségvetés
végrehajtására
vonatkozó
zárszámadási rendelet
tervezetet a jegyzői
előkészítést
követően
terjeszti a képviselőtestület elé úgy, hogy az
a képviselő-testület elé
terjesztését
követő
harminc napon belül,
de
legkésőbb
a
költségvetési
évet
követő ötödik hónap
utolsó napjáig hatályba
lépjen.
Adatszolgáltatást
teljesít
az
elemi
költségvetésről és az
éves
költségvetési
beszámolóról, valamint
a
Kormány
rendeletében
meghatározott
gyakorisággal időközi
költségvetési jelentésről
és
időközi
mérlegjelentésről
az
államháztartás
információs rendszere
keretében.
Felelős a gazdálkodás
szabályszerűségéért.

2011. évi CXCV.
törvény 91. §

testületnek, ezért
az
átadott
hatáskörök
közötti
felsorolása
indokolatlan.
a jogszabály a
hatáskört
a
polgármesterhez
telepíti,
átruházott
hatáskörök
közötti
felsorolása
indokolatlan

2011. évi CXCV.
törvény 108. § (1)
bek.

2011. évi CLXXXIX.
törvény 115. § (1)
bek.
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A
törvény
a
hatáskört
eredetileg
a
polgármesternek
adja, nem a

képviselőtestületnek, ezért
az
átadott
hatáskörök
közötti
felsorolása
indokolatlan.
Észrevételt tesz az éves
költségvetési
beszámolóban
a
támogatások
elszámolására
és
felhasználására
vonatkozó a Magyar
Államkincstár hatósági
ellenőrzése keretében
végzett felülvizsgálatra.
Jogszabályban
meghatározott
feltételek
fennállása
esetén a képviselőtestületnél
kezdeményezheti
önkormányzati
biztos
megbízását.

2011. évi CXCV.
törvény 60. §

2011. évi CXCV.
törvény
71.
§,
368/2011. (XII.31.)
Korm.r. 116. §

A
törvény
a
hatáskört
eredetileg
a
polgármesternek
adja, nem a
képviselőtestületnek, ezért
az
átadott
hatáskörök
közötti
felsorolása
indokolatlan.

I.1614.) Önkormányzat adósságrendezési eljárásával kapcsolatos hatáskörök:
Az
adósságrendezési
A
törvény
a
eljárásról
kapott
bírósági
1996.
évi
hatáskört
értesítésben foglaltakról a
XXV. törvény
eredetileg
a
kézhezvételtől számított 15
6. § (3)
polgármesternek
napon
belül
köteles
adja, nem a
nyilatkozni,
hogy
az
képviselőönkormányzat elismeri-e a
testületnek, ezért
kérelemben
foglaltak
az
átadott
fennállását.
hatáskörök
közötti
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felsorolása
indokolatlan.
Észrevételt tehet a bíróságon
a
pénzügyi
gondnok
jelentésével
kapcsolatban
annak kézhezvételét követő
15 napon belül.
Fellebbez a bíróság végzése
ellen,
amelyben
az
a
pénzügyi gondnok jelentését
jóváhagyja, vagy új jelentés
készítésére kötelezi.
Kifizeti a pénzügyi gondnok
igazolt költségeit és az általa
igénybe vett szakértők díját.

1996.
évi
XXV. törvény
29. § (5) bek.

1996.
évi
XXV. törvény
29. § (7) bek.

1996.
évi
XXV. törvény
33. § (3) bek.

I.1715.) Közérdekű- és egyéb adatszolgáltatással kapcsolatos hatáskörök:
Adatot szolgáltat az Országos
Statisztikai Adatgyűjtési Program
alapján a kataszterből – a
Magyar Államkincstár területi
szervei útján – a KSH, valamint a
törvényben
vagy
kormányrendeletben
felhatalmazott
állami
szerv
részére
Az önkormányzat feladatkörébe
tartozó
ügyekben
köteles
elősegíteni és biztosítanija a
közvélemény pontos és gyors
tájékoztatását.
Az
önkormányzat
tevékenységéhez kapcsolódóan
a 2011. évi CXII. törvény 1. sz.
melléklete
szerinti
általános
közzétételi
listában
meghatározott adatokat az 1. sz.
mellékletben foglaltak szerint
közzéteszi
a
törvényben
meghatározott adatokat.

2011. évi CXCV.
törvény 27. § (2)
bek. 2016. évi
CLV.
törvény
24-26. §

hatályon
kívül
helyezte a 2014.
évi CXIX. törvény
55. § (2) 6., új
jogszabályhely
rendezi

pontosítás
2011. évi CXII.
törvény 32. §
pontosítás

2011. évi CXII.
törvény 37. §
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Közérdekű adat megismerésére
irányuló kérelemnek legfeljebb
15 napon belül eleget tesz.
Közérdekű adatra vonatkozó
kérelem
teljesítésének
megtagadásáról
értesíti
az
igénylőt.
Az
elutasított
kérelmekről
és
indokairól
nyilvántartást vezet és arról
minden év január 31-ig értesíti az
adatvédelmi hatóságot

2011. évi CXII.
törvény 29. §

2011. évi CXII.
törvény 30. § (3)
bek.

Szabályzatot ad ki a közérdekű
adatok
megismerésére
vonatkozó
kérelmek
teljesítésének rendjéről

2011. évi CXII.
törvény 3024. §
(63) bek.

pontosítás

I.18.) Az önkormányzati képviselők javadalmazásával kapcsolatos hatáskör:
A
törvény
a
hatáskört
eredetileg
a
polgármesternek
adja, nem a
Engedélyezi
a
képviselői
Mötv. 35. §
képviselőköltségek megtérítését és
(3) bek.”
testületnek, ezért
intézkedik a kifizetésről
az
átadott
hatáskörök
közötti
felsorolása
indokolatlan.
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II. Képviselő-testület önkormányzati
polgármesteri hatáskörök

rendeleteiben

szabályozott

átruházott

II.1.) Az önkormányzat jelképeivel (címer- és zászlóhasználattal) kapcsolatos
hatáskörök:
Engedélyezi Csepel címerének és zászlajának,
lobogójának felhasználását, alkalmazását vagy
kereskedelmi forgalomba hozatal céljára történő
előállítását
Engedélyezi
a
„Csepel”
városrésznév
használatát.

25/2011. (VII.18.)
ör 7. § (1) és (5)
bek.
25/2011. (VII.18.)
ör. 9. § (1) bek.

II.2.) Az önkormányzati tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek
elidegenítésével kapcsolatos hatáskörök:

Elrendeli a helyiség eladását

3/1996. (II.06.)
Kt. rendelet 9.
§ (2) bek.

Részletfizetési kedvezményt biztosít
az értékesítéskor az arra jogosultnak.

3/1996. (II.06.)
Kt. rendelet 6.
§ (4) bek.

II.32.) A Környezetvédelmi Alappal kapcsolatos hatáskörök:
Rendelkezik a Környezetvédelmi
Alap kezelésének működési rendjéről
és szervezetéről
Intézkedik a pályázati feltételek és az
eljárási szabályok meghatározásáról
Évente beszámol a képviselőtestületnek az éves költségvetési
beszámolóval
egyidőben
a
Környezetvédelmi
Alap
felhasználásáról

9/1997.
(IV.22.)
Kt.
rendelet 5. §
(2) bek.
9/1997.
(IV.22.)
Kt.
rendelet 6. §
(3) bek.
9/1997.
(IV.22.)
Kt.
rendelet 7. §
(1) bek.

II.4.) Az Infrastruktúra Kerettel kapcsolatos hatáskörök:
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hatályon kívül
helyezte
a
14/2011.
(III.31.) ör.
hatályon kívül
helyezte
a
14/2011.
(III.31.) ör.

