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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 165. § (2) bekezdésének a) pontja szerint: 

„(2) E rendelet hatálybalépését követően 

a) e rendelet karbantartása, a módosításról szóló rendelet-tervezet szükség szerinti 

előterjesztése a jegyző feladata,” 

 

Fenti feladatkörömben eljárva javaslatot teszek  

• az SZMSZ-ben található, egyértelműen adminisztratív okokból eredő hibák (elírások) 

kijavítására,  

• az SZMSZ utolsó módosítását követő változások átvezetésére,  

• az SZMSZ egyes rendelkezései közötti, valamint az SZMSZ és az egyéb helyi 

önkormányzati rendeletek rendelkezései közötti összhang megteremtésére 

(jogharmonizáció) 

• az SZMSZ 3. mellékletének (A Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott – nem 

hatósági – hatáskörök jegyzéke) pontosítására, ezzel egyidejűleg az SZMSZ-nek az 

egyes bizottságok feladatait felsoroló rendelkezéseinek pontosítására, 

• az SZMSZ 4. mellékletének (a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott – 

nem hatósági – hatáskörök jegyzéke) pontosítására. 

 

 

1. Adminisztratív eredetű hibák (elírások) kijavítására irányuló javaslatok 

 

1.1. 

Az SZMSZ 34. § (3) bekezdése szerint: 

„(3) A sürgősségi indítvány napirendre vételéről a képviselő-testület egyszerű 

szótöbbséggel vita nélkül dönt; a sürgősség elfogadása azt jelenti, hogy az indítványt a 

Képviselő-testület a 32. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott előterjesztést követő 

első, ugyanazon ülésen előterjesztett több sürgősségi indítvány esetén a 32. § (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott előterjesztést követő első és az azt követő 

napirendi pontként tárgyalja.” 

 

A felülvizsgálat során megállapítottam, hogy az idézett rendelkezésben szereplő hivatkozás 

elírásra került, ezért javalom a „32. § (1) bekezdés d) pontjában” szövegrészeket „32. § (2) 

bekezdés a) pontjában” szövegre módosítani.(rendelet-tervezet 1. §a)pontja) 

 

1.2. 

Az SZMSZ 70. § (3) bekezdése szerint: 

„(3) A (2) bekezdésben foglaltak szerinti önszerveződő közösségek képviselőit a jelen 

23. §-ban foglaltak szerint kell értesíteni a Képviselő-testületi ülések napirendjeiről.” 

Az idézett rendelkezésben a „jelen” kifejezés adminisztratív hiba folytán került bele, így a 

rendelkezés nyelvhelyességi szempontból nem megfelelő.  

Javaslom a rendelkezésből a „jelen” szövegrész törlését. (rendelet-tervezet 14. § (2) bekezdés 

a) pontja) 

 

1.3. 

Az SZMSZ 104. § (2) bekezdése szerint: 
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„(2) Amennyiben a frakció létszáma a 96. § (2) bekezdésében meghatározott létszám 

alá csökken, a frakció megszűnik. Ebben az esetben a megszűnt frakció vezetője nem 

köteles az (1) bekezdésben foglalt bejelentést megtenni.” 

 

Az idézett rendelkezésben említett hivatkozás adminisztratív hiba miatt tévesen került 

feltűntetésre, ezért javaslom a 104. § (2) bekezdésében a „96. § (2) bekezdésében” szövegrészt 

„102. § (2) bekezdésében” szövegre módosítani. (rendelet-tervezet 1. § c) pont) 

 

1.4. 

Az SZMSZ 108. §-a szerint: 

„108. § A Képviselő-testület egyes hatásköreit átruházhatja illetékes bizottságaira. A 

Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott – nem hatósági – hatáskörök 

jegyzékét e rendelet 3. számú tartalmazza. Az önkormányzati hatósági hatáskörök 

átruházásáról helyi önkormányzati rendelet rendelkezik.” 

 

Az idézett rendelkezés utolsó mondatából adminisztratív hiba folytán kimaradt az 

önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló helyi önkormányzati rendelet 

megkülönböztetésére irányuló rugalmas hivatkozás, ezért annak alábbiak szerinti módosítását 

javasolom: 

 

„Az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról az e tárgyban kiadott helyi 

önkormányzati rendelet rendelkezik.” (rendelet-tervezet 3. §) 

 

1.5. 

Az SZMSZ 161. §-a szerint: 

161. §  A polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi teljesítéséről szeptember 

15-ig, míg a novemberi rendes, munkaterv szerinti ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.” 

 

Az idézett rendelkezésből adminisztratív hiba miatt kimaradt a rendelkezés azon része, mely 

meghatározza, hogy a novemberi rendes ülésen mely időszak gazdálkodására vonatkozó 

tájékoztatást kell a Képviselő-testület részére előterjeszteni, ezért javasolom a 161. § alábbiak 

szerinti módosítását: 

 

„161. §  A polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi teljesítéséről 

szeptember 15-ig, míg a harmadik negyedéves helyzetéről a novemberi rendes, munkaterv 

szerinti ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.”(rendelet-tervezet 11. §) 

 

1.6. 

Az SZMSZ 4. mellékletének (A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott – nem 

hatósági .- hatákörök jegyzéke) 9. pontja szerint (a Polgármester): 

„9. Dönt a költségvetésben sportfeladatok céljára rendelkezésre álló keret felhasználásáról, a 

4.§ 10.) – 17.) pontjaibanmeghatározott elismerő címekhez kapcsolódó pályázat kiírásáról, 

elbírálásáról, valamint az elismerő címek adományozásáról. 

 

 

A 2019. december 31. napjáig hatályos SZMSZ-nek aKépviselő-testület által alapított elismerő 

címek és kitűntetések felsorolását tartalmazó 4. §-a arab számokkal jelölt pontokra volt tagolva, 

az idézett rendelkezésben szereplő jogszabályi hivatkozás e szakasznak a sporttal kapcsolatos 

elismerő címeket tartalmazó – korábbi – pontjaira utal.A 2020. január 1. napjától hatályos 

SZMSZ-ben a 4. § pontjai a magyar ABC kisbetűivel kerültek megjelölésre, melyben a sporttal 
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kapcsolatos elismerései az i) pontban (annak annakaa)-ai) alpontjaiban) kerültek lefektetésre, 

ezért az idézett rendelkezésben foglalt merev hivatkozás pontosítása vált szükségessé. 

(rendelet-tervezet 1. § d) pont) 

 

 

2. Ellentmondások feloldására, idő közben bekövetkezett változások átvezetésére 

irányuló javaslatok: 

 

2.1. 

Az SZMSZ 50. §-a rendelkezik a minősített többséget igénylő döntések köréről. Az 50. § h) 

pontja szerint: 

„h) a 4. §-ban felsorolt címek adományozása és kitüntetések odaítélése, valamint ezek 

visszavonása esetén,” 

Az SZMSZ 4. mellékletének 9. pontjával a Képviselő-testület a sporttal kapcsolatos elismerő 

címekhez kapcsolódó pályázat kiírásáról, elbírálásáról, valamint az elismerő címek 

adományozásáról, 55. pontjával pedig az Év Kerületi Tűzoltója, valamint az „Év Kerületi 

Rendőre elismerő címek odaítéléséről szóló döntés meghozatalát a Polgármester hatáskörébe 

utalta. 

Az 50. § h) pontja – tekintve, hogy abból kimaradt a 4. § azon pontjainak felsorolása, melyek 

esetében a Képviselő-testület fenntartotta saját hatáskörében az elismerő címekről és 

kitűntetésekről szóló döntés jogát – és a 4. melléklet 9. és 55. pontjai ellentmondó 

rendelkezéseket tartalmaz. 

Az ellentmondás feloldása érdekében javaslom az 50. § h) pontjában – a Képviselő-testület 

eredeti szándékának megfelelően – az „a 4. §-ban” szövegrészt a „4. § a)-i) és l) pontjaiban” 

szövegre módosítani. (rendelet-tervezet 1. § b)pontja) 

 

2.2. 

Az SZMSZ 86. § f) pontja szerint: 

„86. §  [A Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv a Mötv. 52. § (1) bekezdésében 

foglaltakon felül tartalmazza továbbá:] 

f) a polgármester az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről szóló beszámolót,” 

 

Az SZMSZ 32. § (2) bekezdés a) pontja szerint: 

„(2) A képviselő-testület rendes munkaterv szerinti ülésein:  

a) első napirendi pontként a képviselő-testület elnöke által az előző ülés óta tett 

fontosabb intézkedésekről szóló, a közbeszerzési eljárásokkal, valamint a koncessziós 

beszerzési eljárásokkal kapcsolatosan tett intézkedésekre is kiterjedő tájékoztató,” 

 

Az idézett két rendelkezés között fennálló ellentmondás feloldása érdekében javaslom a 86. § 

f) pontjának alábbiak szerinti módosítását: 

„f) a polgármester előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatóját,” 

(rendelet-tervezet 2. §) 

 

2.3. 

Azz SZMSZ 4. melléklet 52. pontja szerint 

„52. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatnak (KVSZ) megfelelően elkészített és 

helyrajzi szám változással járó telekalakítás esetén hozzájárul a helyi támogatás biztosítására 

szolgáló jelzálogjog átterhelhetőségéhez.” 
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Az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) teljes közigazgatási területre történő hatályba 

lépésével a régi KVSZ hatályát vesztette, ezért az idézett rendelkezésben a KVSZ-re való 

hivatkozást a KÉSZ-re való hivatkozásra szükséges módosítani. (rendelet-tervezet 1. § e) pont) 

 

2.4. 

Az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei által 

kötelezően ellátott és  önként vállalt feladatok felsorolását, azok ellátásának módját és mértékét, 

továbbá az adott feladat ellátására irányadó jogszabályi rendelkezés megjelölésével. 

Az SZMSZ megalkotása óta eltelt időszakban egyes szervezeti egységek (Szociális és 

Köznevelési Osztály, Főépítész Iroda) feladatköre kibővült, más szervezeti egységek 

(Rendészeti Osztály) esetében egyes feladatok kötelező / önként vállalt jellegében szükséges 

pontosítást eszközölni, továbbá – jogszabályváltozások okán - szükségessé vált az egyes 

feladatokat megalapozó jogszabályi hivatkozások módosítása is.  

Fentiek alapján jelen előterjesztés keretein belül javaslatot teszek az 1. melléklet módosítására 

is. (rendelet-tervezet 13. §) 

 

 

3. A Képviselő-testület bizottságainak feladatait és hatásköreit tartalmazó 

rendelkezések pontosítása 

 

 

Az SZMSZ 121-126. §-ai tartalmazzák a bizottságok által – az Mötv-ben meghatározottakon 

felül - ellátandó feladatait, míg az SZMSZ 3. melléklete a bizottságokra átruházott – nem 

hatósági – hatáskörök jegyzékét. Az SZMSZ ismételt felülvizsgálata során észleltem, hogy a 3. 

melléklet egyes pontjai nem a Képviselő-testület hatásköréből az adott bizottságra átruházott 

hatáskört, hanem a bizottság által ellátandó feladatot tartalmaznak, ezért jelen előterjesztés 

keretében javaslatot teszek ezen feladatoknak az SZMSZ megfelelő szakaszába történő 

„áthelyezésére” is. 

A Képviselő-testület az általa a bizottságok részére meghatározott feladatokról az SZMSZ 121-

126. §-aiban rendelkezett, ezért javaslom az SZMSZ 121-126. §-ainak és az SZMSZ 3. 

mellékletének módosítását akként, hogy a módosítást követően a 3. melléklet (a címében 

foglaltaknak megfelelően) a tényleges átruházott hatáskörök felsorolását tartalmazza, a 

feladatok pedig a 121-126. §-okbakerüljenek lefektetésre. 

Ezzel egyidejűleg  

• a 121-126. §-okban, a feladatok felsorolásában pontosításra javaslom a bekövetkezett 

jogszabályi változásokkal érintett rendelkezések megszövegezését (pl. a korábbi 

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) helyett hatályba lépett Kerületi 

Építési Szabályzat (KÉSZ) megnevezése), továbbá azon rendelkezések 

megszövegezését, melyek a jelenleg hatályos formában nyelvhelyességi szempontból 

nem teljesen megfelelőek (pl. a „tájékoztatást kap” megfogalmazás helyett a 

„tanulmányozza” kifejezés egyértelműsíti a bizottság által végrehajtandó feladatot) , 

javaslom továbbá hatályon kívül helyezni a 124. § d) pontjában a „valamint szerződés 

tervezeteinek” és az „a mindenkori költségvetés 2 %-a fölötti értékhatár esetén” 

szövegrészt, tekintve, hogy a JÜB nem csak a költségvetés 2 %-a feletti összeget érintő, 

hanem valamennyi – az említett pontban felsorolt kivételek körébe nem tartozó - 

rendelet-tervezetet és olyan szerződés-tervezetet véleményez, melyben a Képviselő-

testület hoz döntést. 

• a 3. mellékletben pedig a bizottságokra átruházott hatáskörök közül javasolom azon 

pontoktörlését, melyek magasabb szintű jogszabályok módosítása vagy helyi rendeletek 

módosítása révén okafogyottá váltak (pl. a Vagyonrendelet módosításával a GKB 
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3.4.14. pontban nevesített átruházott hatásköre megszűnt), vagy alkalmazására 

gyakorlatilag egyetlen alkalommal sem került sor. (pl. A JÜB 4.1. pontban nevesített 

hatáskörének alkalmazására az 1990-es évek közepétől nem került sor)  

(rendelet-tervezet 5. –10. §, 13. § és a 14. § (2) bekezdés b) pont) 

 

 

4. A Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott – nem hatósági – 

hatáskörök jegyzékének pontosítása 

 

 

Az SZMSZ Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott – nem hatósági – hatáskörök 

felsorolását tartalmazó 4. melléklete egyes pontjainak megfogalmazása – annak érdekében, 

hogy valóban a Képviselő-testület szándékának megfelelő hatáskör-átruházást jelentsen – 

pontosításra szorul, ezért jelen előterjesztésben javaslatot teszek e pontok módosítására is. 

Fentiek alapján javaslom (a jelen előterjesztés 1.6 pontja alatt részletezett adminisztratív hiba 

és 2.3. pontjában ismertetett változás miatt szükséges pontosításokon felül) az SZMSZ 4. 

melléklete 2., 4., 12., 23. és 53. pontjának módosítását. 

(rendelet-tervezet 12. §) 

 

Az irányadó törvényi rendelkezések figyelembe vételévelmegtörtént a Vagyonrendelet teljes 

körű felülvizsgálata és módosítása. A Vagyonrendelet hatályos rendelkezése szerint: 

„14/A § (2) Az Önkormányzatot megillető követelés mérséklésére vagy elengedésére – a 

köztartozások, a helyi támogatás, valamint a polgármester hatáskörébe tartozó esetek 

kivételével – 1.000.000.- Ft összeghatárig a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, 1.000.000.- 

Ft összeg felett az ügy összes körülményénak figyelembevétele alapján indokolt esetben a 

Képviselő-testület jogosult.” 

 

A Vagyonrendelettel való összhang megteremtése érdekében javasolom a 4. melléklet 16. 

pontjának törlését. (rendelet-tervezet 14.§ (2) bekezdés c) pont) 

 

 

5. Egyéb javaslatok 

 

 

5.1. Az SZMSZ 120. § (1) bekezdésének a bizottságok felsorolását követő záró szövegrésze 

szerint: 

„A bizottságok tagjainak névsorát, a tagokat delegáló szervezetek megnevezését, valamint az 

ideiglenes bizottság (-ok) megnevezését e rendelet 5. számú függeléke tartalmazza.” 

Az SZMSZ 5. függelékének címe: A bizottságok tagjainak névsora, delegáló szervezet 

megnevezése. 

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület tagjainak felsorolását tartalmazó 1. függelék is 

csupán a Képviselő-testület tagjainak nevét tartalmazza, továbbá, hogy a korábbi választási 

ciklusoktól eltérően a Képviselő-testület nem hozott külön döntést arról, hogy az egyes 

bizottságokba mely szervezetek jogosultak tagokat delegálni, javaslom, hogy az 5. függelék 

címe és tartalma is csak a bizottságok tagjainak névsorát tartalmazza. Ennek érdekében 

javaslom a 120. § (1) bekezdésének a bizottságok felsorolását követő záró szövegrészének 

alábbiak szerinti módosítását: 

 

„A bizottságok tagjainak névsorát, valamint az ideiglenes bizottság (-ok) megnevezését e 

rendelet 5. számú függeléke tartalmazza.” (rendelet-tervezet 4. §) 
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5.2. Az SZMSZ 2. mellékletének részét képezi a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését 

bemutató ábra. A Polgármesteri Hivatal hatékony feladatellátása érdekében jelen előterjesztés 

keretén belül javaslatot teszek a szervezeti felépítés megváltoztatására, az SZMSZ 2. 

mellékletének módosítására is.(rendelet-tervezet 13. §) 

 

A szervezeti felépítés módosítása mellett szükségessé vált a Polgármesteri Hivatal 

engedélyezett létszámkeretének két fővel való megemelése az alábbiak miatt: 

 

A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata fejlesztési programjának támogatásáról szóló 1262/2020. (V. 28.) Korm. 

határozatban támogatta Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési 

programját. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programja keretében 

megvalósuló beruházások 

 
A B 

1. A beruházás megnevezése A beruházás azonosító adatai 

2. Soroksári rendőrkapitányság kialakítása 

Budapest közigazgatási területén 

elhelyezkedő,  

az ingatlan-nyilvántartás szerinti 

belterület  

185611/1 helyrajzi számú ingatlan 

3. 
Új polgármesteri hivatal és Kormányablak 

épületének kialakítása 

Budapest közigazgatási területén 

elhelyezkedő,  

az ingatlan-nyilvántartás szerinti 

belterület  

185618/3 helyrajzi számú ingatlan 

4. Új szakorvosi rendelő 

Budapest közigazgatási területén 

elhelyezkedő,  

az ingatlan-nyilvántartás szerinti 

belterület  

185611/2 helyrajzi számú ingatlan 

5. Többfunkciós közösségi ház kialakítása 

Budapest közigazgatási területén 

elhelyezkedő,  

az ingatlan-nyilvántartás szerinti 

belterület  

195271/6 helyrajzi számú ingatlan 

6. 
Apostol hegy területén a szennyvízcsatorna 

építése 

Budapest XXIII. kerület Haraszti út – 

Dunaharaszti közigazgatási határ – 

Horgász part – Tusa utca által lehatárolt 

területe 

7. 
Apostol hegy területén szilárdburkolat 

kiépítése 

Budapest XXIII. kerület Haraszti út – 

Dunaharaszti közigazgatási határ – 

Horgász part – Tusa utca által lehatárolt 

területe 
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8. 

