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HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 44/1998 (XI I . 22.) SZ. RENDELET 
9/1996. (V. 09.) sz. rendelet 

a 3/1995.(I.26.) sz. rendelet módosítására az egyes feladat- és hatáskörök 
átruházásáról 

Az 1994. évi LXIII. törvénnyel módosított 1990. évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a 
többször módosított 1991. évi XX. törvényben meghatározott, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó 
egyes feladat- és hatáskörök átruházásáról az alábbiak szerint rendelkezik: 
A polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök 
1. § (1) Általában:  
- kiegészítő állami, címzett és céltámogatások iránti kérelmek, pályázatok benyújtása bizottsági 

javaslat alapján (amennyiben a pályázat vagy jogszabály másként nem rendelkezik),  
- pályázatokon való részvétel 
- közalapítvány alapító okirata közzététele hivatalos lapban. 
- bizottsági vélemény alapján azon önkormányzati intézmények SZMSZ-ének elfogadása, amit jelen 

rendelet nem utal bizottsági hatáskörbe. 
 (2) Növényvédelem területén 
- A kerület belterületén - a külön jogszabályban meghatározott növényvédelmi feladatok ellátása és 

gondoskodás az ellenőrzésről. 
 (3)  Állategészségügy területén: 
- gondoskodás az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának megszervezéséről, nyilvántartás és 

összeírás alapján, 
- gondoskodás a kerületben az állati hullák ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 
 (4) Építésügyi igazgatás területén: 
- gondoskodás a részletes rendezési tervek elkészítéséről, továbbá a meglévő részletes rendezési 

tervek továbbfejlesztéséről, illetőleg - szükség szerint - módosított részletes rendezési tervek 
kidolgozásáról az érvényes önkormányzati rendelet alapján,  

- a rendezési tervek végrehajtása biztosítása céljából telekalakítási, illetőleg építési tilalom 
elrendelése, 

- a feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra való korlátozás és haladéktalanul történő 
megszüntetése a telekalakítási és építési tilalomnak, ha az alapjául szolgáló okok vagy 
körülmények már nem állnak fenn. 

 (5)  Környezetvédelem területén: 
- gondoskodás a kerületi környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a 

végrehajtás feltételeinek biztosításáról, a megoldások figyelemmel kísérése, 
- a környezetvédelmi programok felülvizsgálat céljából kétévente a testület elé terjesztése, ezelőtt 

azonban az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsággal egyeztetni köteles, 
- az önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeletalkotási folyamatában a rendelet-tervezetek, 

valamint a készülő környezetvédelmi programok  megküldése a területi környezetvédelmi 
hatóságnak, 

- a lakosság részére részletes tájékoztatás, illetve lakossági fórum megtartása a kiadni szándékozott 
környezetvédelmi önkormányzati rendelet alkotással kapcsolatban, továbbá az adott lakosság 
megfelelő tájékoztatása közmeghallgatás útján az adott településrészt vagy az egész kerületet 
érintő környezeti hatástanulmányról és annak megtekinthetőségéről. 

 (6) Közlekedési igazgatás területén: 
- A közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága elleni védekezésről való 

gondoskodás évente 1 millió forintos értékhatárig. 
 (7) Szabálysértéssel kapcsolatos feladatok 
- A szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság - ideértve az elzárásra átváltoztatott pénzbírságot is - 

valamint az elkobzás alá eső dolog értékének megfelelő összeg végrehajtásának részben vagy 
teljes összegben történő mellőzése, illetve rendelkezés az elkobzás alá eső dolog visszaadásáról. 

 (8) Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok: 
- A Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala vezetőjének kezdeményezésére a kerületben lévő 

bölcsődék közül továbbképzési és meghatározott módszertani feladatok ellátására alkalmas 
bölcsőde kijelölése, a Szociális Bizottság javaslata alapján. 