Rendelkezik az Infrastruktúra Kerettel
kapcsolatosan
az
alapkezelés
működési rendjéről és szervezetéről

43/1997.
(XII.16.)
Kt.
rendelet 5. §
(2) bek.

Intézkedik a pályázati feltételek és az
eljárási szabályok meghatározásáról

43/1997.
(XII.16.)
Kt.
rendelet 5. §

Évente beszámol a képviselőtestületnek az éves költségvetési
beszámolóval
egyidőben
az
Infrastruktúra Keret felhasználásáról

43/1997.
(XII.16.)
Kt.
rendelet 7. §
(1) bek.

hatályon kívül
helyezte
a
6/2022. (III.2.)
ör
hatályon kívül
helyezte
a
6/2022. (III.2.)
ör.
hatályon kívül
helyezte
a
6/2022. (III.2.)
ör.

II.53.) A taxiállomásokkal kapcsolatos hatáskörök:

Kiadja
a
közterület-használati
engedélyt
a
taxiállomás
létesítőjének,
üzemeltetőjének
Kiadja
a
közterület-használati
engedélyt
a
taxiállomás
létesítésére,
használatára
és
üzemeltetésére

9/2000 (III.21.)
Kt. rendelet
13. § (2) bek.
31/2013. (IV.
18.) Főv. Kgy.
rendelet 7. §
(3)
bek.,
18/2021. (XII.
22.) ör. 10. §
(1) bek. 23.
pont, 15. § (1)
bek.

új
jogszabály
rendezi

II.6.) Az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések
előkészítésével, jóváhagyásával, megvalósításával kapcsolatos hatáskörök:
Felelős a beszerzések előkészítéséért,
megvalósításáért,
a
beruházói
feladatok
ellátásáért
az
önkormányzat
beszerzései
tekintetében

3/2004. (I.27.)
Kt. rendelet 4.
§ (1) bek. a)
pont

Gondoskodik a beszerzési program
és a célokmány összeállításáról

3/2004. (I.27.)
Kt. rendelet 6.
§ (3) bek.
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hatályon kívül
helyezte
a
6/2022. (III.2.)
ör.
hatályon kívül
helyezte
a
6/2022. (III.2.)
ör.

A képviselő-testület elé terjeszti a
beszerzési program és célokmány
tervezetét

3/2004. (I.27.)
Kt. rendelet 6.
§ (4) bek.

Engedélyt ad a beszerzési program
és célokmány módosítására a
rendeletben
meghatározottak
fennállása esetén

hatályon kívül
helyezte
a
6/2022. (III.2.)
ör.
hatályon kívül
helyezte
a
6/2022. (III.2.)
ör.

II.74.) Vis maior támogatás nyújtásával kapcsolatos hatáskörök:

Kárszakértőt kér fel a
biztosításának hiányában

károsult

Ellenőrzi
a
támogatás
rendeltetésszerű felhasználását

Dönt
támogatás
nyújtásáról,
formájáról és mértékéről
Hozzájárul bejegyzett jelzálogjog,
valamint elidegenítési és terhelési
tilalom ranghelyének módosításához
Intézkedik
jelzálogjog,
valamint
elidegenítési és terhelési tilalom
törlése iránt
Eljár magánszemélyek tulajdonát ért
vis maior károk vonatkozásában eseti
kormányzati támogatás igénylése
esetén is, egyéb jogszabályban
meghatározott keretek között
Ellenőrzi
az
eseti
kormányzati
támogatás felhasználását

35/2004.
(IX.21.)
Kt.
rendelet 4. §
(2) bek.
35/2004.
(IX.21.)
Kt.
rendelet 56. §
(42) bek.
35/2004.
(IX.21.)
Kt.
rendelet 8. §
(1) bek.
35/2004.
(IX.21.)
Kt.
rendelet 11. §
(2) bek.
35/2004.
(IX.21.)
Kt.
rendelet 12. §

pontosítás

35/2004.
(IX.21.)
Kt.
rendelet 14. §
(2) bek.
35/2004.
(IX.21.)
Kt.
rendelet 15. §
(1) bek.

II.85.) Az ún „átmeneti” területek közösségi kezelésbe adásával kapcsolatos
hatáskörök:
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Kiírja a nyilvános pályázatot
3 tagú bíráló bizottságot jelöl ki a pályázatok
érvényességének vizsgálatára és az elbírálás
szempontjainak meghatározására.

20/2006. (VI.13.)
Kt. rendelet 5. §
(1) bek.
20/2006. (VI.13.)
Kt. rendelet 7. §
(2) bek.

II.96.) Lakóépületek magánerős felújításával kapcsolatos hatáskörök:
Hozzájárul bejegyzett jelzálogjog ranghelyének
módosításához

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

Dönt támogatási szerződés felmondásáról a
rendeletben meghatározott okok fennállása
esetén

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

II.107.) Burkolatbontással kapcsolatos hatáskörök:

Kiadja a tulajdonosi hozzájárulást,
illetve
közterület-használati
szerződést köt.

6/2016. (III.02.) pontosítás
ör. 10. § (1)
bekezdés
10/2008. (IV.17.)
Kt. rendelet 8. §
(3) bek.

II.118.) Saját halottá nyilvánítással kapcsolatos hatáskörök:
Lemond a temetést követően a temetési hely
feletti rendelkezési jogról – beleértve az újraváltás
jogát is – az örökösök javára
Felveszi a kapcsolatot az elhunyt személyt saját
halottjává nyilvánító egyéb szervekkel és megköti
a költségviselésről szóló megállapodást

11/2009.
(III.19.)
Kt. rendelet 5. §
11/2009.
(III.19.)
Kt. rendelet 4. §

II. 29.) Fakivágások pótlásával és pénzbeli megváltásával kapcsolatos hatáskörök:
Megköti a fapótlás pénzbeli
megváltására
vonatkozó
szerződéstMegköti
a
fapótlás
pénzbeli megváltására vonatkozó
szerződést
19

38/2009.
(X.20.)
Kt.
rendelet 8. §
(2) bek.

pontosítás

II.130.) Lakások bérbeadásával kapcsolatos hatáskörök:
5/2011. (II.25.)
ör. 2. § (1)
bek.

Gyakorolja a bérbeadói jogokat
Javaslatot tesz a Képviselőtestületnek minden év február 28ig az adott évben várhatóan
megüresedő
lakások
bérbeadásakor
alkalmazható
jogcímek
közül
elsőbbség
biztosítására
Meghatározza
a
Kt.
határozatában foglalt keretek
között az üres vagy megüresedő
lakások bérbeadásának jogcímét,
a teljesítés ütemezését vagy
időpontját
Kijelöli az ún. „krízislakásként”
hasznosítható lakásokat.
Legfeljebb 6 hónapig terjedő
határozott időtartamra dönthet az
üresen álló egyes lakások –
ideértve a
nyugdíjasházi
az
időskorúak
bérlakását
is
–
bérbeadásáról azon, Budapest
XXI. kerület közigazgatási területén
lakástulajdonnal
rendelkező
magánszemélyek részére, akik
átmenetileg
lakástulajdonuk
használatában akadályozottak
Dönt
versenytárgyalás
eredménytelensége
esetén
a
további hasznosítás módjáról
Egy éves, határozott időtartamú
lakáshasználati szerződést köt azzal
a 18. § (1) bekezdése szerinti
jogcím nélküli lakáshasználóval, aki
a lakást nem önkényesen foglalta
el és nincs a lakásra vonatkozóan
20

5/2011. (II.25.)
ör. 3. § (2)
bek.

5/2011. (II.25.)
ör. 3. § (3)
bek.
5/2011. (II.25.)
ör. 3. § (6)
bek.