Molnár-sziget megközelítése és az 

Ráckevei (Soroksári) Duna-ág 

revitalizációjának elősegítése érdekében új 

híd építése 

Budapest XXIII. kerület Meder utca, 

Felsőduna sor  

és a komp közötti szakasz 

 

 

A komplex fejlesztési beruházás megvalósításához elengedhetelen a jelenlegi 164 fős 

Polgármesteri Hivatal létszámának két fővel történő megemelése. 

 

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete ugyan nem az SZMSZ szabályozási 

körébe tartozik, de a szervezeti felépítés módosításával való összefüggése okán indokolt e 

tárgyban is meghozni a szükséges döntést, melyről kérem, az előterjesztésben foglalt határozati 

javaslat alapján döntsön a Tisztelt Képviselő-testület.(határozati javaslat) 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztem a rendeletmódosítás 

várható következményeinek felmérését, melynek eredményét a jelen előterjesztés 4. mellékletét 

képező „Hatásvizsgálati lap”-on mutatok be.  

 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat, valamint  

mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

 

Határozati javaslat:  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2020. (VII.14.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári 

Polgármesteri Hivatalnál további köztisztviselők foglalkoztatására irányuló döntéséről 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal jelenlegi 164 

engedélyezett álláshelyének számát 2 fő határozatlan idejű köztisztviselői státusszal 

megemeli. 

II. Felkéri a Jegyzőt, hogy a létszámemeléssel kapcsolatos feladatok tekintetében 

tegye meg a szükséges intézkedéseket.  

       Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző  

 

III. Felkéri a Polgármestert, hogy a létszámemeléssel járó költségeket állítsa be a 

2020. évi költségvetési rendeletbe. 

Határidő: a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 

Felelős: Bese Ferenc polgármester,  
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Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. 

A határozati javaslat és a rendelettervezet elfogadása a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített szótöbbséget igényel. 

 

Budapest, 2020. július …… 

 

 

 

 

 

 dr. Kelemen Henrietta Vittmanné Gerencsér Judit  dr. Szabó Tibor 

       osztályvezető  osztályvezető-helyettes  jegyző 

   az előterjesztés készítői      előterjesztő 

 

 

 

Mellékletek 

 

1. melléklet: Rendelet-tervezet (Általános és részletes indokolással) 

2. melléklet: Rendelet-tükör 

3. melléklet: Előzetes hatásvizsgálati kap 
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1. melléklet 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

…./………..(…….) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányata Képviselő-testületének a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 

a) 34. § (3) bekezdésében a „32. § (1) bekezdés d) pontjában” szövegrészek helyébe a „32. 

§ (2) bekezdés a) pontjában” szöveg, 

b) 50. § h) pontjában az „a 4. §-ban” szövegrész helyébe az „a 4. § a)-i) és l) pontjaiban” 

szöveg, 

c) 104. § (2) bekezdésében a „96. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „102. § (2) 

bekezdésében” szöveg, 

d) 4. mellékletének 9. pontjában a „4. §10.)-17.) pontjaiban” szövegrész helyébe a „4.§ i) 

pontjában”szöveg lép 

e) 4. mellékletének 52. pontjában a „Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatnak 

(KVSZ)” szövegrész helyébe a „Kerületi Építési Szabályzatnak (KÉSZ)” szöveg lép. 

 

 

2. § 

Az SZMSZ 86. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„[86. § A Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv a Mötv. 52. § (1) bekezdésében 

foglaltakon felül tartalmazza továbbá:] 

… 

f) a polgármester előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatóját,” 

 

3. § 

 

Az SZMSZ 108. §-ának utolsó mondata helyébe a következő szöveg lép: 

 

„Az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról az e tárgyban kiadott helyi 

önkormányzati rendelet rendelkezik.” 

 

4. § 

 

Az SZMSZ 120. § (1) bekezdésének a bizottságok felsorolását követő záró szövegrésze helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„A bizottságok tagjainak névsorát, valamint az ideiglenes bizottság (-ok) megnevezését e 

rendelet 5. számú függeléke tartalmazza.” 

 

5. § 
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Az SZMSZ 121. §-a a következő j) ponttal egészül ki:  

 

„[121. § A Pénzügyi Bizottság feladatai a Mötv. 120. §-ában foglaltakon túl különösen:] 

„j) véleményezi a polgármester által javasolt, a költségvetést érintő 

átcsoportosításokat, előirányzat módosításokat, előterjesztésenként 10.000.000.- forint 

keretösszeg erejéig. Az átcsoportosításokról és előirányzat-módosításokról a 

Képviselő-testület dönt.” 

 

6. § 

 

Az SZMSZ 122. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„122. §  A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság feladatai 

különösen: 

a) véleményezi a kerület részletes fejlesztési programját, a kerület településfejlesztési 

koncepcióját, a kerület településfejlesztési stratégiáját, a kerületi építési 

szabályzatot(okat) és a szabályzat(ok) mellékletét képező szabályozási terveket, a 

településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet,a kerületi közterület-

alakítási terveket, beépítési terveket,  

b) javaslatot tehet a kerületi építési szabályzat(ok) véleményezési eljárása során, a 

partnerségi és szakmai egyeztetéssel kapcsolatban beérkezett vélemények 

elfogadására vagy el nem fogadására. 

c) javaslatot tehet a településfejlesztési koncepció, településfejlesztési stratégia, 

településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet tervezetével kapcsolatban 

beérkezett partnerségi és szakmai vélemények elfogadására vagy el nem fogadására 

d) közreműködik az Önkormányzat fejlesztési programjainak kidolgozásában, 

figyelemmel kíséri azok megvalósítását, 

e) összehangolja a fejlesztési terveket, gazdasági célkitűzéseket és pénzügyi 

forrásokat, 

f) ellenőrzi a település fejlesztésével kapcsolatos tevékenységet, véleményezi a 

nagyobb beruházásokat, vizsgálja a gazdasági adottságokat és lehetőségeket, 

g) megvitatja, véleményezi:  

ga) kommunális és közlekedési szolgáltatások javítására, 

gb) az önkormányzati tulajdonú/résztulajdonú építési telkek kialakítására, 

hasznosítására, az Önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosítására, 

gc) utak, hidak fenntartására, 

gd) közműtársulásra, közmű- és úthálózat fejlesztésére, víz-, csatorna-, 

gázfejlesztési lehetőségekre, 

ge) zöldterület, parkok fejlesztésére, 

gf) műemlékvédelem, idegenforgalom fejlesztésére, 

gg) köztisztaság fenntartására, 

gh) utcanév elnevezésekre, valamint  

gi) az Önkormányzat részére felajánlott ingatlanokra  

vonatkozó előterjesztéseket. 

h) javaslatot dolgoz ki a helyi környezetvédelmi és közbiztonsági feladatok 

megoldására, figyelemmel kíséri azok megvalósítását, 

i) előkészíti a Képviselő-testület környezetvédelmi és közbiztonsági döntéseit, 

ellenőrzi azok végrehajtását, 
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j) felméri a gazdasági lehetőségeket és ennek tudatában készíti el a környezetvédelem 

és közbiztonság fejlesztési tervet, 

k) kapcsolatot tart a környezetvédelmi hatóságokkal és a közrendvédelmi 

szakhatóságokkal, 

l) működési területén figyelemmel kíséri a lakosság bejelentéseinek, javaslatainak, 

panaszainak intézését, 
m) részt vesz a mezőgazdasági területek megóvásával kapcsolatos helyi rendelet(-ek) 

előkészítésében, véleményezi azokat.” 

 

7. § 

 

Az SZMSZ 123. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„123. §  A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság feladatai különösen: 

a) véleményezi az Önkormányzat vállalkozási, fejlesztési koncepcióinak kidolgozását, 

b) véleményezi az Önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében lévő ingatlanok 

hasznosítását, 

c) véleményezi az önkormányzati lakások, helyiségek elidegenítését, építési telkek 

hasznosítását és egyéb privatizációs kérdéseket, 

d) szoros kapcsolatot tart az Önkormányzat bizottságaival és más külső szervekkel, 

e) versenytárgyalásokat javasol az önkormányzati feladatok eredményesebb ellátása 

érdekében, a beérkezett anyagokat véleményezi, 

f) véleményezi az Önkormányzat gazdálkodását, felméri a lehetőségeket a bevételek 

növelésére, 

g) véleményezi az éves költségvetés összeállítását, 

h) véleményezi a polgármester által javasolt, a költségvetést érintő átcsoportosításokat, 

előirányzat módosításokat, előterjesztésenként 10.000.000.- forint keretösszeg 

erejéig. (Az átcsoportosításokról és előirányzat-módosításokról a képviselő-testület 

dönt), 

i) véleményezi a kereskedelmi tárgyú előterjesztéseket, 

j) tanulmányozza az önkormányzat és költségvetési szervei éves közbeszerzési 

terveiről szóló tájékoztatót,  

k) véleményezi az önkormányzat, mint ajánlatkérő által indítandó, a közösségi 

értékhatárt meghaladó közbeszerzési/tervpályázati eljárások esetén a 

részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívást/tervpályázati kiírást, 

l) tanulmányozza az önkormányzat, mint ajánlatkérő által indítandó, a közösségi 

értékhatárt meghaladó közbeszerzési/tervpályázati eljárások esetén az eljárás 

eredményéről szóló tájékoztatót, 

m) tanulmányozza az önkormányzat és költségvetési szervei által lefolytatott 

közbeszerzési eljárásokról készített éves statisztikai összegzésről szóló tájékoztatót, 

n) a bizottság egy tagja részt vesz az önkormányzat által indítandó közösségi 

értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárások bíráló bizottságában. A bizottsági tag 

személyéről a bizottság egyszerű többséggel dönt, 

o) kezdeményezésére meghallgatja a lobbistát.” 
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8. § 

Az SZMSZ 124. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„d) a Hivatal és a Jegyző rendelet-tervezeteinek – kivételt képeznek a költségvetéssel, 

mérlegbeszámolóval kapcsolatos rendeletek, a kerületi építési szabályzat és a településképi 

rendelet –előzetes véleményezése,” 

 

9. § 

 

Az SZMSZ 125. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„125. §  A Szociális és Egészségügyi Bizottság feladatai különösen: 

a) figyelemmel kíséri az Önkormányzat területén az egészségügyi és szociális ellátást, 

a szociális gondozás helyzetét, a szenvedélybetegségek elleni küzdelem javítása 

érdekében tett intézkedéseket, a gyógyító, megelőző ellátást, valamint a 

közegészségügyi és járványügyi helyzetet, 

b) figyelemmel kíséri az egészségügyi intézmény valamint a vállalkozási formában 

működő alapellátást nyújtó házi, gyermek, valamint fogorvosok működését, 

működésükhöz szükséges feltételek alakulását, fejlesztésükhöz szükséges 

eszközöket. 

c) figyelemmel kíséri az ágazat gazdálkodását, 

d) munkaterve alapján beszámoltatja az intézményeket a működésükről, a beszámoló 

alapján intézkedésekre tesz javaslatot a Képviselő-testület felé, 

e) segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását, 

f) működési területén ellenőrzi a lakosság panaszainak, javaslatainak intézését, 

g) javaslatot tehet az „Év Egészségügyi Dolgozója” valamint az „Év Szociális 

Dolgozója” cím adományozására, 

h) véleményezi a felnőtt valamint a gyermek háziorvosi és felnőtt valamint gyermek 

fogorvosi praxisokra kötött feladatellátási szerződések módosítását.” 

 

 

10. § 

 

Az SZMSZ 126. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„126. §  Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság feladatai különösen: 

a) kialakítja a kerület óvodai nevelési és közművelődési koncepcióját, amely 

meghatározza a főbb célokat és prioritásokat, 

b) javaslatot tehet az Önkormányzat közművelődési koncepciójára 

c) javaslatot tesz a művelődési intézmények működésének összehangolására és 

színvonalasabbá tételére, 

d) figyelemmel kíséri az óvodai nevelési, művelődési intézkedések kidolgozását, 

véleményezi azokat, majd ellenőrzi végrehajtásukat, 

e) javaslatot tehet közművelődési intézmény létrehozására, átszervezésére, 

összevonására, szétválasztására, megszüntetésére, elnevezésére, 

f) munkaterve alapján szakmai, nevelési-pedagógiai, pedagógiai kérdésekben egyeztet 

az intézmények vezetőivel, javaslatot tehet a hiányosságok megszüntetésére, 

beszámoltatja az intézményeket működésükről, a beszámoló alapján intézkedésre 

tesz javaslatot a Képviselő-testület felé, 

g) figyelemmel kíséria gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységet, 
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h) működési területén fórumot ad az óvodai neveléssel és közművelődéssel kapcsolatos 

társadalmi észrevételeknek (igényfeltárás, érdekegyeztetés), 

i) javaslatot dolgoz ki az ágazathoz tartozó intézmények fejlesztésének lehetőségeiről, 

az ágazat gazdálkodásáról, 

j) véleményezi a közterület-elnevezéseket érintő előterjesztéseket, 

k) részt vesz a helyi ifjúságpolitika kialakításában, a fejlesztési célkitűzések 

meghatározásában, 

l) közreműködik az ifjúságpolitika céljait szolgáló önkormányzati pénzeszközök 

felhasználási irányának és arányainak meghatározásában és figyelemmel kíséri 

annak végrehajtását, 

m) részt vesz a jelentősebb ifjúsági intézkedések kialakításában és végrehajtásának 

ellenőrzésében, 

n) figyelemmel kíséri az ifjúsággal kapcsolatos nevelési irányelvek érvényesülését, 

elemzi az ifjúságra ható tényezőket, 

o) véleményezi a sportkoncepciót, valamint a kerület sportéletét érintő 

előterjesztéseket. 

p) véleményezi a sporttal kapcsolatos döntések előkészítését, a sporttal kapcsolatos 

előterjesztéseket,  

q) javaslatot tehet a közművelődéssel foglalkozó civil szervezetek finanszírozására, 

r) javaslatot tehet az Önkormányzat területén, közterületen, középületen lévő 

műalkotások felújítására, elhelyezésére, 

s) javaslatot tehet a „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetés adományozására, 

t) javaslatot tehet az „Év Pedagógusa” cím adományozására.” 

 

11. § 

 

Az SZMSZ 161. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„161. § A polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi teljesítéséről szeptember 

15-ig, míg a harmadik negyedéves helyzetéről a novemberi rendes, munkaterv szerinti ülésen 

tájékoztatja a Képviselő-testületet.” 

 

12. § 

 

(1) Az SZMSZ 4. mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. Dönt a területi ellátási kötelezettséggel működő privatizált felnőtt háziorvosokkal, 

gyermekorvosokkal, valamint felnőtt és gyermek fogorvosokkal kötött feladatellátási 

szerződések módosításáról, a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének 

figyelembevételével.” 

(2)Az SZMSZ 4. mellékletének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. Dönt közfoglalkoztatási tárgyú pályázatok, támogatási igények benyújtásáról, az 

együttműködési megállapodás megkötéséről a tárgyévi közfoglalkoztatási tervben 

meghatározott keretek között.” 

(3)Az SZMSZ 4. mellékletének 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„12. Megbízza a költségvetési intézmény tartozásállományával kapcsolatban kijelölt 

önkormányzati biztost és ennek tényét a Soroksári Hírlap következő számában, illetve 

a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin történő kifüggesztéssel teszi közzé.” 

(4) Az SZMSZ 4. mellékletének 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„23. Dönt önkormányzati vagyon változását nem eredményező társasházi alapító okirat-

módosításokról.” 
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(5)Az SZMSZ 4. mellékletének 53. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„53. Kérelem benyújtásával kezdeményezi a hatósági bizonyítvány, hatósági 

igazolvány éshatósági engedély kiadására irányuló eljárások megindítását.” 

 

13. § 

 

Az SZMSZ 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete, 2. melléklete helyébe a jelen 

rendelet 2. melléklete, 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.  

 

     14.§ 

 

(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az SZMSZ  

 a) 70. § (3) bekezdésében a „jelen” szövegrész, 

 b) 124. § d) pontjában a „valamint szerződés tervezeteinek” és az „a mindenkori költségvetés 

2 %-a fölötti értékhatár esetén” szövegrész 

 c) 4. mellékletének 16. pontja. 