5/2011. (II.25.)
ör. 5/A.§

a nyugdíjasházi
bérlakás
elnevezés
időskorúak
bérlakására
változott

5/2011. (II.25.)
ör. 12. § (3)
bek.
pontosítás
5/2011. (II.25.)
ör. 40. § (2)
bek.

lakáshasználati díj, illetve közüzemi
díj tartozása
Bérleti
szerződés
felmondására
nyilatkozat aláírása

azonnali
vonatkozó

Hozzájárul
lakásba
befogadáshoz

Hozzájárul a tartási
megkötéséhez

történő

szerződés

Hozzájárul lakáscseréhez

ad

lakások

új
de

5/2011. (II.25.)
ör. 58. § (5)
bek.
5/2011. (II.25.)
ör. 59. § (5)
bek.
5/2011.
ör. 60.
bek.
5/2011.
ör. 61.
bek.

Hozzájárul albérletbe adáshoz

Engedélyt
összevonására

5/2011. (II.25.)
ör. 42. § (2)
bek.

nem
hatáskör,
felsorolása
eddig
elmaradt

nem
új
hatáskör, de
felsorolása
eddig
elmaradt

(II.25.)
§ (8)
(II.25.)
§ (2)

5/2011. (II.25.)
ör. 65. § (4)
bek.

hatályon kívül
helyezte
a
28/2018. ör. 12.
§

II.141.) Nem lakás céljáró szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos hatáskörök:

Gyakorolja a bérbeadói jogokat
Megköti
és
módosítja
a
helyiségbérletre
vonatkozó
szerződést
Gyakorolja a lakástörvény 24-26. §ában szabályozott felmondási
jogot
Dönt helyiség más célra történő
bérbeadásáról
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14/2011.
(III.31.) ör. 3. §
(1) bek.
14/2011.
(III.31.) ör. 4. §
(1) bek.
14/2011.
(III.31.) ör. 5. §
és 31. §.
14/2011.
(III.31.) ör. 8. §

a
következő
ponttal
összevonásra
került a hatáskör

Dönt
versenytárgyalás
sikertelensége esetén a helyiség
szabad megállapodással történő
bérbeadásáról
Dönt helyiség legfeljebb 15 évre
történő
bérbeadásáról,
amennyiben azt 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

14/2011.
(III.31.) ör. 811.
§ (14) bek.

14/2011.
(III.31.) ör. 18.
§ (3) bek.

Előzetes hozzájárulás megadása
helyiségnek bérlőtársak részére
történő bérbeadás tárgyában

14/2011.
(III.31.) ör. 17
§. (1)bek.

Hozzájárulás megadása bérleti jog
átruházása tárgyában

14/2011.
(III.31.) ör. 26.
§

Hozzájárulás bérleti jog cseréjéhez

14/2011.
(III.31.) ör. 27.
§

Ajánlatot tehet másik helyiség
bérbeadására, szerződés közös
megegyezéssel
történő
megszüntetése esetén

14/2011.
(III.31.) ör. 28.
§ (1)bek.

Hozzájárulás a helyiségben végzett
tevékenység módosításához

14/2011.
(III.31.) ör. 30.
§ (1) bek.

II.152.) Közterület-használattal kapcsolatos hatáskörök:
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pontosítás

nem
új
hatáskör,
de
felsorolása
eddig elmaradt
nem
új
hatáskör,
de
felsorolása
eddig elmaradt
nem
új
hatáskör,
de
felsorolása
eddig elmaradt
nem
új
hatáskör,
de
felsorolása
eddig elmaradt
nem
új
hatáskör,
de
felsorolása
eddig elmaradt

Dönt
közterület-használati
hozzájárulás megadásáról

18/2021.
(XII.
22.) ör. 15. § (1)
bek.
29/2011. (IX.29)
ör. 10. § (1) bek.

14/2015. (III.26.)
hatályon kívül
helyezte,
új
jogszabályhely
rendezi

II.163.) Szociális és gyermekjólléti ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos
hatáskörök:
Dönt a települési pénzbeli
és/vagy természetbeni szociális
ellátás
megállapításáról, a
megállapított
támogatást
postai úton vagy folyószámlára
utalás
útján
eljuttatja
a
kérelmezőhöz,
ill.
szolgáltatójához

7/2015. (II.27) ör.
12.§;
7.§
4/2022.(III.02.) ör. 4.
§ (2) bek., 9. §, 25.
§ (8) bek., 65. § (2)
bek., 72. § (2) bek.,
76. § (3) bek.

a
7/2015.
(II.27.)
ör-t
hatályon kívül
helyezte
a
4/2022. (III.02.)
ör. ezért a
vonatkozó §ok a 4/2022.
(III.02.)
ör-be
kerültek
7/2015. (II.27) ör. a
7/2015.
8.§;
15.§ (II.27.)
ör-t
4/2022.(III.02.) ör. hatályon kívül
10. § (1) bek.
helyezte
a
4/2022. (III.02.)
ör. ezért a
vonatkozó §ok a 4/2022.
(III.02.)
ör-be
kerültek

A - jogosultsági feltételek
meglétének ellenőrzése, illetve
a
szociális
körülmények
vizsgálata céljából szükség
szerint
környezettanulmányt
készíthet, illetve erre más szervet
felkérhet. A benyújtott kérelem
vonatkozásában a jogosultsági
feltételek
meglétének
ellenőrzése, illetve a szociális
körülmények
vizsgálata
céljából
szükség
szerint
készíttethet, illetve felkérhet
más
szervet
a
környezettanulmány készítésére
Dönt
a
csepeli
akadálymentesítési támogatás
ügyekben

4/2022.(III.02.) ör.
14. § (3) bek. a)
pont, 16-18.§
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a
7/2015.
(II.27.)
ör-t
hatályon
kívül helyezte
a
4/2022.
(III.02.)
ör.
ezért
a
vonatkozó §ok a 4/2022.

Dönt
a
csepeli
ápolási
támogatás
állapít
megügyekben, a jogosultsági
időszak
alatt
az
ápolási
kötelezettségek
teljesítését
külön
bejelentés
nélkül
ellenőrizheti

7/2015. (II.27) ör.
13.§;
18.§
4/2022.(III.02)
ör.
14. § (2) bek. a)
pont, 19-24. §

Dönt a csepeli átmeneti segély
összegéről,
megállapíthatóságáról, vagy
természetben
juttatásként
történő kiutalásáról támogatás
ügyekben

7/2015. (II.27) ör.
12.§. (2) b), 12.§(3)
b); 21.§ (6)-(7), 28.
§
4/2022.(III.02.) ör.
14. § (3) bek. b)
pont, 15. § (3) bek.
a) pont, 25-27. §

Dönt csepeli fűtési támogatás
ügyekben

4/2022.(III.02.) ör.
14. § (3) bek. c)
pont, 28. § és 29. §

Dönt
csepeli
segédeszköz
ügyekben

4/2022.(III.02.)14. §
(3) bek. d) pont,
30. § és 31. §

gyógyászati
támogatás
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(III.02.) ör-be
kerültek
a
7/2015.
(II.27.)
ör-t
hatályon
kívül helyezte
a
4/2022.
(III.02.)
ör.
ezért
a
vonatkozó §ok a 4/2022.
(III.02.) ör-be
kerültek
a
7/2015.
(II.27.)
ör-t
hatályon
kívül helyezte
a
4/2022.
(III.02.)
ör.
ezért
a
vonatkozó §ok a 4/2022.
(III.02.) ör-be
kerültek
a
7/2015.
(II.27.)
ör-t
hatályon
kívül helyezte
a
4/2022.
(III.02.)
ör.
ezért
a
vonatkozó §ok a 4/2022.
(III.02.) ör-be
kerültek
a
7/2015.
(II.27.)
ör-t
hatályon
kívül helyezte
a
4/2022.
(III.02.)
ör.
ezért
a

Dönt
gyógyszertámogatás
ügyekben

csepeli

4/2022.(III.02.) ör.
14. § (2) bek. b)
pont, 32-36. §

Dönt a csepeli krízistámogatás
megállapításárólügyekben

7/2015. (II.27)
23.
§
4/2022.(III.02.)
14. § (3) bek.
pont, 37-39. §

Dönt
a
csepeli
temetési
támogatás ügyekben A csepeli
temetési segély pénzben vagy
természetbeni formában is
megállapíthatja

7/2015. (II.27) ör.
24. § (1); 41.§
4/2022.(III.02.) ör.
14. § (3) bek. g)
pont, 48-50. §

Csepeli gyógyszertámogatást
ítélhet meg Dönt a csepeli
hátralékkezelési szolgáltatás, és
csepeli
hátralékkezelési
támogatás ügyekben

7/2015. (II.27) ör.
27.§ 4/2022.(III.02.)
ör. 15. § (3) bek. c)
pont, 56- 68. §
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ör.
(1)
ör.
e)

vonatkozó §ok a 4/2022.
(III.02.) ör-be
kerültek
a
7/2015.
(II.27.)
ör-t
hatályon
kívül helyezte
a
4/2022.
(III.02.)
ör.
ezért
a
vonatkozó §ok a 4/2022.
(III.02.) ör-be
kerültek
a
7/2015.
(II.27.)
ör-t
hatályon
kívül helyezte
a
4/2022.
(III.02.)
ör.
ezért
a
vonatkozó §ok
pontosításra
kerültek
a
7/2015.
(II.27.)
ör-t
hatályon
kívül helyezte
a
4/2022.
(III.02.)
ör.
ezért
a
vonatkozó §ok
pontosításra
kerültek
a
7/2015.
(II.27.)
ör-t
hatályon
kívül helyezte
a
4/2022.

Dönt csepeli lakbértámogatás
ügyekbenCsepeli
lakhatási
támogatás
formájában
települési támogatást állapít
meg a szociálisan rászorult
személyeknek

7/2015. (II.27) ör.
30.§
4/2022.(III.02.)ör.15.
(2) bek. b) pont,
69-72. §

Dönt
csepeli
lakhatási
támogatás ügyekbenCsepeli
lakbértámogatást nyújthat a
szociális helyzet alapján történő
bérbeadással érintett bérlők
részére, az általuk lakott lakás
bérleti díjának megfizetéséhez

7/2015. (II.27) ör.
35.§
4/2022.(III.02.)ör.
15. § (2) bek. c)
pont, 73.-77. §

Dönt a köztemetés megtérítési
kötelezettség
mentessége
ügyekbenDönt a köztemetés
költségeinek részbeni vagy
teljes mértékű elengedéséről,
valamint annak részletekben
történő megfizetéséről

7/2015. (II.27) ör.
42.(2)-(3)
4/2022.(III.02.) ör.
15. § (3) bek. d)
pont, 78-81. §

Csepeli
hátralékkezelési
támogatásra
való
jogosultságot állapít meg az

7/2015. (II.27) ör.
53.§(1)”
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(III.02.)
ör.
ezért
a
vonatkozó §ok
pontosításra
kerültek
a
7/2015.
(II.27.)
ör-t
hatályon
kívül helyezte
a
4/2022.
(III.02.)
ör.
ezért
a
vonatkozó §ok
pontosításra
kerültek
a
7/2015.
(II.27.)
ör-t
hatályon
kívül helyezte
a
4/2022.
(III.02.)
ör.
ezért
a
vonatkozó §ok
pontosításra
kerültek
a
7/2015.
(II.27.)
ör-t
hatályon
kívül helyezte
a
4/2022.
(III.02.)
ör.
ezért
a
vonatkozó §ok
pontosításra
kerültek
a
7/2015.
(II.27.)
ör-t
hatályon

adósnak,
feltéve,
hogy
hátralékkezelési szolgáltatásra
(továbbiakban:
szolgáltatás)
jogosultságot szerzett.

A
helyi
szociálpolitikai
kerekasztalt összehívja és vezeti.

6/2012. (III.27.) ör.
31. § (4) bek.

Ellenőrzi, évente 1 alkalommal
értékeli az önkormányzat által
fenntartott
szociális
és
gyermekjóléti
intézmény
szakmai munkáját és erről
tájékoztatja
a
Képviselőtestületet.

6/2012. (III.27.) ör.
33. § (4) bek.

kívül helyezte
a
4/2022.
(III.02.)
ör.
ezért
a
vonatkozó §ok
pontosításra
kerültek
nem
új
hatáskör, de
eddig nem
került
felsorolásra
nem
új
hatáskör, de
eddig nem
került
felsorolásra

II.174.) Parkoló építés pénzbeni megváltásával kapcsolatos hatáskörök:
a
47/2011.
(XII.15.)
ör.
hatályon kívül
helyezése
47/2011. (XII.15.) ör.
miatt
a
5. § 24/2018. (X.26.)
vonatkozó
ör. 16. § (8) bek.
rendelkezések
a
24/2018.
(X.26.)
ör-be
kerültek

Szerződést köt a parkolási hely
megváltására kötelezettel.

II.18.15.) Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos hatáskörök:
A vagyonkezelési szerződésben meghatározott
kezelési feladatok ellenőrzése ő maga, vagy az
írásban meghatalmazott képviselője útján.
A kezelési feladatok ellenőrzésének eredményéről
évente beszámol a képviselő- testületnek.
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11/2012. (V.03.)
ör. 16. § (1) bek.
11/2012. (V.03.)
ör. 16. § (2) bek.

Önkormányzati
vagyont
érintő
hatósági eljárásban gyakorolja a
tulajdonost megillető nyilatkozattételi
jogot, közigazgatási és bírósági
eljárásban az ügyfél jogát
Az
önkormányzat
vagyonával
kapcsolatos
tulajdonosi
jognyilatkozatokat
(így
például
elővásárlási
jog
gyakorlása,
telekmegosztás,
telekösszevonás,
telekhatár-rendezés,
építési
ügyekben tulajdonosi hozzájárulás,
építési
engedélyeztetési
eljárás,
elidegenítési és terhelési tilalmak
törlése,
valamint
a
további
megterheléshez történő hozzájárulás
megadása) aláírja.
Dönt az önkormányzati tulajdonban
lévő közterületeken, azok alatt vagy
felett, illetőleg abban a közművek,
távközlési
eszközök
és
ezekkel
összefüggő építmények létesítése,
engedélyezése,
bővítése,
áthelyezése tárgyában és megköti a
kérelmezővel a szerződést.
Dönt üzleti vagyon körébe tartozó
ingatlannak
nem
minősülő
vagyontárgyak – ide nem értve az
értékpapír vásárlást - tulajdonjogának
ellenérték
fejében
történő
megszerzéséről.
Dönt államilag garantált, hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapír
megszerzéséről.
Ingó vagyon tekintetében gyakorolja
a tulajdonosi jogokat.
Előzetes egyetértési jogot gyakorol az
önkormányzati
intézmény
használatába adott ingatlanvagyon
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11/2012.
(V.03.) ör. 19.
§ (3) bek.

11/2012.
(V.03.) ör. 20.
§ (1) bek.

11/2012.
(V.03.) ör. 20.
§ (2) bek.

11/2012.
(V.03.) ör. 21.
§ (2) bek.
11/2012.
(V.03.) ör. 21.
§ (3) bek.
11/2012.
(V.03.) ör. 24.
§ (5) bek.
11/2012.
(V.03.) ör. 25.
§ (3) bek.

nem
új
hatáskör, de
eddig
elmaradt
a
felsorolása

használatba, bérbe, haszonbérbe,
haszonkölcsönbe történő adásakor.
Gyakorolja a tulajdonosi jogokat a
többszemélyes
gazdasági
társaságban.

11/2012.
(V.03.) ör. 29.
§ (3) bek.

Dönt perbeli vagy peren kívüli
egyezség megkötéséről, perben vagy
peren kívül tett egyezségi ajánlat
elutasításáról 20 MFt kamat nélkül
számított értékig.