 

 

 

  Bese Ferenc     dr. Szabó Tibor  

  polgármester      jegyző   

  

 

 

 

Záradék 

A rendelet-tervezet 2020. július ….. napján az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az önkormányzat honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2020. július …. 

  A jegyző nevében eljáró:  

 

      Vittmanné Gerencsér Judit 

         osztályvezető-helyettes 

     Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály 
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1. melléklet a(z) …./…..(…..) önkormányzati rendelethez 

 

„1. melléklet a 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelethez 

 

Az Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok felsorolása 

 

 

Rövidítések: 

• Mötv: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 

• Szoctv.: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv 

• Szoc. ellátás Korm.r.: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.( III. 

27.) Korm.r. 

• Gyvt.: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló a gyámhatóságokról, 

valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. tv 

• Gyár.: a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 

• Gyer.: a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

• Eütv: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.tv 

• Helyi adó tv.: 1990. évi C. tv. 

• Hatásköri tv.: A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 

valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreirőlszóló 1991. évi 

XX. tv. 

• Étv: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 
 

Ellátandó kötelező feladatok  

(Hatósági - és Adóosztály - adóigazgatási terület) 

 

 

Ellátandó önként vállalt feladatok  

(Hatósági - és Adóosztály- adóigazgatási terület) 

 feladat Ellátás módja, mértéke jogszabályok 

1 

az adók beszedésének hatékony 

elősegítésére az önkormányzati 

bevétel terhére szabályozhatja 

az anyagi érdekeltség feltételeit 

Képviselő-testület által 

100 %-ban 

8/1998.(II.27.)Ök. sz. 

érdekeltségi rendelet                                                        

Helyi adó tv.. 45. § 

2 
az adófizetés esedékességi 

idejének módosítása 

Képviselő-testület által 

100 %-ban 

Helyi adó tv.. 43. § (2) 

bekezdése 

3 

adófizetési kötelezettség 

hiányában az adóbevallás alóli 

mentesítés 

Képviselő-testület által 

100 %-ban 

Helyi adó tv.. 43. § (2) 

bekezdése 

  

 feladat Ellátás módja, mértéke jogszabályok 

1 

Környezet terhelési díjról szóló 

2003. évi LXXXIX. tv. 

felhatalmazása alapján döntés 

talajterhelési díj bevezetéséről 

Képviselő-testület által 

100 %-ban 

52/2012.(XII.21.) 

talajterhelési díj rendelet 

2 döntés helyi adó bevezetéséről 
Képviselő-testület által 

100 %-ban 

5/2011. (II.25) helyi adó 

rendelet 

 

 

 

 

3 

helyi adók mértékének év végi 

meghatározása a következő évi 

önkormányzati gazdálkodás 

megalapozásához 

Képviselő-testület által 

100 %-ban 

Hatásköri tv.138. § (3) c) 

pontja       Helyi adó tv. 6. 

§ c) pontja 

4 

helyi adó törvényen túli további 

mentességek, kedvezmények 

biztosítása 

Képviselő-testület által 

100 %-ban 

Helyi adó tv.. 6. § d) 

pontja 

5 

lakosság évenkénti 

tájékoztatása a beszedett adók 

összegéről a költségvetési 

beszámoló részeként 

Polgármesteri Hivatal 

által 100 %-ban 

Helyi adó tv.. 8. § (2)                                                 

Hatásköri tv.138. § (3) h) 

pontja 

6 

helyi adóztatás évenkénti 

ellenőrzése jegyzői beszámoló 

útján 

Polgármesteri Hivatal 

által 100 %-ban 

Hatásköri tv.138. § (3) g) 

pontja 

7 

előzetes beleegyezés a Fővárosi 

Önkormányzat által 

működtethető, törvényben 

meghatározott helyi adók 

működtetéséhez 

Képviselő-testület által 

100 %-ban 

Helyi adó tv.. 7. § d) 

pontja                          

Helyi adó tv.. 1. § (3) 

bekezdése 
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Ellátandó kötelező feladatok  

(Hatósági- és Adóosztály – hatósági terület) 

 feladat Ellátás módja, 

mértéke 

jogszabályok 

1 

állati eredetű melléktermék 

elszállításáról, ártalmatlanná tételéről 

gondoskodás (kisállathullák 

elszállítása) 

Vállalkozási 

szerződés 

megkötésével 

100%-ban 

az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről 

szóló 2008. évi XLVI. Tv. 

19.§ 

2 

Ebrendészeti feladatok elvégzése 

érdekében 3 évente legalább egy 

alkalommal ebösszeírás 

Polgármesteri 

Hivatal útján 

100% 

az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. Tv. 42/B.§ 

 

 

Ellátandó önként vállalt feladatok  

(Hatósági - és Adóosztály – hatósági terület) 

 feladat Ellátás módja, mértéke jogszabályok 

1. 

hivatali munkaidőn túli, 

illetőleg külső helyszínen 

történő anyakönyvi események 

biztosítása 

Polgármesteri Hivatal 

által 100%-ban 

10/2018. (III.23.) Önk. 

Rend. A házasságkötés és 

a bejegyezett élettársi 

kapcsolat hivatali 

helyiségen kívüli és 

hivatali munkaidőn kívül 

történő létesítése 

engedélyezésének 

szabályairól, valamint a 

többletszolgáltatásért 

fizetendő díjak 

mértékéről 

2. helyi támogatás biztosítása 
Polgármesteri Hivatal 

által 100%-ban 

28/2017. (X.20.) Önk. 

rend. a helyi támogatásról 

3. 
közalkalmazottak lakáscélú 

támogatása 

Polgármesteri Hivatal 

által 100%-ban 

43/2005. (XI.27.) Önk. 

Rend. A 

közalkalmazottak 

lakáscélú támogatásáról 

4. 
macska és eb ivartalanítási 

program lebonyolítása 

Polgármesteri Hivatal 

közreműködésével, 

vállalkozási szerződések 

megkötésével 100%-ban 

a macska és eb - 

ivartalanítási programban 

való részvétel feltételeiről 

szóló 12/2018. (III.23.) 

önkormányzati rendelet  

 

 

 

Ellátandó kötelező feladatok (Beruházási és Vagyonkezelési Osztály) 

 

 feladat ellátás módja, mértéke jogszabályok 

1 saját vagyon nyilvántartása Polgármesteri Hivatal 

által 100 %-ban 

2011.évi CXCVI tv. 10.§,  

Mötv. 110.§ (1) bek. 
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Ellátandó önként vállalt feladatok (Beruházási és Vagyonkezelési Osztály) 

 feladat ellátás módja, mértéke Jogszabályok 

1 saját tulajdonú lakás és 

helyiséggazdálkodás 

Polgármesteri Hivatal 

által 100 %-ban 

   

2 egyéb ingatlanhasznosítás Polgármesteri Hivatal 

által 100 %-ban 

   

3 társasház kezelés Polgármesteri Hivatal 

által 100 %-ban 

574/1995. (XI.7.) Ök. 

határozat 330/1996. 

(X.01.) Ök. határozat 

4 üdülők üzemeltetése Polgármesteri Hivatal 

által 100 %-ban 

  

5. Ráckevei (Soroksári)-Duna ág 

vízgazdálkodásának és 

vízminőségének javítása 

szennyvízelvezetési- és 

elhelyezési feladata 

ellátja: RSD parti sáv 

Önkormányzati Társulás 

keretében 

535/2009. (XII. 08.) Ök. 

hat., 285/2012. (VII. 03.) 

Ök. hat. 

 

Ellátandó kötelező feladatok  

(Városüzemeltetési Osztály) 

 feladat Ellátás, előkészítés 

módja, mértéke 

jogszabályok 

1. Közútkezelői hozzájárulás 

kiadása (burkolat bontás, 

igénybevételi díj) 

ellátja: Polgármester 

útján 

előkészítő: Polgármesteri 

Hivatal 100 %-ban 

Mötv. 23. § (5) bekezdés 

1. pontja,  

a közúti közlekedésről 

szóló 1988. évi I. tv. 33. § 

(1) bb) és 46.§ (1) a) 

potjai, a Fővárosi 

Önkormányzat 

kezelésében lévő 

főútvonalak, közutak és 

közterületek kijelöléséről 

szóló 432/2012. (XII.29.) 

Korm. rendelet,  

a helyi közutak nem 

közlekedési célú 

igénybevétele esetén 

fizetendő díjakról szóló 

34/2012.(VII.13.) ök. 

rendelet 

2. Útépítési és közművesítési 

hozzájárulás megállapítása 

ellátja: Polgármester 

útján előkészítő: 

Polgármesteri Hivatal 

100 %-ban 

Étv. 28. § (1) 

3. Helyi közutak  közterek és 

parkok kezelése, fejlesztése és 

üzemeltetése 

Polgármesteri Hivatal 

által 

közfoglalkoztatottak, 

munkavállalók, illetve 

természetes személy, 

jogi személy, vagy jogi 

személyiséggel nem 

csak a helyi közutak 

tekintetében: a közúti 

közlekedésről szóló 1988. 

évi I. törvény 8.§ a) 

bekezdés,  

a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. 
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rendelkező szervezettel 

kötött szerződés útján, 

100 % 

törvény 7. §, Mötv. 23. § 

(5) bek. 1 .Pon 

4. A kötelező feladatok 

ellátásához szükséges saját 

tulajdonú létesítmények 

fenntartása, üzemeltetése és 

fejlesztése 

Polgármesteri Hivatal 

által, természetes 

személy, jogi személy, 

vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező 

szervezettel kötött 

szerződés alapján, 100 % 

a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. 

törvény 7. § 

Mötv. 107-108. § 

5. Közfoglalkoztatás szervezése 
Polgármesteri Hivatal 

útján 100%-ban 

Mötv. 13.§ (1) bek. 12. 

pont, 15. § 

2011. évi CVI. törvény 

1991. évi IV. törvény 

 

 

Ellátandó önként vállalt feladatok  

(Városüzemeltetési Osztály) 

 

 feladat Ellátás, előkészítés  

módja, mértéke 

jogszabályok 

1. Helyi közösségi közlekedés 

biztosítása és működtetése, 

ingyenes buszjárat 

finanszirozása bevétel kiesés 

tekintetében a kerület 

tömegközlekedéssel egyébként 

kevésbé ellátott területei 

vonatkozásában- 

Polgármesteri Hivatal 

által, természetes 

személy, jogi személy, 

vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező 

szervezettel kötött 

szerződés alapján, 100 % 

526/2013.(IX11) Ök. Sz. 

határozat, „Menetrend 

szerinti járat 

díjmentességének a 

biztosítása kötelező 

feladatot meghaladó 

finanszírozására 

vonatkozó szerződés” 

alapján melyre minden 

évben a kötelezettség 

vállalásra döntés születik 

2. A Fővárosi Önkormányzat 

ezirányú feladatait meghaladó 

mértékben a csapadékvíz 

elvezetés biztosítása 

Polgármesteri Hivatal 

által, természetes 

személy, jogi személy, 

vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező 

szervezettel kötött 

szerződés alapján, 100 % 

1995. évi LVII. törvény  

III. fejezet,  

3. A Fővárosi Önkormányzat 

ezirányú feladatait meghaladó 

mértékben a saját tulajdonú 

patakok, vízelveztő árkok 

fenntartása, üzemeltetése 

Polgármesteri Hivatal 

által, természetes 

személy, jogi személy, 

vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező 

szervezettel kötött 

szerződés alapján, 100 % 

1995. évi LVII. törvény  

III. fejezete 

4. A Fővárosi Önkormányzat 

ezirányú feladatait meghaladó 

mértékben a közterületek 

tisztántartása 

Polgármesteri Hivatal 

által 

közfoglalkoztatottak, 

munkavállalók, illetve 

Mötv. 23. § (5) bekezdés 

1. pontja  
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természetes személy, 

jogi személy, vagy jogi 

személyiséggel nem 

rendelkező szervezettel 

kötött szerződés útján, 

100 % 

5. Szociális rászorultság alapján 

nyújtott közműfejlesztési 

támogatás 

Polgármesteri Hivatal 

által 100 %-ban 

a szociális rászorultság 

alapján nyújtott 

közműfejlesztési 

támogatásról szóló 

1/2014.(I.31) 

önkormányzati rendelet 

 

 

Ellátandó kötelező feladatok  

(Főépítészi Iroda) 

 

 feladat Ellátás módja, 

mértéke 

jogszabályok 

1. helyi településrendezés, 

településfejlesztés 

Főépítész által 100 

%-ban 
Mötv. 13.§ (1) bek. 

a) az Önkormányzat dönt a kerület 

közigazgatási területére vonatkozó 

településfejlesztési koncepció, 

stratégia, településrendezési 

eszközök, településképi arculati 

kézikönyv és településképi rendelet 

partnerségi egyeztetési szabályairól 

Főépítész által 100 

%-ban 

314/2012.(XI.8.) Korm. 

rendelet 29. § 

b) a Képviselő-testület megállapítja a 

kerületi településfejlesztési 

koncepciót és a kerületi integrált 

településfejlesztési stratégiát 

Főépítész által 100 

%-ban 

1997.évi LXXVIII tv. 

9/A.§ (3) bek. 

314/2012.(XI.8.) Korm. 

rendelet 5. § (1) bek. és 

6. § (1) bek. 

c) a Képviselő-testület a kerületi 

integrált településfejlesztési stratégia 

végrehajtásáról szóló beszámolóról 

évente dönt 

Főépítész által 100 

%-ban 

314/2012.(XI.8.) Korm. 

rendelet 6. § (3) bek. 

d) a Képviselő-testület kerületi 

építési szabályzato(ka)t állapít meg 

Főépítész által 100 

%-ban 

1997.évi LXXVIII tv. 

9/B.§ (2) bek. b) pont, 

14/A. § (2) bek. c) pont 

és 62. § (6) bek.                                               

314/2012.(XI.8.) Korm. 

rendelet 20. § (3) bek. 

e) az Önkormányzat a kerület 

integrált településfejlesztési 

stratégiáját és a kerületi építési 

szabályzato(ka)t legalább 4 évente 

áttekinti, és dönt arról, hogy továbbra 

is változatlan tartalommal 

Főépítész által 100 

%-ban 

314/2012.(XI.8.) Korm. 

rendelet 7. § és 16. § (1) 

bek. 
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alkalmazza, módosítja, vagy újat 

készít 

f) az Önkormányzat részt vesz a 

fővárosi településrendezési eszközök 

(fővárosi településszerkezeti terv és 

fővárosi rendezési szabályzat) 

egyeztetési eljárásában és 

véleményezi azokat minden 

szakaszban 

Főépítész által 100 

%-ban 

314/2012.(XI.8.) Korm. 

rendelet 38. § (2) bek. 

d) pont, 40. § (4) bek. c) 

pont, 41. § (2) bek. d) 

pont, 42. § (4) bek. c) 

pont 

g) az Önkormányzat a fővárosi 

településrendezési eszköz 

módosítását igénylő kerületi építési 

szabályzat(ok) készítését vagy 

módosítását megelőzően 

kezdeményezi a fővárosi 

önkormányzatnál a fővárosi 

településszerkezeti terv módosítását 

Főépítész által 100 

%-ban 

314/2012.(XI.8.) Korm. 

rendelet 33. § (2) bek. 

h) a Képviselő-testület dönt a 

településrendezési szerződés 

megkötése előtt a közigazgatási 

területén található telkek beépítésére 

vonatkozó telepítési 

tanulmánytervekről 

Főépítész által 100 

%-ban 

1997.évi LXXVIII tv. 

30/A. § (2) bek. 

i) a Képviselő-testület dönt a 

közigazgatási területén változtatási, 

telekalakítási illetve építési tilalom 

elrendeléséről 

Főépítész által 100 

%-ban 

1997.évi LXXVIII tv. 

20. § (1) bek.  a) és b) 

pont 

 j) az Önkormányzat a településkép 

védelmét a településképi 

követelmények meghatározásával, 

településképi önkormányzati 

támogatási és ösztönző rendszer 

alkalmazásával, önkormányzati 

településkép-érvényesítési eszközök 

szabályozásával biztosítja 

Főépítész által 100 

%-ban 

2016.évi LXXIV tv. 2. 

§ (2) bek.  a)-c) pont, 

12. § (2) bek. 

2 településkép védelem   

 

a) a kerületi önkormányzat a 

településkép védelmét 

önkormányzati rendeletben, 

jogszabályban meghatározott módon 

biztosítja 

Főépítész által 100 

%-ban 

2016.évi LXXIV tv. 2. 

§ (2) bek.   

 

b) az önkormányzat tájékoztatást ad 

és szakmai konzultációt biztosít a 

településképi 

követelményekről,településrendezési 

eszközökben foglalt előírásokról 

Főépítész által 100 

%-ban 

2016.évi LXXIV tv. 8. 

§ (2) bek. a) pont 
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c) az önkormányzat polgármestere 

településképi bejelentési eljárást 

folytat le a reklámok és 

reklámhordozók elhelyezése 

tekintetében  

Főépítész által 100 

%-ban 

2016.évi LXXIV tv. 8. 

§ (2) bek. c) pont  

 

d) a polgármester kérelemre, - az 

ingatlan-nyilvántartásban történő 

átvezetés céljából - rendeltetést is 

igazoló hatósági bizonyítványt állít 

kiarról, hogy az építési engedélyhez, 

egyszerű bejelentéshez vagy 

örökségvédelmi bejelentéshez nem 

kötött, 2012. december 31. után 

épített építmény felépült.  

Főépítész által 100 

%-ban 

314/2012.(XI.8.) Korm. 

rendelet 26/C. § (2) bek.  