11/2012.
(V.03.) ör. 33.
§ a) pont

Dönt kötelezettség elismeréséről 20
MFt értékhatárig.

11/2012.
(V.03.) ör. 34.
§ (1) bek. a)
pont

Gondoskodik
az
önkormányzati
vagyonnal
való
gazdálkodással
összefüggő nettó ötmillió forintot elérő
vagy
azt
meghaladó
értékű
szerződések közzétételéről
Gondoskodik
–
a
gazdasági
programmal összhangban – az
aktuális Vagyongazdálkodási Terv
előterjesztéséről.

11/2012.
(V.03.) ör. 39.
§ (2) bek.

nem
új
hatáskör, de
eddig
elmaradt a
felsorolása

11/2012.
(V.03.) ör. 42.
§ (1) bek.

II.1916.) Településrendezéssel kapcsolatos hatáskörök:

Elfogadja a Tervtanács ügyrendjét

Megbízza a Tervtanács tagjait
Igazolást
állít
ki
az
építési
tevékenység tudomásul vételéről,
vagy megtiltja a tevékenységet a
csepeli
Tervtanács
szakmai
álláspontjára alapozottan
Ellenőrzi a bejelentési kötelezettség
megtételét és a tevékenység
folytatását, településképi kötelezési
eljárást
folytat
le
A
külön
jogszabályban
meghatározott,
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13/2013.
(V.02.) ör. 2. §
(2) bek.
13/2013.
(V.02.) ör. 5. §
(5) bek.
35/2017.
14/2013.
(XII.20.)
(V.02.) ör 3. § hatályon kívül
(4)-(6
helyezte
14/2013.
(V.02.) ör 4. §
2016.
évi
LXXIV. törvény
8. §, 35/2017.

nem
új
hatáskör,
összefoglaló
meghatározás
a
korábbi

településkép-érvényesítési eszközök
alkalmazása.

Településképi véleményt ad ki a
Tervtanács szakmai álláspontjára
alapozottan

(XII. 20.) ör. 60. részekre
§ (2) bek.
bontott
hatásköri
felsorolás
helyett
15/2013.
(V.02.) ör. 6. §
(1)

II.2017. Gyermekvédelmi és ifjúsági támogatásokkal kapcsolatos hatáskörök
Dönt
csepeli
rendkívüli
7/2015. (II.27)
a
7/2015.
gyermekvédelmi
-támogatás
ör.
25.§
(II.27.)
ör-t
ügyekben.
Csepeli
rendkívüli
4/2022.(III.02.)
hatályon
gyermekvédelmi támogatást állapít
ör. 14. § (3)
kívül
meg a gyermek részére
bek. f) pont,
helyezte a
44-47. §
4/2022.
(III.02.)
ör.
ezért
a
vonatkozó
§-ok
pontosításra
kerültek
Dönt csepeli nevelési támogatás
7/2015. (II.27)
a
7/2015.
ügyekben. Csepeli nevelési segélyt
ör.
26.§
(II.27.)
ör-t
állapíthat meg a gyermek részére
4/2022.(III.02.)
hatályon
ör. 14. § (2)
kívül
bek. c) pont,
helyezte a
40-43. §
4/2022.
(III.02.)
ör.
ezért
a
vonatkozó
§-ok
pontosításra
kerültek
Dönt csepeli gyermekétkeztetési
7/2015. (II.27)
a
7/2015.
térítési díj kedvezmény ügyekben. ör.
(II.27.)
ör-t
Csepeli gyermekétkeztetés térítési
39.§”4/2022.
hatályon
díjának kedvezményében részesíti a
(III.02.) ör. 15. §
kívül
gyermeket.
(2) bek. a)
helyezte a
pont, 51-55. §
4/2022.
(III.02.)
ör.
ezért
a
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Általános
iskolai
tanulmányok
megkezdéséhez támogatást biztosít.

19/2017.
(IX.01.) ör. 14. §

vonatkozó
§-ok
pontosításra
kerültek
nem
új
hatáskör, de
eddig nem
került
felsorolásra

II.2118.) Egészségügyi támogatásokkal kapcsolatos hatáskörök:
Támogatói döntés meghozatala
a pneumococcus baktérium és a
rotavírus elleni védőoltás
kapcsán.

5/2019.
(IV.03.) ör. 8. §

eddig fel
nem
sorolt
átruházott
hatáskör

II.19. Költségvetéssel kapcsolatos hatáskörök:
A költségvetési rendelet
keretei között dönt az
önkormányzat
költségvetési bevételi és
kiadási
előirányzatok
módosításáról, valamint
a kiemelt előirányzatok
közötti
átcsoportosításáról.

2011.
évi
CXCV.
törvény 34. § (2) bek.,
368/2011.
(XII.31.)
Korm. rendelet 43/A. §
(2) bek.
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az
évente
elfogadott
költségvetési
rendeletben
átadott
hatáskör, az
előző
pontból ide
került át

1/B. melléklet
PÉNZÜGYI, ELLENŐRZÉSI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG HATÁSKÖREINEK JEGYZÉKE
I.

Saját hatáskörök I. A Bizottság jogszabályban rögzített hatáskörei
I.1.) Gazdálkodással, ellenőrzéssel kapcsolatos hatáskörök:
Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a
végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló
tervezeteit.
Megtárgyalja és véleményezi a költségvetési
rendelettervezetet.
Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek
alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre,
a
vagyonváltozás
(vagyonnövekedés,
csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző
okokat, szükség esetén véleményéről a képviselőtestületet tájékoztatja.
Vizsgálja
az
adósságot
keletkeztető
kötelezettségvállalás indokait és gazdasági
megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési
szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a
bizonylati
fegyelem
érvényesítését.
Tapasztalatairól – szükség esetén – a képviselőtestületet tájékoztatja.
Közli vizsgálati megállapításait a képviselőtestülettel. A képviselő-testület egyet nem értése
esetén, vagy ha az a szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a vizsgálati jegyzőkönyvet az
észrevételeivel együtt megküldi az Állami
Számvevőszéknek.
Kezdeményezheti
a
képviselő-testületnél
önkormányzati biztos megbízását.

2011. évi CLXXXIX.
törvény 120. § (1)
bek. a) pont
368/2011. (XII.31.)
Korm. r. 27. §
2011. évi CLXXXIX.
törvény 120. § (1)
bek. b) pont

2011. évi CLXXXIX.
törvény 120. § (1)
bek. c) pont

2011. évi CLXXXIX.
törvény 120. § (2)
bek.

368/2011. (XII.31.)
Korm. r. 116. § (1)
bek.

I.2.) Vagyonnyilatkozattal, összeférhetetlenséggel és méltatlansággal kapcsolatos
hatáskörök:
Elvégzi
a
képviselők
vagyonnyilatkozatának vizsgálatával
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2011.
CLXXXIX.

évi pontosítás

ellenőrzésével,
nyilvántartásával
kapcsolatos feladatokat

Ellátja
a
összeférhetetlenségével
méltatlanságával
jogszabályi feladatokat

képviselők
és
kapcsolatos

törvény 39. §
(3)-(5)
bekezdés, 57.
§ (2) bek.,
SZMSZ 47. §
(3) bek.
2011.
évi pontosítás
CLXXXIX.
törvény 37. §,
38.
§
(5)
bekezdés,
SZMSZ 47. §
(5) bek.

II. Képviselő-testület által átruházott hatáskörök A Bizottság kijelölés alapján ellátott
feladatai
II.1.) Vagyonnyilatkozattal,
kapcsolatos hatáskörök:

II.

összeférhetetlenséggel

és

méltatlansággal

Elvégzi
a
képviselők
vagyonnyilatkozatának
vizsgálatával
ellenőrzésével,
nyilvántartásával
kapcsolatos feladatokat

57. §
(2)
bek.,
SZMSZ
47. §
(3)
bek.