 

e) a polgármester kérelemre, - az 

ingatlan-nyilvántartásban történő 

átvezetés céljából - hatósági 

bizonyítványt állít ki az építmény, az 

építményen belüli rendeltetési 

egység rendeltetésének 

megváltoztatásáról. 

Főépítész által 100 

%-ban 

314/2012.(XI.8.) Korm. 

rendelet 26/C. § (3) bek.  

 

 

Ellátandó önként vállalt feladatok (Főépítészi Iroda) 

 

 feladat Ellátás módja, mértéke jogszabályok 

1. 

a) az önkormányzat 

polgármestere az építésügyi 

engedélyezési eljárást 

megelőzően a településkép 

védelméről szóló 

önkormányzati rendeletben 

meghatározott esetekben 

településképi véleményt ad a 

jogszabályban meghatározott 

építésügyi hatósági 

engedélykérelemhez 

Főépítész által 100 %-

ban 

2016.évi LXXIV tv. 8. § 

(2) bek. b) pont 

 

b) az önkormányzat 

polgármestere a településkép 

védelméről szóló 

önkormányzati rendeletben 

meghatározott esetekben 

településképi bejelentési 

eljárást folytat le 

Főépítész által 100 %-

ban 

2016.évi LXXIV tv. 8. § 

(2) bek. c) pont 

 

c) településképi kötelezettség 

megszegése esetén – a 

reklámok és reklámhordozók 

kivétellel – a  

polgármester településképi 

kötelezési eljárást folytat le 

Főépítész által 100 %-

ban 

2016.évi LXXIV tv. 8. § 

(2) bek. d) pont 
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Ellátandó kötelező feladatok (Jegyzői titkárság) 

 feladat Ellátás módja, mértéke jogszabályok 

1 
Soroksári Hírlap kiadói 

feladatainak ellátása 

Polgármesteri Hivatal 

által 100 %-ban  

2 
önszerveződő közösségek 

támogatása 

Polgármesteri Hivatal 

által 100 %-ban 

5/2012.(II.24.) rendelete 

a helyi civil szervezetek 

pénzügyi támogatásának 

rendjéről 

3 

sport, ifjúsági ügyek, kerületi 

sport és szabadidősport 

támogatása 

Polgármesteri Hivatal 

által 20 %-ban, 

gazdasági társaság útján 

80 %-ban 

2011. évi CLXXXIX. Tv. 

13 § (1)                   2004. 

évi I. tv. 55 § (6) 

 

 

Ellátandó önként vállalt feladatok (Jegyzői titkárság) 

 feladat Ellátás módja, mértéke jogszabályok 

1 

sportpálya üzemeltetés, helyi 

amatőr sport, utánpótlás 

nevelés, fogyatékosok sportja 

gazdasági társasága 

útján 100 %-ban 

16/2012. (III. 23.) Ök. 

Rendelet 

2 

sportcsarnok üzemeltetés, 

egészséges életmód kialakítását 

célzó programok, ifjúsági 

ügyek, szabadidős 

sporttevékenységek 

Polgármesteri Hivatal és 

gazdasági társasága 

útján 100%-ban  

16/2012. (III. 23.) Ök. 

Rendelet 
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Ellátandó kötelező feladatok (Szociális és Köznevelési Osztály) 

 feladat Ellátás módja, 

mértéke 

jogszabályok 

1. 

Egészségügyi alapellátás, az 

egészséges életmód segítését 

célzó szolgáltatások: 

 

Mötv. 13.§ (1) bek. 4. 

pont, 23.§ (5) bek. 9. 

pont 

a) Egészségügyi alapellátás 
Költségvetési szerve 

által,100 %-ban. 

Eütv., valamint az 

egészségügyi 

alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. tv. 

b) 

Háziorvosi (felnőtt, valamint 

gyermek) és fogorvosi 

alapellátás 

Feladat ellátási 

szerződés útján 

Eütv., valamint az 

egészségügyi 

alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. tv. 

Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár 

Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

az egészségügyi 

alapellátási 

körzethatárok 

megállapításáról szóló 

8/2017. (III. 23.) 

önkormányzati rendelete 

c) 

muzeális intézmények 

közművelődési 

tevékenységének támogatása 

költségvetési szerve és 

gazdasági társasága 

által 100 %-ban 

Mötv. 13. § (1) bekezdés 

7. pontja, 

a muzeális 

intézményekről, a 

nyilvános könyvtári 

ellátásról és a 

közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 

76. § (1) és (2) 

bekezdése 

2. Óvodai ellátás  

Mötv. 13. § (1) bek.6. 

pont, 23. § (5) bek. 10. 

pont 

A nemzeti köznevelésről 

szóló 2011.évi CXC. 

törvény 7-8. § 

a) 
A soroksári óvodás korú 

gyermekek óvodai nevelése 

A kerületi költségvetési 

szervei útján- 

napközbeni ellátással 

teljes mértékben 

 

b) 

Sajátos oktatási, nevelési 

igényű gyermekek ellátása, 

 hátrányos helyzetű gyerekek 

támogatása, 

 az esélyegyenlőség elősegítése 

A kerület költségvetési 

szervei útján- 

napközbeni ellátással, 

teljes mértékben 

A nemzeti köznevelésről 

szóló 2011.évi CXC. tv. 

47. § 
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3. 

Szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi 

szolgáltatások és ellátások: 

 

Mötv. 13. § (1) bek. 8. 

pont, 23. § (5) bek. 11. 

pont,  

Szoctv.,   Szoc.ellátás 

Korm.r. II. fejezet,  

Gyvt. 

149/1997. (IX. 10.) 

Kormányrendelet alapján 

Szociális ellátás keretében 

3.1 Pénzbeli és természetbeni ellátások 

a)  
Lakásfenntartási települési 

támogatás 

Polgármesteri Hivatal 

által, 100 %-ban 

Szoctv. 45. §,  

a pénzbeli és szociális 

ellátásokról szóló 

17/2019. (VI. 14.) önk.r. 

46. §- 50. §. 

b) 
Rendkívüli települési 

támogatás 

Polgármesteri Hivatal 

által, 100 %-ban. 

Szoctv. 45. §,  

a pénzbeli és szociális 

ellátásokról szóló 

17/2019. (VI. 14.) önk.r. 

45.§ 

c) 
Egészségügyi települési 

támogatás 

Polgármesteri Hivatal 

által, 100 %-ban. 

Szoc tv. 45. § c) pont; a 

pénzbeli és szociális 

ellátásokról szóló 

17/2019. (VI. 14.) önk.r. 

30. §-34. § 

d) 

Súlyosan fogyatékos 

személyek települési 

támogatása 

Polgármesteri Hivatal 

által, 100 %-ban 

Szoc tv. 45. §; a pénzbeli 

és szociális ellátásokról 

szóló 17/2019. (VI. 14.) 

önk.r. 22. §-25. §. 

e) Köztemetés 
Polgármesteri Hivatal 

által, 100 %-ban. 

Szoctv. 48.§, valamint a 

pénzbeli és szociális 

ellátásokról 

szóló17/2019. (VI. 

14.)önk.r. 63. § alapján. 

f) 

Adósságkezelési települési 

támogatás 

Polgármesteri Hivatal 

által, 100 %-ban. 

Szoctv. 45. § d) pont; a 

pénzbeli és szociális 

ellátásokról 

szóló17/2019. (VI. 14.) 

önk.r. 51. §-61. § 
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Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

3.2 Szociális alapszolgáltatások 

Mötv. 13.§ (1) bek. 8. 

pont, 23. § (5) bek. 11. 

Szoctv. IV. sz. 

a) Szociális étkeztetés 
Költségvetési szerve 

által,100 %-ban. 

Szoctv. 56 - 57. §, 62. §  

A személyes 

gondoskodás keretébe 

tartozó szociális 

ellátásokról, azok 

igénybevételéről, 

valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló 

20/2008. (IV.25.) önk. 

rend. 7. § 

b) Házi segítség nyújtás 
Költségvetési szerve 

által,100 %-ban. 

Szoctv. 63. §, 20/2008.( 

IV. 25.) önk.rend. 8. § 

c) Időskorúak nappali ellátása 
Költségvetési szerve 

által,100 %-ban. 

Szoctv. 65/F. §, 

20/2008.( IV. 25.) 

önk.rend. 11. § 

d) Családsegítés 
 Költségvetési szerve 

által, 100 %-ban. 

Szoctv. 56-57. §, 64. §,   

A személyes 

gondoskodás keretébe 

tartozó szociális 

ellátásokról, azok 

igénybevételéről, 

valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló 

20/2008. (IV.25.) önk. 

rend. 12. § 

e) Utcai szociális munka 

Alfa Karitatív 

Egyesülettel kötött 

ellátási szerződés útján, 

100 %-ban 

Szoctv. 65/E §. 

f) Gyermekek átmeneti otthona 

Pesterzsébet 

Önkormányzatának 

Humán Szolgáltatások 

Intézménye által 100%-

ban feladatellátási 

szerződés alapján. 

Gyvt. 94. § (3) bekezdés 

b) pontja. 

g) Családok Átmeneti Otthona 

Magyar Vöröskereszt 

Budapest Fővárosi 

Szervezet Családok 

Átmeneti Otthona által 

100%-ban 

feladatellátási szerződés 

alapján.  

Gyvt. 94. § (3) bekezdés 

c) pontja 
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3.3. Szociális szakellátás 

a) 
Időskorúak átmeneti 

elhelyezése 

Költségvetési szerve 

által,100 %-ban. 

Szoctv.  56.-57. §, 80.§,   

A személyes 

gondoskodás keretébe 

tartozó szociális 

ellátásokról, azok 

igénybevételéről, 

valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló 

20/2008. (IV. 25.) önk. 

rend. 14. § 

3.4. Pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása 

a) 
Gyermekétkezetés szociális 

támogatása 

Polgármesteri Hivatal 

által, 100 %-ban. 

Gyvt. 21.§-21/C.§, 148. 

§ (5) bek. A személyes 

gondoskodás keretébe 

tartozó szociális 

ellátásokról, azok 

igénybevételéről, 

valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló 

20/2008. (IV. 25.) önk. 

rend. 16. § 

b) 
Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény 

Polgármesteri Hivatal 

által, 100 %-ban. 
Gyvt. 19-20/ B. § 

c) 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő 

gyermekek vonatkozásában a 

hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzet 

megállapítása 

Polgármesteri Hivatal 

által, 100 %-ban. 
Gyvt.  67/A. § 

d) Szünidei gyermekétkeztetés 
Polgármesteri Hivatal 

által, 100 %-ban. 

Gyvt. 21/C. § 

 

 

 

3.5. Gyámhatósági ügyek   

a) Családvédelmi koordináció  
Gyár. 1/A.§, 2009. 

LXXII. törv. 2.§-4.§ 

b) 
gyámnevezés és gyámságból 

való kizárás 
 Gyer. 26/C. § 

c) 
gyermek családi jogállásával 

kapcsolatos ügyek 
 

Gyár. 1.§ (1) bek.3.§, 

Gyer. 54. §, 55. §, 57.§, 

58.§ (2) bek.,59. § (4) 

bek., 60. §, 64. § (1) bek. 

(4a) bek.  

4. 
Helyi közművelődési 

tevékenység támogatása 
  

a) 

ismeret szerző, az amatőr 

alkotó, művelődő közösségek 

tevékenységének támogatása 

költségvetési szerve 

által 100%-ban 

Mötv.  13.§ (1) 7. 

a muzeális 

intézményekről, a 

nyilvános könyvtári 
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ellátásról és a 

közművelődésről szóló 

1997. évi CXL tv. 76. § 

(1) és (2) 

b) 

szabadidő kulturális célú 

eltöltéséhez a feltételek 

biztosítása 

 

költségvetési szerve 

által 100%-ban 

Mötv. 13.§ (1) 7. 

a muzeális 

intézményekről, a 

nyilvános könyvtári 

ellátásról és a 

közművelődésről szóló 

1997. évi CXL tv. 76.§ 

(1) és (2) 

c) 

muzeális intézmények 

közművelődési 

tevékenységének támogatása 

költségvetési szerve 

által 100%-ban 

Mötv. 13.§ (1) 7. 

a muzeális 

intézményekről, a 

nyilvános könyvtári 

ellátásról és a 

közművelődésről szóló 

1997. évi CXL tv. 76.§ 

(1) és (2) 

5. 

Az önkormányzat 

tulajdonában álló, az állami 

intézmény fenntartó központ 

által fenntartott köznevelési 

intézmény feladatainak 

ellátását szolgáló ingó és 

ingatlan vagyon működtetése 

költségvetési szerve 

által 100%-ban 

A nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC tv. 

74. § (4) 

6. Adatkezelés és adatszolgáltatás  

a) 

A pénzbeli és természetbeni 

ellátásban részesülők 

nyilvántartása  

Polgármesteri Hivatal 

által 100%-ban 

Szoctv. 18.§, 18.§ és 

18/A.§; 18/B.§,. 

Gyvt. 137.§ (3a), 138.§;  

Szoc.ellátás Korm. r. 

valamint  

a  szociális és 

gyermekvédelmi 

ellátások országos 

nyilvántartásáról szóló 

392/2013. (XI. 12.) 

Korm. rendelet 

b) Esélyegyenlőségi Program  
Polgármesteri Hivatal 

által 100%-ban 

2003. évi CXXV. 

törvény (Ebktv.) 31.§- a 

321/2011. (XII. 27.) 

Korm. rendelet §  

c) Szociálpolitikai Kerekasztal  
Polgármesteri Hivatal 

által 100%-ban  

Szoctv. 58/B (2) 

bek.,Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat 

Képviselő-testületének a 

Helyi Szociálpolitikai 

Kerekasztal 
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létrehozásáról szóló 

41/2012. (IX.21.) 

önkormányzati rendelete 

d) 

természetes személy család-és 

csődvédelmi eljárásban az 

adósra, adóstársakra vonatkozó 

környezettanulmány készítése  

 
2015. CV törv. 24.§ (1) 

bek. 

e) 

szociálisan rászoruló fogyasztó 

(védendő fogyasztó) részére 

igazolás kiállítása 

 
Szoc Tv.45.§ 

Gyvt. 19.§/ 

7. 
Gyermekvédelmi és 

gyermekjóléti alapellátás 

Polgármesteri Hivatal 

által 100%-ban 

Mötv. 13.§ (1) bek. 8. 

pont, 23. § (5) bek. 11. 

pont 

 

 

Ellátandó önként vállalt feladatok (Szociális és Köznevelési Osztály) 

 feladat Ellátás módja, 

mértéke 

jogszabályok 

1. 
Pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátások: 
 

Szoctv. 26. §, 

 Rendelet II. fejezet  

65/A. § 

a) Beiskolázási segély 
Polgármesteri Hivatal 

által, 100 %-ban 

Szoctv. 45. §,  

a pénzbeli és szociális 

ellátásokról szóló 

17/2019. (VI.14.) önk.r. 

35. §-37. § 

önk.r. 42. § 

b) 
Helyi gyereknevelési 

támogatás 

Polgármesteri Hivatal 

által, 100 %-ban 

Szoctv. 45. §,  

a pénzbeli és szociális 

ellátásokról szóló 

17/2019. (VI.14.) önk.r. 

26. §-28. § 

c) 

Karácsonyi segély 

(élelmiszercsomag) 

 

 

Polgármesteri Hivatal 

által, 100 %-ban 

Szoc tv. 45. § c) pont; a 

pénzbeli és szociális 

ellátásokról szóló 

17/2019. (VI.14.) önk.r. 

62. § 

d) 

Időskorú személyek települési 

támogatása 

 

 

Polgármesteri Hivatal 

által, 100 %-ban 

Szoc tv. 45. § c) pont; a 

pénzbeli és szociális 

ellátásokról szóló 

17/2019. (VI. 14.) önk.r. 

41. - 43. § 

e) Születési támogatás  
Polgármesteri Hivatal 

által, 100 %-ban 

A születési támogatás 

megállapításáról szóló 

17/2019. (VI. 14.) önk. r. 

38. §-40. § 

f) 

Rendkívüli események okozta 

károk enyhítésére szolgáló 

támogatás 

Polgármesteri Hivatal 

által, 100 %-ban. 

Rendkívüli események 

okozta károk enyhítésére 

szolgáló támogatásról 
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szóló 26/2011. (IV. 18.) 

Ök. Rendelet 

g) 
Rehabilitációs célú települési 

támogatás 

Polgármesteri Hivatal 

által, 100 %-ban. 

a pénzbeli és szociális 

ellátásokról szóló 

17/2019.(II.27.) önk.r. 

14.§-21.§. 

2. 
Személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások 
 

Szoc. tv. 56-57. §, 65. §, 

65/A. §, 

a) 
Jelzőrendszeres házi segítség 

nyújtás 

Költségvetési szerve 

által,100 %-ban. 

A személyes 

gondoskodás keretébe 

tartozó szociális 

ellátásokról, azok 

igénybevételéről, 

valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló 

20/2008.( IV. 25.) önk. 

rend.9.§ 

b) 

Máshová nem sorolt egyéb 

szociális ellátás bentlakás 

nélkül 

gazdasági társasága 

által. 100 %-ban 
Szoc. tv. 65/C § (3) 

bekezdés h) pontja 

3. Egészségügyi szakellátások: 
Költségvetési szerve 

által,100 %-ban. 
Eütv. 89. § 

a) Mozgásszervi szakrendelés 
Költségvetési szerve 

által,100 %-ban. 
Eütv. 89. § 

b) Nőgyógyászati szakrendelés 
Költségvetési szerve 

által,100 %-ban. 
Eütv. 89. § 

c) Szemészeti szakrendelés 
Költségvetési szerve 

által,100 %-ban. 
Eütv. 89. § 

d) 
Tüdőgyógyászati szakrendelés 

Költségvetési szerve 

által,100 %-ban. 
Eütv. 89. § 

e) 
Gyógytorna és fizikoterápia 

Költségvetési szerve 

által,100 %-ban. 
Eütv. 89. § 

f)  
Fogászati röntgen 

Költségvetési szerve 

által,100 %-ban. 
Eütv. 89. § 

g)  
Ultrahang diagnosztika 

Költségvetési szerve 

által,100 %-ban 
Eütv. 89. § 

h) 
Belgyógyászat 

Költségvetési szerve 

által,100 %-ban 
Eütv. 89. § 

5. 

Önkormányzat által alapított 

Év Pedagógusa, Kerület 

Hűséges Közalkalmazottja és 

Soroksár Gyermekeiért 

kitüntetések 

Polgármesteri Hivatal 

útján, 100 %-ban 

Kitüntetések, elismerő 

címek adományozásának 

rendjéről szóló 15/2015. 

(IV.23.) önk.r. 

6. 

Önkormányzat által alapított 

"Év Egészségügyi dolgozója" 

és az "Év Szociális Dolgozója" 

cím. 

Polgármesteri Hivatal 

útján, 100 %-ban 

Kitüntetések, elismerő 

címek adományozásának 

rendjéről szóló 23/2019. 

(IX.20.) önk.r. 

7. 
Közalkalmazottak lakáscélú 

támogatása 

Polgármesteri Hivatal 

útján, 100 %-ban 

A közalkalmazottak 

lakáscélú támogatásáról 
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szóló 43/2005. (XI. 27.) 

Ök. Rendelet 

8.  Bursa Hungarica Ösztöndíj 
Polgármesteri Hivatal 

által 100 %-ban 

51/2007. Korm. rendelet 

18. § (4) bekezdése 

9.  
Soroksári Tanulmányi 

Ösztöndíj 

Polgármesteri Hivatal 

által 100 %-ban 

A Soroksári Tanulmányi 

Ösztöndíj alapításáról és 

adományozásának 

rendjéről szóló 13/2017. 

önkormányzati rendelet 

 

Ellátandó kötelező feladatok (Rendészeti Osztály) 

 Feladat Ellátás módja, mértéke Jogszabályok 

1. saját tulajdonban álló 

közterületek használatára 

vonatkozó szabályok és díjak 

megállapítása 

ellátja: Polgármester  

 

előkészítő: 

Polgármesteri Hivatal 

100 %-ban 

Mötv. 23.§ (5) bekezdés 

2. pontja és a 

2/2018.(II.01.) Ök. 

Rendelet a közterületek 

használatáról és a 

közterületek rendjéről 

17/2011. (IV.22) Ök. 

rendelet 

önkormányzati hatósági 

hatáskörök átruházásáról 

2  közterület-felügyelet 

működtetése 

Polgármesteri Hivatal 

által 100 %-ban 

Mötv. 23.§ (5) bekezdés 

4. pontja 

 

 

Ellátandó önként vállalt feladatok (Rendészeti Osztály) 

 Feladat Ellátás módja, mértéke Jogszabályok 

1. 

közterület-felügyeleti 

részfeladatok  (Fővárosi 

Önkormányzattól való 

feladatátvétel) 

Polgármesteri Hivatal 

által 100 %-ban 

12/2014.(IV.25.) Ök. 

Rendelet 

a közterület-felügyeletről 

2. 
a közterület-használat 

jogszerűségének ellenőrzése 

ellátja: Polgármester  

 

előkészítő: 

Polgármesteri Hivatal 

100 %-ban  

2/2018.(II.01.) Ök. 

Rendelet a közterületek 

használatáról és a 

közterületek rendjéről 

17/2011. (IV.22) Ök. 

Rendelet 

önkormányzati hatósági 

hatáskörök átruházásáról 

3. A közösségi együttélés alapvető 

szabályainak ellenőrzése, 

betartatása, megsértésük esetén 

szankcionálás 

Polgármesteri Hivatal 

által 100%-ban 

A közösségi együttélés 

alapvető szabályairól, 

valamint ezek 

elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 

szóló 1/2018.(II.01.) 

önkormányzati rendelet 

4. mezőőri szolgálat működtetése Polgármesteri Hivatal 

által 100 %-ban 

248/1996. (VII.09.) Ök. 

sz. határozat 
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3. melléklet a(z) …./…..(….) önkormányzati rendelethez 

„ 3. melléklet a 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelethez 

 

A Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott 

 – nem hatósági - hatáskörök jegyzéke 
 

1.  Pénzügyi Bizottság hatáskörei: 

1.1. Dönt értékpapírok forgalmazásával, értékesítésével és vásárlásával kapcsolatban az éves 

költségvetés 1 %-át meg nem haladó értékhatárig. 

1.2. Dönt 5.000.000,- Ft értékhatárig kezesség vállalásáról.  

 

2. Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörei: 

2.1. Dönt beépítési kötelezettség meghosszabbításáról, a hatósági határidő lejártát követően. 

2.2. 5.000.000.- Ft összeghatárig dönt az önkormányzati vagyontárgy kerületi 

rendőrkapitányságnak/rendőrőrsnek történő ingyenes használatba adása kérdésében. 

 

3. Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hatáskörei: 

3.1. Lakásbérlettel kapcsolatos hatáskörök: 

3.1.1. Meghatározza a költségelvű, a helyi közérdekű,- közszolgálati célú és a rendkívüli 

élethelyzetbe került személyek elhelyezését szolgáló lakások,továbbáméltányosságból 

pályázaton kívül történő bérbeadás időtartamát, dönt a fent felsorolt lakások bérlői részére a 

lakás újbóli bérbeadásáról. 

3.1.2. Dönt a - a szociális bérlet kivételével – a lakásbérleti szerződések módosításáról, valamint 

felmondásáról. 

3.1.3. Meghatározza a költségelven bérbe adott lakások bérleti díját. 

3.1.4. Dönt az önkormányzati tulajdonú költségelvű helyi közérdekű,- közszolgálati célú, 

valamint szolgálati lakás és a rendkívüli élethelyzetbe került személyek elhelyezését szolgáló 

lakások, továbbá méltányosságból pályázaton kívül történő bérbeadás esetén a bérlő 

személyéről. 

3.1.5. Megadja a hozzájárulást önkormányzati tulajdonú ingatlanba történő lakcím 

bejelentéséhez azok esetében, akik nem tartoznak az Ltv. 21. § (2) bekezdésében felsorolt 

személyi körbe. 

3.1.6. Megadja a tulajdonosi hozzájárulást a tulajdonostárs kérelmére a tulajdonostárs 

tulajdonában álló ingatlanrészbe történő befogadáshoz, lakcím létesítéshez az Önkormányzattal 

osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan esetében. 

3.1.7. Megadja a hozzájárulást a lakás nem lakás céljára történő igénybevételéhez, a lakásba 

való befogadáshoz, bérlőtársi, valamint tartási szerződés kötéséhez, a lakás cseréjéhez. 

 

3.2. Helyiségbérlettel kapcsolatos hatáskörök: 

3.2.1.  A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása tekintetében meghatározza a bérleti 

díjat, a helyiséghasználat célját és időtartamát, módosítja, felmondja a bérleti szerződést.  

3.2.2. Megadja a hozzájárulást anem lakáscéljára szolgáló helyiségbe történő telephely, 

fióktelep és központi ügyintézés helyének létesítéséhez, bérleti jog átruházásához, cseréjéhez 

(amennyiben a bérleti szerződés határozatlan időre szól), a helyiség eltérő célú 

felhasználásához, valamint az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet 15.§-ában foglalt 

bejelentési kötelezettség alapján a bérleti jog folytatásához. 

3.3. Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos hatáskörök: 
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3.3.1. Dönt – a főépítész véleményének figyelembevételével – ingatlan, ingatlanrész 

vásárlásáról, valamint az elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatok tárgyában nettó 

15.000.000.- forint értékhatárig. 

3.3.2. Dönt nettó 5.000.000.- forint értékhatárig korlátozottan forgalomképes vagyon 

szerzéséről, elidegenítéséről és gazdasági társaságba való beviteléről. 

3.3.3. Dönt nettó 5.000.000.- forint értékhatárig a korlátozottan forgalomképes vagyon bérleti 

jogának átengedéséről, kivéve az önkormányzat költségvetési szerve vonatkozásában. 

3.3.4. Dönt nettó 5.000.000.- forint értékhatárig forgalomképes önkormányzati ingatlan és ingó 

vagyon tekintetében a tulajdonost megillető jogok (a polgármester hatáskörébe utalt ügyek, és 

a vagyonkezelői jog ellenértékének meghatározása kivételével) gyakorlásáról, jelzáloggal vagy 

bármely más módon történő megterheléséről. 

3.3.5. 5.000.000.- Ft értékhatárig dönt ingatlan vagyon ingyenes használatának elfogadásáról, 

illetőleg ugyancsak 5.000.000.- Ft értékhatárig az ingó vagyon ingyenes használatának 

(üzembetartásának) elfogadásáról. 

3.3.6. Elbírálja az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokra a Képviselő-testület által kiírt, 

ingatlanértékesítés tárgyú pályázatot, 5.000.000.- Ft értékhatárig. 

3.3.7. Dönt a forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő, külön rendelet hatálya alá 

nem tartozó hasznosítása tárgyában, ha a hasznosítás időtartama meghaladja az 1 évet, de nem 

haladja meg az 5 évet, vagy a hasznosításból származó bevétel meghaladja az évi nettó 100.000 

Ft-ot. 

3.3.8. 1.000.001,- Ft – 15.000.000,- Ft közötti összeghatárig dönt önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlanokban okozott értékcsökkenés, dologi és növényzetben okozott kár miatti 

kártalanítási összeg felajánlásának elfogadásáról 

3.3.9. Dönt a társasházakban az önkormányzati tulajdon vonatkozásában a társasházakról szóló 

2003. évi. CXXXIII. tv. szerinti  fenntartással kapcsolatban felmerülő többletfizetéssel járó 

pénzügyi kötelezettség  és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás vállalásáról - a 

polgármester hatáskörébe tartozó esetek kivételével – 5.000.000,- Ft összeghatárig. 

3.3.10. A forgalomképes önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése esetén nettó 

5.000.000 Ft forgalmi értékhatárig - meghatározza a kikiáltási árat, és a versenyeztetés 

feltételeit. 

 

3.4. Egyéb átruházott hatáskörök 

3.4.1.  Megadja a hozzájárulást az Önkormányzat javára pénztartozás biztosítására jelzáloggal 

terhelt ingatlanok további megterheléséhez. Dönt a bejegyzett jelzálog ingatlan-

nyilvántartásban történő ranghely megváltoztatásának engedélyezéséről.  

3.4.2. Kérelemre dönt a közalkalmazottak lakáscélú támogatása tekintetében, ha a támogatott a 

kerületben (településen) vesz/cserél lakást, a támogatás változatlan feltételekkel történő 

visszafizetéséről és jelzálogjog átterhelhetőségéről. 

3.4.3. Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, nem kerületen belüli munkahelyváltozás esetén 

dönt – a támogatott kérelemre – a közalkalmazottak lakáscélú támogatásának változatlan 

feltételekkel történő visszafizetéséről. 

3.4.4. Dönt településrendezési szerződésben meghatározott feladatok teljesülésének 

garanciájául szolgáló ingatlanok helyett más, legalább azonos értékű, tehermentes ingatlanokat 

fogad el, és a szükséges szerződésmódosításokat aláírja. 

3.4.5. Dönt – a Polgármester hatáskörébe utalt ügyek kivételével – peren kívüli, perbeli 

egyezségről, és közvetítői eljárás keretén belüli egyezség elfogadásáról, amennyiben a pertárgy 

értéke nem haladja meg az 5.000.000.-forintot, vagy a pertárgy értéke – jellegéből adódóan – 

nem határozható meg. 

3.4.6. 15.000.000,-Ft értékhatárig dönt az ún. gazdagodásos megállapodások megkötéséről, 

módosításáról, felmondásáról, átruházásához történő hozzájárulásról. 
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3.4.7. Dönt a lakóingatlanon kívüli egyéb magántulajdonban keletkezett vis maior kárigényről. 

3.4.8. Dönt az úthibából eredő gépkocsi kárigényről, és megteszi a felelősségelismerő 

nyilatkozatot az önkormányzati tulajdonú és kezelésű közterület úthibájából eredő kárigényhez. 

3.4.9.  Dönt Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár közigazgatási területén található 

ingatlan esetén a XX. ker. Tanács és szervei javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom 

törléséről.  

3.4.10. Megadja a tulajdonosi hozzájárulást önkormányzati tulajdonú ingatlanon és ingatlanban 

az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott „karbantartás” és „üzemeltetés”-i 

tevékenységek körébe nem tartozó, engedélyhez vagy bejelentéshez kötött és nem kötött 

tevékenység végzéséhez. A vagyonrendelet szerinti „karbantartás” és „üzemeltetés” körébe 

tartozó tevékenységekhez nem kell hozzájárulást kérni. 

3.4.11. Nettó 1.000.000, - Ft értékhatárig dönt a csődegyezségi, közjegyzői, bírósági vagy 

végrehajtási eljárásban, illetőleg kamatkövetelés esetén a követelésről történő lemondásról, 

illetve annak mérsékléséről.  

3.4.12. Dönt nettó 15.000.000 Ft értékhatárig a Kerületi Építési Szabályzatnak (KÉSZ) 

megfelelően elkészített telekalakítás során felmerülő kártalanítási összeg (kerítés, akna, zöldkár 

stb.) tárgyában. 

3.4.13. Dönt 1.000.000,- Ft tőketartozás összeghatárig - a köztartozások, a helyi támogatás 

valamint a Polgármester hatáskörére utalt ügyek kivételével - az önkormányzatot megillető 

követelések elengedéséről vagy mérsékléséről, valamint 5.000.000.- Ft tőketartozás 

összeghatárig – a köztartozások, a helyi támogatás valamint a Polgármester hatáskörére utalt 

ügyek kivételével – az önkormányzat tulajdonában álló forgalomképes ingatlan értékesítésével, 

hasznosításával vagy használatával összefüggésben keletkezett pénztartozás és járulékai 

részletekben történő megfizetéséről és megfizetésének átütemezéséről. 

3.4.14. Dönt a Jogi és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe nem tartozó székhelybejegyzési 

kérelmekről. 

3.4.15. Dönt nettó 15.000.000.- Ft értékhatárig az Önkormányzat által kezdeményezett 

kisajátítási eljárások során szakértő által megállapított kisajátítási kártalanítási összeg 

elfogadásáról. 

 

4. Jogi és Ügyrendi Bizottság hatáskörei 

4.1. Dönt címer- és névhasználat engedélyezése, visszavonása tárgyában. 

4.2. Dönt civil szervezetek székhelybejegyzés kérelmeiről. 

4.3. Megállapítja a települési nemzetiségi önkormányzatok ingyenes használatába adott 

vagyontárgyak körét. 

 

5. Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörei: 

5.1. Meghatározza a Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum megalakításának és működésének 

szabályait.  

5.2. Megüresedett lakás szociális alapon, pályázat útján történő bérbeadásakor dönt a pályázat 

kiírásáról, meghatározza a pályázati feltételeket, a bírálati szempontrendszert. Elbírálja a 

pályázatokat, dönt a bérlő személyéről, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019.(III.22.) rendeletben (továbbiakban: Rendelet) 

foglaltak alapján. 

A Rendelet 14.§ (8) bekezdése alapján a nyertes pályázatot érvénytelenné nyilváníthatja, a 

pályázat eredményéről szóló döntését módosíthatja. Dönt a szociális bérlet időtartamáról, 

valamint a lakás bérlő részére történő újbóli bérbeadásáról. Felülvizsgálja a szociális bérletre 

és lakbérre való jogosultságot. Dönt a szociális alapú lakásbérleti szerződés módosításáról, 

felmondásáról. 
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5.3. Meghatározza az egészségügyi és szociális intézményvezetői pályázatok pályázati 

feltételeit, dönt a pályázatok kiírásáról. 

5.4.  Szabályozza a bölcsődei felvétel rendjét. 

5.6. Dönt az egészségügyi alapellátásban praktizáló háziorvosok egyedi kérelmeiről 

(helyettesítésről, tartós helyettesítésről) 

5.7. Dönt a felnőtt, valamint a gyermek háziorvosi és felnőtt, valamint gyermek fogorvosi 

praxisok privatizációja, illetve tulajdonos váltás esetén a Feladatellátási szerződés 

megkötéséről, megszűntetéséről. 

 

6. Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörei: 

6.1. Engedélyezi az intézmények névfelvételét. 

6.2. Szakmai szempontból engedélyezi speciális pedagógiai programok indítását. 

6.3. Elbírálja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Szociális Önkormányzati Ösztöndíj 

Pályázatokat. 

6.4. Meghatározza az oktatási-nevelési, kulturális és közművelődési intézményvezetői 

pályázatok pályázati feltételeit, dönt a pályázat kiírásáról. 

6.5. Előkészíti a közművelődési megállapodásokat, ellenőrzi azok végrehajtását. 
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INDOKOLÁS 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) 

önkormányzati rendelete módosításáról szóló ....../...... (......) önkormányzati rendelethez  

 

Általános indokolás 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) 

önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: SZMSZ) található, egyértelműen adminisztratív 

okokból eredő hibák (elírások) kijavítása, az SZMSZ utolsó módosítását követő jogszabályi és 

egyéb változások átvezetése, az SZMSZ egyes rendelkezései közötti, valamint az SZMSZ és 

az egyéb helyi önkormányzati rendeletek rendelkezései közötti összhang megteremtése 

(jogharmonizáció) szükségessé teszik az SZMSZ egyes rendelkezéseinek pontosítását, 

módosítását.  