Kivizsgálja
a
összeférhetetlenségével
méltatlanságával
bejelentéseket

áthelyezve
a
SZMSZ
bizottság
47. §
jogszabályban
(5)
rögzített hatáskörei
bek.
közé

képviselők
és
kapcsolatos

áthelyezve
a
bizottság
jogszabályban
rögzített hatáskörei
közé

Képviselő-testület önkormányzati rendeleteiben szabályozott hatáskörök
II.21.) Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos hatáskörök feladatok:
Véleményezi
az
önkormányzati
vagyon
intézményi kezelésbe adásával kapcsolatos
előterjesztést
Véleményezi az intézményi kezelésbe adott
vagyon hasznosítására vonatkozó javaslatot
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11/2012. (V.03.)
ör. 25. § (1) bek.
11/2012. (V.03.)
ör. 25. § (4) bek.

III.2.) Az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések
előkészítésével, jóváhagyásával, megvalósításával kapcsolatos hatáskörök
Véleményezi és
önkormányzat
programterveit

rangsorolja az
beszerzési

Elrendelheti bármely értékhatár
alatti,
általa
fontosnak
ítélt
beszerzésre program és célokmány
készítését
Jóváhagyja
célokmányt

a

program

Dönt a módosított program
célokmány jóváhagyásáról

és

és
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hatályon kívül
helyezte
a
6/2022. (III.2.)
Kt. rendelet
hatályon kívül
3/2004. (I.27.)
helyezte
a
Kt. rendelet 6.
6/2022. (III.2.)
§ (2) bek.
Kt. rendelet
3/2004. (I.27.)
Kt. rendelet 5.
§ (5) bek.

3/2004. (I.27.)
rendelet 6. §
(4) bek.
3/2004. (I.27.)
Kt. rendelet 8.
§ (2)-(4) bek.

hatályon kívül
helyezte
a
6/2022. (III.2.)
Kt. rendelet
hatályon kívül
helyezte
a
6/2022. (III.2.)
Kt. rendelet

1/C. melléklet

Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság
I.

Saját hatáskörök I. A Bizottság kijelölés alapján ellátott feladatai:
I.1.) A közneveléssel, közművelődéssel kapcsolatos feladatokhatáskörök:
Ellátja a közneveléssel kapcsolatos feladatokat
Közművelődési feladatok ellátásával
kapcsolatban véleményezési, javaslattételi jogot
gyakorol

SZMSZ 47. § (4) bek.
1997. évi CXL. törvény
79-80. §

I.2.) Gazdálkodással, ellenőrzéssel kapcsolatos hatáskörökfeladatok:
Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a
végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló
tervezeteit

2011. évi
CLXXXIX.
törvény 120. (1)
bek. a) pont

I.3.) A kerületi fogyatékos ügyekkel kapcsolatos hatáskörökfeladatok:
Ellátja a fogyatékkal élőkkel
kapcsolatos feladatok
felügyeletétEllátja a fogyatékkal
élőkkel kapcsolatos feladatok
felügyeletét, valamint a kerületi
civil szervezetekkel történő
kapcsolattartást.
Felügyeli a kerületi fogyatékosügyi
civil szervezettekkel történő
kapcsolattartást.
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SZMSZ 47. §
(8) bek.

SZMSZ 47. §
(8) bek.

pontosítás
az szmsz
alapján

II.

Képviselő-testület által átruházott hatáskörök

II.1.) Szociális ellátással kapcsolatos hatáskörök:

Jóváhagyja a szociális ellátást
nyújtó szakmai programját, a
házirendjét.

1993. évi III.
törvény 92/B.
§ (1) bek. c)
pont

Jóváhagyja a Kábítószer
egyeztető fórum működéséről
készített beszámolót, a
Kábítószer egyeztető fórum
szervezeti és működési
szabályzatát. Továbbá
jóváhagyja a Kábítószer
egyeztető fórum elnökének
személyét.

80/2013.
(X.16.) OGY
határozat

átkerült a
rendelettel
átruházott
hatáskörök
közé

II.2.) Gyermekjóléti ellátással kapcsolatos hatáskörök:
Jóváhagyja a gyermekek
napközbeni ellátását biztosító
bölcsődék tekintetében a nyári
nyitvatartási rendjét

1997. évi XXXI.
törvény 43. §
(4) bekezdés

átkerült a
rendelettel
átruházott
hatáskörök
közé

II.2.) Egészségüggyel kapcsolatos hatáskörök:
Figyelemmel kíséri a környezet-egészségügyi
helyzet alakulását és annak romlása esetén
kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező hatóság
eljárását

1997. évi CLIV.
törvény 153. § (1)
bek. c) pont

II.3.) Neveléssel-oktatással kapcsolatos hatáskörök:

Meghatározza Közzé teszi az
Önkormányzat által fenntartott
óvoda felvételi körzetét.
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2011. évi
CXC.
törvény
49. § (3)
bekezdés

pontosítás

Meghatározza az adott nevelési
évben az önkormányzat által
fenntartott óvodában indítható
óvodai csoportok számát,
továbbá engedélyezi a
maximális csoportlétszám
átlépését.

Értékeli az Önkormányzat által
fenntartott óvoda pedagógiai
programjában meghatározott
feladatok végrehajtását, a
pedagógiai- szakmai munka
eredményességét.
Megkeresés alapján véleményezi
az Önkormányzat tulajdonában
lévő köznevelési intézmény
megszüntetésével,
átszervezésével, feladatának
megváltoztatásával, nevének
megállapításával, összefüggő
döntés-tervezetetfenntartói
javaslatot.
Jóváhagyja az Önkormányzat
fenntartásában álló óvoda
továbbképzési programját.

Ha az óvodába jelentkezők
száma meghaladja a felvehető
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2011.
CXC.
törvény
25. § (7)
bek., 83. §
(2) bek. d)
pont;
2011.
CXC.
törvény
25. § (7)
bekezdés
2011. évi
CXC.
törvény
83. § (2)
bek. h)
pont
2011. évi
CXC.
törvény
83. § (4)
bek. h)
pont

2011. évi
CXC:
törvény
83. § ()
bekezdés
g) pont,
277/1997.
(XII. 22.)
Korm.
rendelet 1.
§ (2)
bekezdés
2011. évi
CXC.
törvény

pontosítás

pontosítás

hatálytalanná
vált

gyermekek számát javaslatot tesz
a felvételre.

49. § (2)
bekezdés

jogszabályi
rendelkezés

II.4.) Az intézmények munkamegosztásával kapcsolatos hatáskörök:

Jóváhagyja az önkormányzati
intézmények közötti
munkamegosztási
megállapodást.

2011. évi
CLXXXIX. tv.
41. § (4)
bek.

nem
önkormányzati
rendelettel
átruházott
hatáskör, ezért
itt szerepel

III. Képviselő-testület önkormányzati rendeleteiben szabályozott átruházott hatáskörök
III.1) Sporttal kapcsolatos hatáskörök:
Gyakorolja a sport feladatokkal kapcsolatos
egyes fenntartói jogköröket.
Ellátja az önkormányzat sportintézményeinek,
sportlétesítményeinek szakmai ellenőrzését

7/2004. (III.2.) Kt.
rendelet
7/2004. (III.2.) Kt.
rendelet 10. § (1)
bek.