Az SZMSZ 121-126. §-ai tartalmazzák a bizottságok által – az Mötv-ben meghatározottakon 

felül - ellátandó feladatait, míg az SZMSZ 3. melléklete a bizottságokra átruházott – nem 

hatósági – hatáskörök jegyzékét. Tekintettel arra, hogy a 3. melléklet egyes pontjai nem a 

Képviselő-testület hatásköréből az adott bizottságra átruházott hatáskört, hanem a bizottság 

által ellátandó feladatot tartalmaznak, szükséges ezen rendelkezéseknek (feladatoknak) az 

SZMSZ megfelelő szakaszába történő „áthelyezése” is. 

Az SZMSZ Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott – nem hatósági – hatáskörök 

felsorolását tartalmazó 4. melléklete egyes pontjainak megfogalmazása – annak érdekében, 

hogy valóban a Képviselő-testület szándékának megfelelő hatáskör-átruházást jelentsen – 

szintén pontosításra szorul, ezért ezen pontok módosítása szükséges. 

. 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz 

 

Az 1. § a) - e) pontjai az SZMSZ egyes rendelkezéseiben feltűntetett, helytelen jogszabályi 

hivatkozásokat pontosítják, annak érdekében., hogy a rendelkezésekbe foglalt hivatkozások 

valóban a szándékolt, vonatkozó jogszabályhelyre irányuljanak. 

 

A 2. §-hoz 

 

Az SZMSZ 32. § (2) bekezdés a) pontja alapján a képviselő-testület rendes ülésein első 

napirendi pontként tárgyalandó a képviselő-testület elnökének az előző ülés óta tett fontosabb 

intézkedésekről szóló tájékoztató, míg a 86. § f) pontja szerint a jegyzőkönyvnek polgármesteri 

beszámolót kellene tartalmaznia. Az idézett két rendelkezés között fennálló ellentmondás 

feloldása érdekében e szakasz a 86. § f) pontját módosítja. 

A 3. §-hoz 

Az SZMSZ 108. §-ának utolsó mondatából - adminisztratív hiba folytán - kimaradt az 

önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló helyi önkormányzati rendelet 

megkülönböztetésére irányuló rugalmas hivatkozás, ezért annak kiegészítése szükséges. E 

szakasz a szükséges kiegészítés érdekében pontosítja az SZMSZ 108. §-át. 

A 4. §-hoz 

A korábbi választási ciklusoktól eltérően a Képviselő-testület nem hozott külön döntést arról, 

hogy az általa létrehozott egyes bizottságokba mely szervezetek jogosultak tagokat delegálni, 
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továbbá a Képviselő-testület tagjainak felsorolását tartalmazó 1. függelék is csupán a 

Képviselő-testület tagjainak nevét tartalmazza. A hasonló jellegű függelékek tartalmi 

követelményeinek egységesítése érdekében indokolt az 5. függelék címének és tartalmának az 

1. függelékhez való igazítása, ezzel egyidejűleg a függelékre utaló rendelkezés módosítása is. 

E szakasz az SZMSZ 120. § (1) bekezdésében a bizottságok felsorolását követő záró 

szövegrészben pontosítja az 5. függelék címét. 

 

Az 5 - 10. §-okhoz 

 

Az SZMSZ 121-126. §-ai tartalmazzák a bizottságok által – az Mötv-ben meghatározottakon 

felül - ellátandó feladatait, míg az SZMSZ 3. melléklete a bizottságokra átruházott – nem 

hatósági – hatáskörök jegyzékét. Tekintettel arra, hogy a hatályos 3. melléklet egyes pontjai 

nem a Képviselő-testület hatásköréből az adott bizottságra átruházott hatáskört, hanem a 

bizottság által ellátandó feladatot tartalmaznak, szükségessé vált az SZMSZ 121-126. §-ainak 

(az SZMSZ 3. mellékletével egyidejűleg történő)  pontosítása. 

E szakaszok a Képviselő-testület által az egyes bizottságokra átruházott hatáskörök 

felsorolásából - azaz az SZMSZ 3. mellékletéből - a ténylegesen nem hatáskört, hanem feladatot 

jelentő rendelkezések "áthelyezésével", továbbá a feladatleírások egyértelműsítésével az egyes 

bizottságok által ellátandó feladatok felsorolását pontosítják. 

A 11. §-hoz 

Az SZMSZ 161. §-ának rendelkezéséből adminisztratív hiba miatt kimaradt a rendelkezés azon 

része, mely meghatározza, hogy a novemberi rendes ülésen mely időszak gazdálkodására 

vonatkozó tájékoztatást kell a Képviselő-testület részére előterjeszteni. E szakasz az SZMSZ 

161. §-át pontosítja aképpen, hogy meghatározza a novemberi rendes képviselő-testületi ülésen 

előterjesztendő, az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó tájékoztatás időszakát. 

A 12. §-hoz 

E szakasz az SZMSZ 4. mellékletének (A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott - 

nem hatósági - hatáskörök jegyzéke) egyes pontjait pontosítja. 

Az (1) bekezdés a 2. pont megfogalmazását pontosítja egyfelől azért, hogy az valóban a 

Képviselő-testület szándékának megfelelő hatáskör-átruházást jelentsen, másfelől a SZEB 

feladatellátási szerződésekkel kapcsolatos véleményezési feladatával való összhang 

megteremtése érdekében.  

A (2) bekezdés a 4. pont megfogalmazását pontosítja annak érdekében, hogy az valóban a 

Képviselő-testület szándékának megfelelő hatáskör-átruházást jelentsen. 

A (3) bekezdés a 9. pont megfogalmazását pontosítja A 2020. január 1. napjától hatályos 

SZMSZ-ben a 4. § pontjai a magyar ABC kisbetűivel kerültek megjelölésre, melyben a sporttal 

kapcsolatos elismerések az i) pontban kerültek lefektetésre, ezért e szakasz a 3. melléklet 9. 

pontjában foglalt merev hivatkozást pontosítja. 

A (4) bekezdés a 12. pont, az (5) bekezdés az 53. pont megfogalmazását pontosítja annak 

érdekében, hogy valóban a Képviselő-testület szándékának megfelelő hatáskör-átruházást 

jelentsenek. 

A 13. §-hoz 



39 
 

E szakasz az SZMSZ 1., 2. és 3. melléklete helyébe a módosító rendelet mellékleteit iktatja be. 

Az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei által 

kötelezően ellátott és  önként vállalt feladatok felsorolását, azok ellátásának módját és mértékét, 

az adott feladat ellátására irányadó jogszabályi rendelkezés megjelölésével. 

Az SZMSZ megalkotása óta eltelt időszakban egyes szervezeti egységek (Szociális és 

Köznevelési Osztály, Főépítész Iroda) feladatköre kibővült, más szervezeti egységek 

(Rendészeti Osztály) esetében egyes feladatok kötelező / önként vállalt jellegében szükséges 

pontosítást eszközölni, továbbá – jogszabályváltozások okán - szükségessé vált az egyes 

feladatokat megalapozó jogszabályi hivatkozások módosítása, mindezek miatt pedig az 

SZMSZ 1. mellékletének módosítása. 

 

Az SZMSZ 2. mellékletének részét képezi a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését 

bemutató ábra. A Polgármesteri Hivatal hatékony feladatellátása érdekében szükségessé vált a 

szervezeti felépítés megváltoztatása, ezáltal pedig az SZMSZ 2. mellékletének módosítása. 

Az SZMSZ 121-126. §-ai tartalmazzák a bizottságok által – az Mötv-ben meghatározottakon 

felül - ellátandó feladatait, míg az SZMSZ 3. melléklete a bizottságokra átruházott – nem 

hatósági – hatáskörök jegyzékét. Az 5-10. §-okhoz fűzött indokolásban foglaltaknak 

megfelelően - a 121-126. §-okkal egyidejűleg - szükségessé vált az SZMSZ 3. mellékletének 

pontosítása is.  

Az átruházott hatáskörök és a feladatok jellegüknek megfelelő szakaszban illetve mellékletben 

történő rendezésén kívül a 3. mellékletben a bizottságokra átruházott hatáskörök közül azon 

pontok törlésre kerültek, melyek magasabb szintű jogszabályok módosítása vagy helyi 

rendeletek módosítása révén okafogyottá váltak (pl. a Vagyonrendelet módosításával a GKB 

3.4.14. pontban nevesített átruházott hatásköre megszűnt), vagy alkalmazására gyakorlatilag 

egyetlen alkalommal sem került sor. (pl. A JÜB 4.1. pontban nevesített hatáskörének 

alkalmazására az 1990-es évek közepétől nem került sor)  

A 14. §-hoz 

 

E szakasz (1) bekezdése a módosító rendelet hatálybalépésének napját a kihirdetését követő 

napban határozza meg. 

A (2) bekezdés a módosító rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztőú 

rendelkezésekről rendelkezik.  

A (2) bekezdés a) pontja az SZMSZ 70. §-ában - adminisztratív hiba miatt - szereplő "jelen" 

kifejezést helyezi hatályon kívül, ezáltal megteremti a rendelkezés nyelvhelyességi 

követelményeknek való megfelelését. 

A (2) bekezdés b) pontja a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott - nem hatósági 

- hatáskörök jegyzékének 16. pontját ([A Polgármester] 16. Dönt a számvitelről szóló 2000. évi 

C. tv. szerint behajthatatlannak minősülő követelés elengedése tárgyában 500.000,- Ft 

tőketartozás összeghatárig.) helyezi hatályon kívül, más helyi önkormányzati rendelet (a 

Vagyonrendelet) rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében. 
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2. melléklet 

SEGÉDLET 

A "Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására" 

című Képviselő-testületi előterjesztéshez (Rendelet-tükör) 

 

Hatályos rendelkezés Tervezett módosítás szerinti szöveg Tervezett módosítás indoka 

34. § (3) A sürgősségi indítvány napirendre 

vételéről a képviselő-testület egyszerű 

szótöbbséggel vita nélkül dönt; a sürgősség 

elfogadása azt jelenti, hogy az indítványt a 

Képviselő-testület a 32. § (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott előterjesztést 

követő első, ugyanazon ülésen előterjesztett 

több sürgősségi indítvány esetén a 32. § (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott 

előterjesztést követő első és az azt követő 

napirendi pontként tárgyalja. 

 

34. § (3) A sürgősségi indítvány napirendre 

vételéről a képviselő-testület egyszerű 

szótöbbséggel vita nélkül dönt; a sürgősség 

elfogadása azt jelenti, hogy az indítványt a 

Képviselő-testület a 32. § (2) bekezdés a) 

pontjában meghatározott előterjesztést 

követő első, ugyanazon ülésen előterjesztett 

több sürgősségi indítvány esetén a 32. § (2) 

bekezdés a) pontjában meghatározott 

előterjesztést követő első és az azt követő 

napirendi pontként tárgyalja. 

 

A hatályos rendelkezésben a jogszabályi 

hivatkozás nem a szándékolt 

jogszabályhelyre mutat. 

50. § [Minősített többség szükséges  

aMötv.50. §-ában, 55. § (1) bekezdésében, 

68. § (1) bekezdésében, 70. § (1) 

bekezdésében, 74. § (1) bekezdésében, 76. § 

d) pontjában,  88. § (2) bekezdésében, 89. § 

(2) bekezdésében foglalt ügyeken kívül:] 

… 

h) a 4. §-ban felsorolt címek adományozása 

és kitüntetések odaítélése, valamint ezek 

visszavonása esetén, 

 

 

50. § [Minősített többség szükséges  

aMötv.50. §-ában, 55. § (1) bekezdésében, 

68. § (1) bekezdésében, 70. § (1) 

bekezdésében, 74. § (1) bekezdésében, 76. § 

d) pontjában,  88. § (2) bekezdésében, 89. § 

(2) bekezdésében foglalt ügyeken kívül:] 

… 

h) a 4. §a)-i) és l) pontjaiban felsorolt címek 

adományozása és kitüntetések odaítélése, 

valamint ezek visszavonása esetén, 

 

Az 50. § h) pontja szerint a Képviselő-testület 

minősített többséggel dönt valamennyi 

elismerő cím odaítéléséről, ugyanakkor a 

Képviselő-testület az SZMSZ 4. 

mellékletének 9. pontjával a sporttal 

kapcsolatos elismerő címek (4. § j) pont) 55. 

pontjával pedig az Év Kerületi Tűzoltója, 

valamint az „Év Kerületi Rendőre elismerő 

címek (4. § k) pont) odaítéléséről szóló 

döntés meghozatalát a Polgármester 

hatáskörébe utalta. Az ellentmondás 

feloldása érdekében szükséges a módosítás. 
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70. § (3) A (2) bekezdésben foglaltak szerinti 

önszerveződő közösségek képviselőit a jelen 

23. §-ban foglaltak szerint kell értesíteni a 

Képviselő-testületi ülések napirendjeiről. 

 

70. § (3) A (2) bekezdésben foglaltak szerinti 

önszerveződő közösségek képviselőit a 

jelen23. §-ban foglaltak szerint kell értesíteni 

a Képviselő-testületi ülések napirendjeiről. 

 

A „jelen” kifejezés adminisztratív hiba 

folytán került a rendelkezésbe, így a 

rendelkezés nyelvhelyességi szempontból 

nem megfelelő, ezért a "jelen" kifejezés 

törlése szükséges. 

86. § [A Képviselő-testületi ülésről 

készültjegyzőkönyv a Mötv. 52. § (1) 

bekezdésében foglaltakon felül tartalmazza 

továbbá:] 

… 
f) a polgármester az előző ülés óta tett 

fontosabb intézkedésekről szóló 
beszámolót, 

 

86. § [A Képviselő-testületi ülésről 

készültjegyzőkönyv a Mötv. 52. § (1) 

bekezdésében foglaltakon felül tartalmazza 

továbbá:] 

… 

f) a polgármester előző ülés óta tett fontosabb 

intézkedésekről szóló tájékoztatóját 

A 32. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 

képviselő-testület rendes üléseinelső 

napirendi pontként tárgyalandó a képviselő-

testület elnökének az előző ülés óta tett 

fontosabb intézkedésekről szólótájékoztató, 

míg a 86. § f) pontja szerint a 

jegyzőkönyvnek polgármesteri beszámolót 

kellene tartalmaznia. Az idézett két 

rendelkezés között fennálló ellentmondás 

feloldása érdekében szükséges a 86. § f) 

pontjának módosítása. 

 

104. § (2) Amennyiben a frakció létszáma a 

96. § (2) bekezdésében meghatározott 

létszám alá csökken, a frakció megszűnik. 

Ebben az esetben a megszűnt frakció 

vezetője nem köteles az (1) bekezdésben 

foglalt bejelentést megtenni. 

 

104. § (2) Amennyiben a frakció létszáma a 

102. § (2) bekezdésében meghatározott 

létszám alá csökken, a frakció megszűnik. 

Ebben az esetben a megszűnt frakció 

vezetője nem köteles az (1) bekezdésben 

foglalt bejelentést megtenni. 

 

A hatályos rendelkezésben a jogszabályi 

hivatkozás nem a szándékolt 

jogszabályhelyre mutat. 

108. §A Képviselő-testület egyes hatásköreit 

átruházhatja illetékes bizottságaira. A 

Képviselő-testület által a bizottságokra 

átruházott – nem hatósági – hatáskörök 

jegyzékét e rendelet 3. számú tartalmazza. Az 

önkormányzati hatósági hatáskörök 

átruházásáról helyi önkormányzati rendelet 

rendelkezik. 

108. § A Képviselő-testület egyes hatásköreit 

átruházhatja illetékes bizottságaira. A 

Képviselő-testület által a bizottságokra 

átruházott – nem hatósági – hatáskörök 

jegyzékét e rendelet 3. számú tartalmazza. Az 

önkormányzati hatósági hatáskörök 

átruházásáról az e tárgyban kiadotthelyi 

önkormányzati rendelet rendelkezik. 

Az 108. § utolsó mondatából adminisztratív 

hiba folytán kimaradt az önkormányzati 

hatósági hatáskörök átruházásáról szóló helyi 

önkormányzati rendelet 

megkülönböztetésére irányuló rugalmas 

hivatkozás, ezért annak kiegészítése 

szükséges. 
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120. § (1) A Képviselő-testület a következő 

állandó bizottságokat választja meg: 

a) Pénzügyi Bizottság 

b)  Városfejlesztési, Rendészeti és 

Környezetvédelmi Bizottság 

c) Gazdasági és Közbeszerzési 

Bizottság 

d) Jogi és Ügyrendi Bizottság 

e) Szociális és Egészségügyi Bizottság 

f) Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és 

Sport Bizottság 

A bizottságok tagjainak névsorát, a tagokat 

delegáló szervezetek megnevezését, valamint 

az ideiglenes bizottság (-ok) megnevezését e 

rendelet 5. számú függeléke tartalmazza. 

120. § (1) A Képviselő-testület a következő 

állandó bizottságokat választja meg: 

a) Pénzügyi Bizottság 

b)  Városfejlesztési, Rendészeti és 

Környezetvédelmi Bizottság 

c) Gazdasági és Közbeszerzési 

Bizottság 

d) Jogi és Ügyrendi Bizottság 

e) Szociális és Egészségügyi Bizottság 

f) Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és 

Sport Bizottság 

A bizottságok tagjainak névsorát, a tagokat 

delegáló szervezetek megnevezését,valamint 

az ideiglenes bizottság (-ok) megnevezését e 

rendelet 5. számú függeléke tartalmazza. 

A korábbi választási ciklusoktól eltérően a 

Képviselő-testület nem hozott külön döntést 

arról, hogy az egyes bizottságokba mely 

szervezetek jogosultak tagokat delegálni, 

továbbá a Képviselő-testület tagjainak 

felsorolását tartalmazó 1. függelék is csupán 

a Képviselő-testület tagjainak nevét 

tartalmazza.A hasonló jellegű függelékek 

tartalmi követelményeinek egységesítése 

érdekében indokolt az 5. függelék címének és 

tartalmának az 1. függelékhez való igazítása, 

ezzel egyidejűleg a függelékre utaló 

rendelkezés módosítása is. 

 

121. §  A Pénzügyi Bizottság feladata a 

Mötv. 120. §-ában foglaltakon túl különösen: 

… 

121. § A Pénzügyi Bizottság feladatai a 

Mötv. 120. §-ában foglaltakon túl különösen: 

j) véleményezi a polgármester által 

javasolt, a költségvetést érintő 

átcsoportosításokat, előirányzat 

módosításokat, előterjesztésenként 

10.000.000.- forint keretösszeg erejéig. Az 

átcsoportosításokról és előirányzat-

módosításokról a Képviselő-testület dönt. 

A Képviselő-testület által a Pénzügyi 

Bizottságra átruházott hatáskörök 

felsorolásából a ténylegesen nem hatáskört, 

hanem feladatot jelentő rendelkezés 

áthelyezését javasoljuk a 121. §-ba (a 121. § 

j) ponttal történő kiegészítése) 

122. §  A Városfejlesztési, Rendészeti és 

Környezetvédelmi Bizottság feladatai 

különösen: 

a) véleményezi a kerület részletes 

fejlesztési programját, a kerület 

településfejlesztési koncepcióját, a kerület 

településfejlesztési stratégiáját, a kerületi 

építési szabályzatot, a kerületi szabályozási 

122. §  A Városfejlesztési, Rendészeti és 

Környezetvédelmi Bizottság feladatai 

különösen: 

a) véleményezi a kerület részletes 

fejlesztési programját, a kerület 

településfejlesztési koncepcióját, a kerület 

településfejlesztési stratégiáját, a kerületi 

építési szabályzatot(okat)és a szabályzat(ok) 

A VRKB feladatai (nem teljeskörű) 

felsorolását tartalmazó 122 § 

 

 

a) pontjában postosításra került a 

szabályozási tervek megnevezése, a törlésre 

javasolt szövegrész átkerül a felsorolás eb) 

alpontjába  
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terveket, a településképi arculati kézikönyvet 

és településképi rendeletet, a kerületi 

közterület-alakítási terveket, beépítési 

terveket, valamint az Önkormányzat 

tulajdonában, illetve kezelésében lévő 

ingatlanok hasznosítását 

 

b) közreműködik az Önkormányzat 

fejlesztési programjainak kidolgozásában, 

figyelemmel kíséri azok megvalósítását, 

 

 

 

c) összehangolja a fejlesztési terveket, 

gazdasági célkitűzéseket és pénzügyi 

forrásokat, 

 

 

 

 

d) ellenőrzi a település fejlesztésével 

kapcsolatos tevékenységet, véleményezi a 

nagyobb beruházásokat, vizsgálja a 

gazdasági adottságokat és lehetőségeket, 

 

 

 

 

 

 

 

e) megvitatja, véleményezi:  

mellékletét képező szabályozási terveket, a 

településképi arculati kézikönyvet és 

településképi rendeletet, a kerületi 

közterület-alakítási terveket, beépítési 

terveket, valamint az Önkormányzat 

tulajdonában, illetve kezelésében lévő 

ingatlanok hasznosítását” 

b) javaslatot tehet a kerületi építési 

szabályzat(ok) véleményezési eljárása 

során, a partnerségi és szakmai 

egyeztetéssel kapcsolatban beérkezett 

vélemények elfogadására vagy el nem 

fogadására. 

 

c) javaslatot tehet a településfejlesztési 

koncepció, településfejlesztési stratégia, 

településképi arculati kézikönyv és 

településképi rendelet tervezetével 

kapcsolatban beérkezett partnerségi és 

szakmai vélemények elfogadására vagy el 

nem fogadására 

d) közreműködik az Önkormányzat 

fejlesztési programjainak kidolgozásában, 

figyelemmel kíséri azok megvalósítását, 

e) összehangolja a fejlesztési terveket, 

gazdasági célkitűzéseket és pénzügyi 

forrásokat, 

f) ellenőrzi a település fejlesztésével 

kapcsolatos tevékenységet, véleményezi a 

nagyobb beruházásokat, vizsgálja a 

gazdasági adottságokat és lehetőségeket, 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b) pontban lefektetett feladat - a felsorolás 

logikai sorrendjének biztosítása érdekében – 

a d) pontba került át, az új b) pont a VRKB-

ra átruházott hatáskörök felsorolásából – 

tekintve, hogy az nem hatáskört, hanem 

feladatot tartalmaz – áthelyezett rendelkezést 

tartalmaz. 

 

a c) pont rendelkezése a logikai sorrend 

biztosítása érdekében az e) pontba kerülne 

áthelyezésre. Az új c) pont a VRKB-ra 

átruházott hatáskörök felsorolásából – 

tekintve, hogy az nem hatáskört, hanem 

feladatot tartalmaz – áthelyezett rendelkezést 

tartalmaz.  

a d) pontba a korábbi b) pont rendelkezése 

került át, a felsorolás logikai sorrendjének 

biztosítása érdekében 

az e) pontba a korábbi c) pont rendelkezése 

került át, a felsorolás logikai sorrendjének 

biztosítása érdekében 

az f) pont a korábbi d) pont rendelkezéseit 

tartalmazza, a felsorolás logikai sorrendjének 

biztosítása érdekében 
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ea) kommunális és közlekedési 

szolgáltatások javítására, 

eb) építési telkek kialakítására, 

hasznosítására, 

 

 

 

ec) utak, hidak fenntartására, 

ed) közműtársulásra, közmű- és úthálózat 

fejlesztésére, víz-, csatorna-, gázfejlesztési 

lehetőségekre, 

ee) zöldterület, parkok fejlesztésére, 

ef) műemlékvédelem, idegenforgalom 

fejlesztésére, 

eg) köztisztaság fenntartására, 

eh) utcanelnevezésekre, valamint  

ei) az Önkormányzat részére felajánlott 

ingatlanokra  

vonatkozó előterjesztéseket. 

f) javaslatot dolgoz ki a helyi 

környezetvédelmi és közbiztonsági feladatok 

megoldására, figyelemmel kíséri azok 

megvalósítását, 

g) előkészíti a Képviselő-testület 

környezetvédelmi és közbiztonsági 

döntéseit, ellenőrzi azok végrehajtását, 

h) felméri a gazdasági lehetőségeket és 

ennek tudatában készíti el a 

környezetvédelem és közbiztonság 

fejlesztési tervet, 

g) megvitatja, véleményezi:  

ga) kommunális és közlekedési 

szolgáltatások javítására, 

gb) az önkormányzati 

tulajdonú/résztulajdonú építési telkek 

kialakítására, hasznosítására, az 

Önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok 

hasznosítására, 

gc) utak, hidak fenntartására, 

gd) közműtársulásra, közmű- és 

úthálózat fejlesztésére, víz-, csatorna-, 

gázfejlesztési lehetőségekre, 

ge) zöldterület, parkok fejlesztésére, 

gf) műemlékvédelem, idegenforgalom 

fejlesztésére, 

gg) köztisztaság fenntartására, 

gh) utcanév elnevezésekre, valamint  

gi) az Önkormányzat részére 

felajánlott ingatlanokra  

vonatkozó előterjesztéseket. 

h) javaslatot dolgoz ki a helyi 

környezetvédelmi és közbiztonsági feladatok 

megoldására, figyelemmel kíséri azok 

megvalósítását, 

i) előkészíti a Képviselő-testület 

környezetvédelmi és közbiztonsági döntéseit, 

ellenőrzi azok végrehajtását, 

j) felméri a gazdasági lehetőségeket és 

ennek tudatában készíti el a 

környezetvédelem és közbiztonság 

fejlesztési tervet, 

a g) pont a korábbi e) pont rendelkezéseit 

tartalmazza, a szükséges pontosításokkal, 

valamint a gb) alpontban a korábban az a) 

pontban szereplő, logikailag azonban ide illő 

rendelkezéssel történt kiegészítéssel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a h)-l) pontoknak mindössze a jelzése 

változott, e pontok tartalmi módosítást nem 

tartalmaznak  
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i) kapcsolatot tart a környezetvédelmi 

hatóságokkal és a közrendvédelmi 

szakhatóságokkal, 

j) működési területén figyelemmel 

kíséri a lakosság bejelentéseinek, 

javaslatainak, panaszainak intézését, 

k) részt vesz a mezőgazdasági területek 

megóvásával kapcsolatos helyi rendelet(-ek) 

előkészítésében, véleményezi azokat. 

k) kapcsolatot tart a környezetvédelmi 

hatóságokkal és a közrendvédelmi 

szakhatóságokkal, 

l) működési területén figyelemmel 

kíséri a lakosság bejelentéseinek, 

javaslatainak, panaszainak intézését, 

m) részt vesz a mezőgazdasági területek 

megóvásával kapcsolatos helyi rendelet(-ek) 

előkészítésében, véleményezi azokat. 

123. §  A Gazdasági és Közbeszerzési 

Bizottság feladatai különösen: 

a) véleményezi az Önkormányzat 

vállalkozási, fejlesztési 

koncepcióinak kidolgozását, 

b) véleményezi az Önkormányzat 

tulajdonában, illetve kezelésében lévő 

ingatlanok hasznosítását, 

c) véleményezi az önkormányzati lakások, 

helyiségek elidegenítését, építési telkek 

hasznosítását és egyéb privatizációs 

kérdéseket, 

d) szoros kapcsolatot tart az Önkormányzat 

bizottságaival és más külső szervekkel, 

e) versenytárgyalásokat javasol az 

önkormányzati feladatok 

eredményesebb ellátása érdekében, a 

beérkezett anyagokat véleményezi, 

f) véleményezi az Önkormányzat 

gazdálkodását, felméri a lehetőségeket a 

bevételek növelésére, 

g) véleményezi az éves költségvetés 

összeállítását, 

123. §  A Gazdasági és Közbeszerzési 

Bizottság feladatai különösen: 

a) véleményezi az Önkormányzat 

vállalkozási, fejlesztési koncepcióinak 

kidolgozását, 

b) véleményezi az Önkormányzat 

tulajdonában, illetve kezelésében lévő 

ingatlanok hasznosítását, 

c) véleményezi az önkormányzati 

lakások, helyiségek elidegenítését, építési 

telkek hasznosítását és egyéb privatizációs 

kérdéseket, 

d)szoros kapcsolatot tart az Önkormányzat 

bizottságaival és más külső szervekkel, 

e) versenytárgyalásokat javasol az 

önkormányzati feladatok eredményesebb 

ellátása érdekében, a beérkezett anyagokat 

véleményezi, 

f) véleményezi az Önkormányzat 

gazdálkodását, felméri a lehetőségeket a 

bevételek növelésére, 

g) véleményezi az éves költségvetés 

összeállítását, 
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h) véleményezi a kereskedelmi tárgyú 

előterjesztéseket, 

i) tájékoztatást kap az önkormányzat és 

költségvetési szervei éves közbeszerzési 

terveiről,  

j) Véleményezi az önkormányzat, mint 

ajánlatkérő által indítandó, a közösségi 

értékhatárt meghaladó 

közbeszerzési/tervpályázati eljárások 

esetén a részvételi/ajánlati/ajánlattételi 

felhívást/tervpályázati kiírást, 

k) tájékoztatást kap az önkormányzat, mint 

ajánlatkérő által indítandó, a közösségi 

értékhatárt meghaladó 

közbeszerzési/tervpályázati eljárások 

esetén az eljárás eredményéről, 

l) tájékoztatást kap az önkormányzat és 

költségvetési szervei által lefolytatott 

közbeszerzési eljárásokról készített éves 

statisztikai összegzésről, 

m) a bizottság egy tagja részt vesz az 

önkormányzat által indítandó közösségi 

értékhatárt meghaladó közbeszerzési 

eljárások bíráló bizottságában. A 

h) véleményezi a polgármester által 

javasolt, a költségvetést érintő 

átcsoportosításokat, előirányzat 

módosításokat, előterjesztésenként 

10.000.000.- forint keretösszeg erejéig. (Az 

átcsoportosításokról és előirányzat-

módosításokról a képviselő-testület dönt), 

i) véleményezi a kereskedelmi tárgyú 

előterjesztéseket, 

j) tanulmányozza az önkormányzat és 

költségvetési szervei éves közbeszerzési 

terveiről szóló tájékoztatót,  

k) véleményezi az önkormányzat, mint 

ajánlatkérő által indítandó, a közösségi 

értékhatárt meghaladó 

közbeszerzési/tervpályázati eljárások esetén 

a részvételi/ajánlati/ajánlattételi 

felhívást/tervpályázati kiírást, 

l) tanulmányozza az önkormányzat, 

mint ajánlatkérő által indítandó, a közösségi 

értékhatárt meghaladó 

közbeszerzési/tervpályázati eljárások esetén 

az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót, 

m) tanulmányozza az önkormányzat és 

költségvetési szervei által lefolytatott 

közbeszerzési eljárásokról készített éves 

statisztikai összegzésről szóló tájékoztatót, 

n) a bizottság egy tagja részt vesz az 

önkormányzat által indítandó közösségi 

értékhatárt meghaladó közbeszerzési 

eljárások bíráló bizottságában. A bizottsági 

A GKB feladatait felsoroló 123. § kiegészül 

a korábban – helytelenül - az átruházott 

hatáskörök között szerepeltetett feladattal. A 

kiegészítés - a felsorolás logikai sorrendje 

érdekében - h) pontként került a tervezetbe, a 

további pontok értelemszerű átnevezésével 

 

 

 

a j) pont (a hatályos SZMSZ szerinti i) pont) 

megszövegezésének módosítása annak 

érdekében szükséges, hogy a rendelkezés 

ténylegesen a GKB feladatát tartalmazza 

 

 

 

 

 

Az l) pont (a hatályos SZMSZ szerinti k) 

pont) megszövegezésének módosítása annak 

érdekében szükséges, hogy a rendelkezés 

ténylegesen a GKB feladatát tartalmazza 

 

az m) pont (a hatályos SZMSZ szerinti l) 

pont) megszövegezésének módosítása annak 

érdekében szükséges, hogy a rendelkezés 

ténylegesen a GKB feladatát tartalmazza 
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bizottsági tag személyéről a bizottság 

egyszerű többséggel dönt, 

n) kezdeményezésére meghallgatja a 

lobbistát. 

 

tag személyéről a bizottság egyszerű 

többséggel dönt, 

o) kezdeményezésére meghallgatja a 

lobbistát 

 

124. §  [A Jogi és Ügyrendi Bizottság 

feladatai különösen:] 

d) a Hivatal és a Jegyző rendelet-

tervezeteinek – kivételt képeznek a 

költségvetéssel, mérlegbeszámolóval 

kapcsolatos rendeletek, a szabályozási tervek 

– valamint szerződés tervezeteinek előzetes 

véleményezése a mindenkori költségvetés 2 

%-a fölötti értékhatár esetén, 

124. §  [A Jogi és Ügyrendi Bizottság 

feladatai különösen:] 

d) a Hivatal és a Jegyző rendelet-

tervezeteinek – kivételt képeznek a 

költségvetéssel, mérlegbeszámolóval 

kapcsolatos rendeletek, a kerületi építési 

szabályzat és a településképi rendelet –

előzetes véleményezése.  

A „szabályozási tervek” szövegrész 

pontosítását tartalmazó módosítás. A további 

módosítást indokolja, hogy a JÜB 

gyakorlatilag valamennyi olyan szerződés-

tervezetet véleményez, melyben a Képviselő-

testület hoz döntést, ezért a költségvetés 2 %-

a fölötti értékhatár meghatározásának törlése 

javasolt. 