III.2) Gyermekvédelmi és ifjúsági támogatásokkal kapcsolatos hatáskörök
Dönt a térítési díjkedvezmény
16/2017.
a 7/2015.
jogcímén felhasználható éves
(VII.04.) ör. 42.
(II.27.) ör-t
keretösszeg intézmények részére
§ (1)
hatályon kívül
eső hányadáról (intézményi
bekezdés a)
helyezte a
keretösszeg).
pontja
4/2022. (III.02.)
ör. a jelenleg
hatályos
rendeletben
erre
felhatalmazás
nem szerepel
Az éves előirányzaton belül
maradva dönt a nevelési-oktatási
intézmény vezetője által – az
intézményi keretösszeg
méltányosságból történő emelése
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16/2017.
(VII.04.) ör. 42.
§ (1)
bekezdés b)
pontja

a 7/2015.
(II.27.) ör-t
hatályon kívül
helyezte a
4/2022.
(III.02.) ör. a

tárgyában – előterjesztett kérelme
ügyében.

jelenleg
hatályos
rendeletben
erre
felhatalmazás
nem szerepel

III.3. Az intézmények munkamegosztásával kapcsolatos hatáskörök:

Jóváhagyja az önkormányzati
intézmények közötti
munkamegosztási megállapodást.

2011. évi
CLXXXIX. tv. 41.
§ (4) bek.

átruház
ott
hatáskö
rök
között
került
felsorolá
sra

III.2.) Személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és Szociális és
gyermekjóléti ellátásokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos hatáskörök:
A térítési díj fizetésére
kötelezett által fizetendő
térítési díj mértékét
mérsékelheti, elengedheti a
rendeletben meghatározott
esetekben.
Jóváhagyja a gyermekek
napközbeni ellátását biztosító
bölcsődék tekintetében a
nyári nyitvatartási rendjét .

6/2012. (III.
27.) ör. 14. §
(1) – (2) bek.

Dönt, ha az ellátott vagy
törvényes képviselője a
meghatározott személyi
térítési díjat vitatja, illetve
annak csökkentését vagy
elengedését kéri.

6/2012. (III.
27.) ör. 14. §
(1) bek.

6/2012. (III.
27.) ör. 23. §
(2)
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nem új hatáskör,
átkerült az előző
pontból
nem új
hatáskör, az
eddigiekben
az átruházott
hatáskörökben
volt

Jóváhagyja az önkormányzat
által fenntartott szociális és
gyermekjóléti ellátást nyújtó
intézmény szakmai
programját és házirendjét.

6/2012. (III.
27.) ör. 33. §
(2)

nem új
hatáskör,
átkerült az
előző pontból

III.5) Infrastruktúra kerettel kapcsolatos hatáskörök:

Elkészítteti az Infrastruktúra Keret
felhasználására vonatkozó éves
programot és ellenőrzi annak
végrehajtását.

hatályon
kívül
43/1997.
helyezte
(XII.16.) Kt.
a
rendelet 5. §
6/2022.
(III.2.) Kt.
rendelet

III.3) Önkormányzat tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok
elidegenítésével kapcsolatos hatáskörök:
Az egyes ingatlanok
elidegenítéséről szóló döntés
meghozatala

19/2019. (XII.4.)
ör. 3. § (2)

Engedélyezheti a törleszőrészletek
fizetésének átmeneti
átütemezését, amennyiben a
feltételek fennállnak.

19/2019. (XII4.)ör. 17.§ (1)

Egy alkalommal 3 évvel
meghosszabbíthatja a részletfizetési
időszakot

19/2019.
(XII.4.)ör. 18. §

A bejegyzett elidegenítési tilalom
feloldásáról szóló döntés
meghozatala
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29/2013. (X.3.)
ör. 5. § (7)

nem új
hatáskör,
de eddig
nem került
felsorolásra
nem új
hatáskör,
de eddig
nem került
felsorolásra
a hatályos
rendelet
nem ad
már ilyen
hatáskört

III.4.) Önkormányzat tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok
bérbeadásával kapcsolatos hatáskörök:
A kezelő javaslata alapján dönt a szociális
bérlakás pályázat pontrendszeréről és nyerteséről
Pályázatot ír ki pályázat útján történő bérbeadás
esetén, előírhatja a rendeltetésszerű alkalmassá
tételt
Dönt arról, hogy mely lakások költségelven, illetve
piaci alapon történő bérbeadására írható ki
versenytárgyalás
Versenytárgyalást ír ki, meghatározza a
nyomtatványok tartalmát
Javasolja a rendelettől történő eltérést
Megállapítja a versenytárgyalás eredményét
Azonos ajánlatok esetén sorsolással dönt
Rendelet által meghatározott esetekben az
indokolt lakáscsere igényt kielégíti
Jóváhagyja a bérleti szerződés megkötését és
módosítását
Javasolhatja krízishelyzet alapján 6 hónapra szóló
bérleti szerződés megkötését
Lakbér és egyéb díjak hátraléka miatt felmondott
bérleti szerződést követően 1 éves határozott idejű
lakáshasználati szerződés kötéséről dönthet
A rendelet hatályba lépésekor jogcím nélküli
lakáshasználókkal 2 éves határozott idejű
lakáshasználati szerződés kötéséről dönthet
Határozatot hoz cserelakás felajánlása helyett
pénzbeli térítés fizetéséről szóló megállapodás
megkötéséről
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5/2011. (II.25.)
ör. 7. § (1), és (3)
bek.
5/2011. (II.25.)
ör. 8. §(1)-(2)
bek.
5/2011. (II.25.)
ör. 10. § (1) bek.
5/2011. (II.25.) ör
11. § (1) bek.
5/2011. (II.25.) ör
3/A. §
5/2011. (II.25.)
ör. 12. § (1) bek.
5/2011. (II.25.) ör
12. § (5)bek.
5/2011. (II.25.) ör
21. § (2) bek.
5/2011. (II.25.) ör
23. § (1) bek.
5/2011. (II.25.) ör
25. § (2) bek. b)
pont
5/2011. (II.25.) ör
40. § (1) bek.
5/2011. (II.25.) ör
69. § (4) bek.
5/2011. (II.25.) ör
41. § (1) bek.

1/D. melléklet

KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG HATÁSKÖREINEK JEGYZÉKE
I.
Saját hatáskörök I. A Bizottság kijelölés alapján ellátott feladatai
I.1.) Közbiztonsággal kapcsolatos hatáskörök feladatok:
Tájékoztatást kap a kerületi rendőrkapitánytól
feladatai ellátáshoz.

1994. évi XXXIV.
törvény 10. § (4)
bek.

A képviselőkhöz érkező közrendvédelemmel és
közbiztonsággal kapcsolatos lakossági
panaszokat a Közrendvédelmi és Közbiztonsági
Bizottság jogosult vizsgálni, és továbbítani az
illetékes szervek felé.

SZMSZ 47. § (7)

I. Képviselő-testület által átruházott hatáskörök
I.2.) Rendőrséggel kapcsolatos hatáskörök feladatok:
Véleményezi a rendőri szerv létesítésére, illetve
megszüntetésére vonatkozó javaslatot
Véleményezi a kerületi rendőrkapitány és a
rendőrörs vezetőjének kinevezésével kapcsolatos
főkapitányi, kerületi rendőrkapitányi előterjesztést
Véleményezi a kerületi kapitányság vezetőjének,
vagy képviselőjének a Képviselő-testület elé
terjesztett beszámolóját a közbiztonság
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról
Véleményezi a kerületi kapitányság vezetőjével,
különösen a helyi közbiztonságot érintő feladatok
ellátására, a rendőrség és az önkormányzati
szervek tevékenységének összehangolására,
valamint a rendőri szervezet létesítésének,
bővítésének, fejlesztésének elősegítése
érdekében kötött szerződést.
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1994. évi XXXIV.
törvény 8. § (1)
bek.
1994. évi XXXIV.
törvény 8. § (2)
bek.
1994. évi XXXIV.
törvény 8. § (4)
bek.

1994. évi XXXIV.
törvény 9. § (1)
bek.