 

125. §  A Szociális és Egészségügyi 

Bizottság hatáskörei különösen: 

a) figyelemmel kíséri az Önkormányzat 

területén az egészségügyi és szociális 

ellátást, a szociális gondozás helyzetét, a 

szenvedélybetegségek elleni küzdelem 

javítása érdekében tett intézkedéseket, a 

gyógyító, megelőző ellátást, valamint a 

közegészségügyi és járványügyi helyzetet, 

b) figyelemmel kíséri az egészségügyi 

intézmény valamint a vállalkozási formában 

működő alapellátást nyújtó házi, gyermek, 

valamint fogorvosok működését, 

működésükhöz szükséges feltételek 

alakulását, fejlesztésükhöz szükséges 

eszközöket. 

c) figyelemmel kíséri az ágazat 

gazdálkodását, 

125. §  A Szociális és Egészségügyi 

Bizottság feladatai különösen: 

a) figyelemmel kíséri az Önkormányzat 

területén az egészségügyi és szociális 

ellátást, a szociális gondozás helyzetét, a 

szenvedélybetegségek elleni küzdelem 

javítása érdekében tett intézkedéseket, a 

gyógyító, megelőző ellátást, valamint a 

közegészségügyi és járványügyi helyzetet, 

b) figyelemmel kíséri az egészségügyi 

intézmény valamint a vállalkozási formában 

működő alapellátást nyújtó házi, gyermek, 

valamint fogorvosok működését, 

működésükhöz szükséges feltételek 

alakulását, fejlesztésükhöz szükséges 

eszközöket. 

c) figyelemmel kíséri az ágazat 

gazdálkodását, 

A SZEB feladatait felsoroló 125. § bevezető 

szövegrészében a korábbi „hatáskörei” 

kifejezés a tényleges „feladatai” kifejezésre 

módosul. 
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d) munkaterve alapján beszámoltatja az 

intézményeket a működésükről, a beszámoló 

alapján intézkedésekre tesz javaslatot a 

Képviselő-testület felé, 

e) segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok ellátását, 

f) működési területén ellenőrzi a 

lakosság panaszainak, javaslatainak 

intézését, 

d) munkaterve alapján beszámoltatja az 

intézményeket a működésükről, a beszámoló 

alapján intézkedésekre tesz javaslatot a 

Képviselő-testület felé, 

e) segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok ellátását, 

f) működési területén ellenőrzi a 

lakosság panaszainak, javaslatainak 

intézését, 

g) javaslatot tehet az „Év Egészségügyi 

Dolgozója” valamint az „Év Szociális 

Dolgozója” cím adományozására, 

h) véleményezi a felnőtt valamint a 

gyermek háziorvosi és felnőtt 

valamintgyermek fogorvosi praxisokra 

kötött feladatellátási szerződések 

módosítását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SZEB feladatait felsoroló rendelkezés 

kiegészült a g) és h) pontokkal, mely 

rendelkezések a hatályos SZMSZ 3. 

mellékletében, a SZEB hatáskörei között 

szerepelnek. E rendelkezések ténylegesen 

nem hatáskört, hanem feladatot tartalmaznak, 

ezért szükséges áthelyezésük a 125. § pontjai 

közé.  

126. §  Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági 

és Sport Bizottság hatáskörei különösen: 

a) kialakítja a kerület óvodai nevelési és 

közművelődési koncepcióját, amely 

meghatározza a főbb célokat és prioritásokat, 

 

 

b) javaslatot tesz a művelődési 

intézmények működésének összehangolására 

és színvonalasabbá tételére, 

c) figyelemmel kíséri az óvodai 

nevelési, művelődési intézkedések 

kidolgozását, véleményezi azokat, majd 

ellenőrzi végrehajtásukat, 

126. §  Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági 

és Sport Bizottság feladatai különösen: 

a) kialakítja a kerület óvodai nevelési és 

közművelődési koncepcióját, amely 

meghatározza a főbb célokat és prioritásokat, 

b) javaslatot tehet az Önkormányzat 

közművelődési koncepciójára 

c) javaslatot tesz a művelődési 

intézmények működésének összehangolására 

és színvonalasabbá tételére, 

d) figyelemmel kíséri az óvodai 

nevelési, művelődési intézkedések 

kidolgozását, véleményezi azokat, majd 

ellenőrzi végrehajtásukat, 

Az OKISB feladatait felsoroló 126. § 

bevezető szövegrészében a korábbi 

„hatáskörei” kifejezés a tényleges „feladatai” 

kifejezésre módosul. 

 

a b) pont rendelkezése a hatályos SZMSZ 3. 

mellékletének az OKISB-ra átruházott 

hatáskörök felsorolása között szerepel. E 

rendelkezés valójában nem hatáskört, hanem 

feladatot tartalmaz, ezért szükséges annak az 

OKISB feladatait felsoroló 126. §-ba való 

áthelyezése. Ezzel egyidejűleg a további 

pontok értelemszerűen átnevezésre kerülnek. 
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d) javaslatot tesz intézmények 

létrehozására, megszüntetésére, 

 

 

e) munkaterve alapján szakmai, 

nevelési-pedagógiai, pedagógiai 

kérdésekben egyeztet az intézmények 

vezetőivel, javaslatot tehet a hiányosságok 

megszüntetésére, beszámoltatja az 

intézményeket működésükről, a beszámoló 

alapján intézkedésre tesz javaslatot a 

Képviselő-testület felé, 

f) figyelemmel kíséri a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel kapcsolatos 

tevékenységet, 

g) működési területén fórumot ad az 

óvodai neveléssel és közművelődéssel 

kapcsolatos társadalmi észrevételeknek 

(igényfeltárás, érdekegyeztetés), 

h) javaslatot dolgoz ki az ágazathoz 

tartozó intézmények fejlesztésének 

lehetőségeiről, az ágazat gazdálkodásáról, 

i) véleményezi a közterület-

elnevezéseket érintő előterjesztéseket, 

j) részt vesz a helyi ifjúságpolitika 

kialakításában, a fejlesztési célkitűzések 

meghatározásában, 

k) közreműködik az ifjúságpolitika 

céljait szolgáló önkormányzati pénzeszközök 

felhasználási irányának és arányainak 

meghatározásában és figyelemmel kíséri 

annak végrehajtását, 

e) javaslatot tehet közművelődési 

intézmény létrehozására, átszervezésére, 

összevonására, szétválasztására, 

megszüntetésére, elnevezésére, 

f) munkaterve alapján szakmai, 

nevelési-pedagógiai, pedagógiai 

kérdésekben egyeztet az intézmények 

vezetőivel, javaslatot tehet a hiányosságok 

megszüntetésére, beszámoltatja az 

intézményeket működésükről, a beszámoló 

alapján intézkedésre tesz javaslatot a 

Képviselő-testület felé, 

g) figyelemmel kíséri a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel kapcsolatos 

tevékenységet, 

h) működési területén fórumot ad az 

óvodai neveléssel és közművelődéssel 

kapcsolatos társadalmi észrevételeknek 

(igényfeltárás, érdekegyeztetés), 

i) javaslatot dolgoz ki az ágazathoz 

tartozó intézmények fejlesztésének 

lehetőségeiről, az ágazat gazdálkodásáról, 

j) véleményezi a közterület-

elnevezéseket érintő előterjesztéseket, 

k) részt vesz a helyi ifjúságpolitika 

kialakításában, a fejlesztési célkitűzések 

meghatározásában, 

l) közreműködik az ifjúságpolitika 

céljait szolgáló önkormányzati pénzeszközök 

felhasználási irányának és arányainak 

meghatározásában és figyelemmel kíséri 

annak végrehajtását, 

az e) pont (hatályos SZMSZ szerinti d) pont) 

megszövegezése pontosításra, valamint 

tartalma „összefésülésre” került a hatályos 

SZMSZ 3. mellékletének az OKISB-ra 

átruházott hatáskörök felsorolása között 

szereplő, valójában az e ponthoz tartozó 

feladatot tartalmazó rendelkezéssel. 
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l) részt vesz a jelentősebb ifjúsági 

intézkedések kialakításában és 

végrehajtásának ellenőrzésében, 

m) figyelemmel kíséri az ifjúsággal 

kapcsolatos nevelési irányelvek 

érvényesülését, elemzi az ifjúságra ható 

tényezőket, 

n) véleményezi a sportkoncepciót, 

valamint a kerület sportéletét érintő 

előterjesztéseket. 

o) a sporttal kapcsolatos döntések 

előkészítése, sporttal kapcsolatos 

előterjesztések véleményezése. 

m) részt vesz a jelentősebb ifjúsági 

intézkedések kialakításában és 

végrehajtásának ellenőrzésében, 

n) figyelemmel kíséri az ifjúsággal 

kapcsolatos nevelési irányelvek 

érvényesülését, elemzi az ifjúságra ható 

tényezőket, 

o) véleményezi a sportkoncepciót, 

valamint a kerület sportéletét érintő 

előterjesztéseket, 

p) előkészítia sporttal kapcsolatos 

döntéseket, véleményezia sporttal 

kapcsolatos előterjesztéseket,  

q) javaslatot tehet a közművelődéssel 

foglalkozó civil szervezetek 

finanszírozására, 

r) javaslatot tehet az Önkormányzat 

területén, közterületen, középületen lévő 

műalkotások felújítására, elhelyezésére, 

s) javaslatot tehet a „Soroksár 

Gyermekeiért” kitüntetés adományozására, 

t) javaslatot tehet az „Év Pedagógusa” 

cím adományozására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a p) pont a többi ponttal azonos módú 

megszövegezés érdekében kerül módosításra 

 

 

 

a q) – t) pontok rendelkezései a hatályos 

SZMSZ 3. mellékletének az OKISB-ra 

átruházott hatáskörök felsorolása között 

szerepelnek. E rendelkezések valójában nem 

hatáskört, hanem feladatot tartalmaznak, 

ezért szükséges azoknak az OKISB feladatait 

felsoroló 126. §-ba való áthelyezése.  

 

 

 

161. §  A polgármester az Önkormányzat 

gazdálkodásának első félévi teljesítéséről 

szeptember 15-ig, míg a novemberi rendes, 

munkaterv szerinti ülésen tájékoztatja a 

Képviselő-testületet. 

 

161. §  A polgármester az Önkormányzat 

gazdálkodásának első félévi teljesítéséről 

szeptember 15-ig, míg a harmadik 

negyedéves helyzetéről a novemberi rendes, 

munkaterv szerinti ülésen tájékoztatja a 

Képviselő-testületet. 

A 161. § rendelkezéséből adminisztratív hiba 

miatt kimaradt a rendelkezés azon része, 

mely meghatározza, hogy a novemberi 

rendes ülésen mely időszak gazdálkodására 

vonatkozó tájékoztatást kell a Képviselő-

testület részére előterjeszteni, ezért 

szükséges a módosítás. 
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4. melléklet egyes pontjainak módosítása 

 

2. Aláírja az Önkormányzat nevében a 

területi ellátási kötelezettséggel működő 

privatizált felnőtt háziorvosokkal, 

gyermekorvosokkal, valamint felnőtt és 

gyermek fogorvosokkal kötendő 

feladatellátási szerződéseket valamint a 

feladatellátási szerződések módosítására, 

megszüntetésére vonatkozó szerződéseket. 

2. Dönt a területi ellátási kötelezettséggel 

működő privatizált felnőtt háziorvosokkal, 

gyermekorvosokkal, valamint felnőtt és 

gyermek fogorvosokkal kötött feladatellátási 

szerződések módosításáról, a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság véleményének 

figyelembevételével. 

 

A 2. pont megfogalmazása – annak 

érdekében, hogy valóban a Képviselő-

testület szándékának megfelelő hatáskör-

átruházást jelentsen, továbbá, a SZEB 

feladatellátási szerződésekkel kapcsolatos 

véleményezési feladatával való összhang 

megteremtése érdekében – pontosításra 

szorul, ezért szükséges a módosítás. 

4. Aláírja a Budapest Főváros 

Kormányhivatal XX. Kerületi Hivatalával a 

közfoglalkoztatás tárgyában kötendő 

hatósági szerződéseket. 

4. Dönt közfoglalkoztatási tárgyú 

pályázatok, támogatási igények 

benyújtásáról, az együttműködési 

megállapodás megkötéséről a tárgyévi 

közfoglalkoztatási tervben meghatározott 

keretek között. 

A 4. pont megfogalmazása – annak 

érdekében, hogy valóban a Képviselő-

testület szándékának megfelelő hatáskör-

átruházást jelentsen – pontosításra szorul, 

ezért szükséges a módosítás. (A Képviselő-

testület a közfoglalkoztatási tervben 

határozza meg a közfoglalkoztatás tervezett 

tárgyévi költségvetési kereteit is, mely a 

költségvetési rendeletbe beépítésre kerül .) 

9. Dönt a költségvetésben sportfeladatok 

céljára rendelkezésre álló keret 

felhasználásáról, a 4.§ 10.) – 17.) pontjaiban 

meghatározott elismerő címekhez 

kapcsolódó pályázat kiírásáról, elbírálásáról, 

valamint az elismerő címek 

adományozásáról. 

9. Dönt a költségvetésben sportfeladatok 

céljára rendelkezésre álló keret 

felhasználásáról, a 4. § i) pontjában 

meghatározott elismerő címekhez 

kapcsolódó pályázat kiírásáról, elbírálásáról, 

valamint az elismerő címek 

adományozásáról. 

A 2020. január 1. napjától hatályos SZMSZ-

ben a 4. § pontjai a magyar ABC kisbetűivel 

kerültek megjelölésre, melyben a sporttal 

kapcsolatos elismerések az i) pontban 

kerültek lefektetésre, ezért az idézett 

rendelkezésben foglalt merev hivatkozás 

pontosítása vált szükségessé. 

12. A Képviselő-testület döntése alapján 

megbízza a költségvetési intézmény 

tartozásállományával kapcsolatban kijelölt 

önkormányzati biztost és ennek tényét a 

Soroksári Hírlap következő számában, illetve 

12. Megbízza a költségvetési intézmény 

tartozásállományával kapcsolatban kijelölt 

önkormányzati biztost és ennek tényét a 

Soroksári Hírlap következő számában, illetve 

A 12. pont megfogalmazása – annak 

érdekében, hogy valóban a Képviselő-

testület szándékának megfelelő hatáskör-

átruházást jelentsen – pontosításra szorul, 

ezért szükséges a módosítás. 
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a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláink 

történő kifüggesztéssel teszi közzé. 

 

a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin 

történő kifüggesztéssel teszi közzé 

16. Dönt a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 

szerint behajthatatlannak minősülő követelés 

elengedése tárgyában 500.000,- Ft 

tőketartozás összeghatárig 

Hatályát vesztő rendelkezés  

23. Aláírja, módosítja – a jegyző 

ellenjegyzésével – a társasházi alapító 

okiratot. 

 

23. Dönt önkormányzati vagyon változását 

nem eredményező társasházi alapító okirat-

módosításokról. 

A 23. pont megfogalmazása – annak 

érdekében, hogy valóban a Képviselő-

testület szándékának megfelelő hatáskör-

átruházást jelentsen – pontosításra szorul, 

ezért szükséges a módosítás. 

52. A Kerületi Városrendezési és Építési 

Szabályzatnak (KVSZ) megfelelően 

elkészített és helyrajzi szám változással járó 

telekalakítás esetén hozzájárul a helyi 

támogatás biztosítására szolgáló jelzálogjog 

átterhelhetőségéhez. 

52. A Kerületi Építési Szabályzatnak 

(KÉSZ) megfelelően elkészített és helyrajzi 

szám változással járó telekalakítás esetén 

hozzájárul a helyi támogatás biztosítására 

szolgáló jelzálogjog átterhelhetőségéhez. 

Az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 

teljes közigazgatási területre történő hatályba 

lépésével a régi KVSZ hatályát vesztette, 

ezért az idézett rendelkezésben a KVSZ-re 

való hivatkozást a KÉSZ-re való 

hivatkozásra szükséges módosítani. 

53. Aláírja a hatósági bizonyítvány, hatósági 

igazolvány éshatósági engedély kiadására 

irányuló eljárások megindítására vonatkozó 

kérelmet 

53. Kérelem benyújtásával kezdeményezi a 

hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány 

és hatósági engedély kiadására irányuló 

eljárások megindítását. 

Az 53. pont megfogalmazása – annak 

érdekében, hogy valóban a Képviselő-

testület szándékának megfelelő hatáskör-

átruházást jelentsen – pontosításra szorul, 

ezért szükséges a módosítás. 

 

.  
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3. mellélket 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 

 

A tervezett jogszabály várható következményei: 
 

Társadalmi hatásai: 
 

A rendelet-tervezet elfogadásának közvetlen 

társadalmi hatása: a magasabb szintű 

jogszabályokkal és a helyi szintű, egyéb 

tárgyban megalkotott helyi önkormányzati 

rendeletek rendelkezéseivel való összhang 

megteremtése a jogbiztonséágot, az egységes 

jogértelmezést és az egyértelmű 

jogalkalmazást segíti elő. 

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági 

hatása nincs.  

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelet-tervezet elfogadásának 

költségvetési hatása nincs.  

Környezeti következmények: 
 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának 

környezeti következményei nem 

kimutathatók. 

 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelet-tervezet elfogadásának 

egészségügyi következményei nincs.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A tervezett módosításoknak adminisztratív 

terheket érdemben növelő hatásai nincsenek. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

A hatályos SZMSZ egyes rendelkezéseinek, 

valamint az SZMSZ és egyéb önkormányzati 

rendeletek közötti összhangjának 

megteremtése, a Képviselő-testület 

bizottságai feladatainak a Képviselő-testület 

által a bizottságokra átruházott hatásköröktől 

való egyértelmű elkülönítése, valamint az 

SZMSZ egyes rendelkezéseinek 

jogalkalmazási szempontból történő 

egyértelműsítése szükségessé teszi az 

SZMSZ módosítását. További módosítást 

indokol a Polgármesteri Hivatal szervezeti 

felépítésének a hatékonyabb munkavégzést 

szolgáló átalakítása. 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

Az SZMSZ egyes rendelkezései illetőleg más 

önkormányzati rendeletek egyes 

rendelkezései közötti ellentmondás továbbra 

is fennmarad, továbbá a feladatok és 

hatáskörök továbbra is keverednek, mely 

mind az egyértelműség, mind a jogbiztonság 

követelményének érvényesülését 
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veszélyezteti. Az egyes rendelkezésekben 

fennálló, elírásokból eredő hibák, pontatlan 

jogszabályi hivatkozások esetenként 

értelmezhetetlenné teszik az adott 

rendelkezést.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak, a rendelet 

módosításának következtébenpénzügyi 

feltételek biztosítására nincs szükség. 
 