I.3.) Katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok hatáskörök:
Véleményezi az 1996. évi XXXI. törvény 28. §ában meghatározottakkal kapcsolatos
javaslatokat
Véleményezi hivatásos tűzoltóság vezetőjének
kinevezését megelőzően a kinevezési jogkör
gyakorlójának erre vonatkozó javaslatát
Véleményezi a tűzoltó parancsnok, vagy kijelölt
helyettese éves beszámolóját a település
tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról

1996. évi XXXI.
törvény 28. §
1996. évi XXXI.
törvény 30. § (3)
bek.
1996. évi XXXI.
törvény 30. § (5)
bek.

I.4.) Közterület-felügyelettel kapcsolatos feladatok hatáskörök:
Véleményezi a képfelvevő elhelyezésére,
képfelvevővel megfigyelt közterület kijelölésére
vonatkozó, a közterület felügyelet által
előkészített javaslatot.

II.

1999. évi LXIII.
törvény 7. § (3)
bek.

A képviselő-testület által átruházott hatáskör:

II.1) Külföldi állampolgár tulajdonszerzésével kapcsolatos hatáskörök:
DöntVéleményezi, hogy a külföldi
állampolgár tulajdonszerzése sérte önkormányzati érdeket
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251/2014.
(X.2.) Korm.
rendelet 6.
§(2)

pontosítás

1/E. melléklet
FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZOTTSÁG HATÁSKÖREINEK JEGYZÉKE
I.

Saját hatáskörök I. A Bizottság kijelölés alapján ellátott feladatai:

I.1.) Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok hatáskörök:
A Fenntartható Fejlődés Bizottság figyelemmel
kíséri és elemzi Csepel környezetvédelmi állapotát,
továbbá a képviselőkhöz érkező, környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági panaszokat
jogosult vizsgálni, és továbbítani az illetékes szervek
felé.

SZMSZ 47. § (12)

I. Képviselő-testület által átruházott hatáskörök
I.2.) Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos hatáskörök feladatok:
Figyelemmel kíséri a környezet
állapotát és annak az emberi
egészségre gyakorolt hatását
Javaslatot tesz az illetékes szerv
felé a zöldfelület fenntartást,
faültetést érintő kérdésekben

1995. évi LIII.
törvény 12. §
(3) bek.
2011. évi
CLXXXIX.
törvény 23.§ (4)
12. és (5) bek.
1. pontja
1995. évi LIII
törvény 46. §

Figyelemmel kíséri a
Környezetvédelmi Program
célkitűzéseinek megvalósulását

pontosítás

II. Képviselő-testület önkormányzati rendeleteiben szabályozott hatáskörök
III.1) Környezetvédelmi alappal kapcsolatos hatáskörök:
Elkészítteti a
Környezetvédelmi Alap
felhasználására vonatkozó
éves programot és ellenőrzi
annak végrehajtását.

9/1997. (IV.22.)
Kt. rendelet 5. §
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a jelenleg
hatályos
rendeletben
erre
felhatalmazás
nem szerepel

1/F. melléklet
A JEGYZŐ HATÁSKÖREINEK JEGYZÉKE
I. A képviselő-testület által átruházott hatáskörök listája
I.1.Házszám megállapítással kapcsolatos hatáskörök:

Gondoskodik a házszámok
megváltoztatásáról

megállapításáról

és

94/2012.
(XII.27.)
Főv.Kgy.
rendelet 20. §
(3) bek.

I.2. Közútkezelői feladatokkal kapcsolatos hatáskörök:
pontosítás
1988. évi I. törvény 3. § (2)
bek, 7. § (3) bek, 14. § (9)
A
helyi
közutak
bek. a) 34. § (3)-(4) bek,
tekintetében közútkezelői
36. § (1) és (3) bek, 39. §
jogkörben jár el
(1) bek. a), 41. § (2) bek,
42/A. § (1) bek. a)-c)

I.3. Önkormányzati tulajdont érintő károkozással kapcsolatos hatáskörök:
Dönt
felelősség
elismeréséről
vagy
felelősség
el
nem
ismeréséről
az
önkormányzati
tulajdonnal kapcsolatos
kártérítési
igények
tekintetében (kátyúkárok,
viharkárok, stb.)

kiegészítés
jogszabályhellyel
2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. § (4)
bek.

I.4. Neveléssel-oktatással kapcsolatos hatáskörök:
45

Véleményezi
a
köznevelési
feladatot ellátó hatóság által
meghatározott iskolai felvételi
körzeteket és a pedagógiai
szakszolgálatot ellátó intézmény
működési körzetét.

2011.
évi
CXC. törvény
50.
§
(8)
bekezdés

Ellenőrzi az Önkormányzat által
fenntartott óvoda pedagógiai
programját, házirendjét, valamint
szervezeti
és
működési
szabályzatát.

2011.
évi
CXC. törvény
83.
§
(2)
bekezdés i)
pont

Ellenőrzi az Önkormányzat által
fenntartott
óvoda
gazdálkodását,
működésének
törvényességét, hatékonyságát,
a
szakmai
munka
eredményességét,
nevelésioktatási intézményben továbbá
a gyermek- és ifjúságvédelmi
tevékenységet, a tanuló- és
gyermekbaleset
megelőzése
érdekében tett intézkedéseket;

2011.
évi
CXC. törvény
83.
§
(2)
bekezdés e)
pont

A hatáskör
átruházása
indokolt
a
rendszeres,
szakszerű
ellenőrzés
biztosítása
érdekében.
A hatáskör
átruházása
indokolt
a
rendszeres,
szakszerű
ellenőrzés
biztosítása
érdekében.

I.5. Szociális ellátással és gyermekvédelemmel kapcsolatos hatáskörök

1993. évi III.
törvény
92/B. § (1)
bekezdés b)
pontja
1997.
évi
XXXI.
évi
törvény 104.
§
(1)
c)
pontja és a
(3) bekezdés

Ellenőrzi a szociális és a
gyermekjóléti
intézmények
működésének törvényességét
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A
hatáskör
átruházása
indokolt
a
rendszeres,
szakszerű
ellenőrzés
biztosítása
érdekében.

Ellenőrzi az Önkormányzat által
fenntartott gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézmények
házirendjét, valamint más belső
szabályzatok
jogszerűségét.
Felhívja az intézmény vezetőjét
a jogszabálysértés orvoslására,
annak
eredménytelensége
esetén a jogsértő házirendet
vagy más belső szabályzatot
megsemmisíti.

Kivizsgálja az 1997. évi XXXI.
törvény 36. § (2) bekezdése
alapján beérkezett panaszokat
és szükség esetén intézkedik a
panaszt
kiváltó
okok
megszüntetése iránt, és a
megtett
intézkedésekről
tájékoztatja
a
működést
engedélyező szervet.

1997.
évi
XXXI. törvény
104. § (3)
bek.

A
hatáskör
átruházása
indokolt
a
rendszeres,
szakszerű
ellenőrzés
biztosítása
érdekében.
Az
eddigiekben
a
polgármesteri
hatáskörök
között
szerepelt.

1997.
évi
XXXI. törvény
104. § (1)
bek. j) pont

A
hatáskör
átruházása
indokolt
a
rendszeres,
szakszerű
ellenőrzés
biztosítása
érdekében.
Az
eddigiekben
a
polgármesteri
hatáskörök
között
szerepelt.

I.6. Településképi védelemmel kapcsolatos hatáskörök:
Ha a településképi
rendelet a helyi egyedi
védelmet
megállapítja,
a
rendelet
hatálybalépésétől
számított 15 napon
belül az önkormányzat
jegyzője, főjegyzője - a

nem
új
hatáskör,eddig
419/2021. nem
került
(VII.15.)
felsorolásra
ör. 33. §
(6)
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más
jogszabály
alapján
fennálló
egyedi
védelem
bejegyzése hiányában
az
ingatlanügyi
hatóságnál
kezdeményezi a helyi
védelem
jogi
jellegként
való
feljegyzését.
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