 (9) Szociális igazgatással kapcsolatos feladatok: 
- döntés a szociális étkeztetés, házi szociális gondozásba, idősek klubjába történő felvételről, 
- döntés az önkormányzati fenntartású bölcsődékbe történő felvételről, 
- döntés a köztemetések engedélyezéséről, 
- döntés a szociális otthonba történő elhelyezésről, 



- a pénzbeni és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos I. fokú döntés meghozatala, 
hamvasztásos temetés, HTO kompenzáció. 

 (10) Közművelődéssel, közoktatással kapcsolatos feladatok: 
- megkötött közoktatási megállapodások helyben szokásos módon történő közzététele, 
 (11) Gazdálkodással kapcsolatos feladatok: 
- támogatás igénylése a helyi kisebbségi önkormányzatok általános működéséhez, a vonatkozó 

Képviselő-testületi határozat alapján 
 (12) Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosításával kapcsolatos feladatok: 
- köteles a helyi kisebbségi önkormányzatok véleményét kikérni a kisebbségek jogait, 

kötelezettségeit érintő önkormányzati rendelet megalkotása előtt. 
 (13)  A polgári védelem területén:  
      - szervezési és irányítási feladatok ellátása, 
      - a lakosság védelmével és ellátásával kapcsolatos teendők végrehajtása 
  A végrehajtásra vonatkozó szabályok 
2. § A polgármester a jelen rendeletben részére átruházott hatáskörök és feladatkörök gyakorlása 
során tett intézkedéseiről félévente köteles az illetékes bizottságokat tájékoztatni és évente egy 
alkalommal köteles a képviselő testület részére írásbeli tájékoztatást adni. 
Településfejlesztési Bizottságra és a Vagyongazdálkodási Bizottságra átruházott feladatok és 
hatáskörök 
3. §  (1) Gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörben: 
- az önkormányzati tulajdonában lévő ingatlanok vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulás 

megadása építési, bővítési, bontási tevékenységhez. 
Az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott feladatok és hatáskörök 
4. §  (1) Az egészségügyi privatizációs szerződések véleményezése és előkészítése. A 
szerződéseket az önkormányzat nevében a polgármester köti meg és írja alá. 
 (2)  A  privatizációs szerződésben foglaltak betartásának ellenőrzése. 
 (3) Az Egészségügyi Szolgálat féléves, illetve éves gazdasági beszámolójának 
véleményezése, SZMSZ-ének elfogadása. 
 (4) Új létesítményekről történő döntést megelőzően, illetve a részletes rendezési terveket 
tartalmazó rendeletek elfogadása előtt a vonatkozó környezetvédelmi vélemények elkészítése, amely 
nem minősül szakhatósági véleménynek. 
 (5)  Egészségügyi körzethatárok megállapítása és módosítása. 
 (6) Az önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeletalkotási folyamatában a rendelet-
tervezetek, valamint a készülő környezetvédelmi program egyeztetése a szomszéd 
önkormányzatokkal, amennyiben az azokat is érinti. 
 (7) A lakosság részére részletes tájékoztatás, illetve lakossági fórum megtartása a kiadni 
szándékozott környezetvédelmi önkormányzati rendelet alkotással kapcsolatban, továbbá az adott 
lakosság megfelelő tájékoztatása közmeghallgatás útján az adott településrészt vagy az egész 
kerületet érintő környezeti hatástanulmányról és annak megtekinthetőségéről. 
A Pénzügyi Bizottságra átruházott feladatok és hatáskörök 
5. § (1) Gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
 Az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek ellenőrzési 
tapasztalatainak áttekintése. 
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságra átruházott feladatok és hatáskörök 
6. §  (1) Oktatással, közművelődéssel, sporttal kapcsolatos feladatok 
- az oktatási, nevelési intézmények SZMSZ-ének elfogadása, 
- értékeli a nevelési-oktatási intézmények foglalkozási és pedagógiai programjában meghatározott 

feladatok végrehajtását, a pedagógiai, szakmai munka eredményességét 
- döntés a tandíjszabályzatok bevezetéséről és módosításáról, 
- döntés az óvodai és iskolai beiratkozási, a felvételek időpontjáról és módjáról, valamint ezek 

közzététele,  
- a fenntartó nevében az iskolaszék működéséről történő beszámoltatás, 
- döntés a nyári táborozások rendjéről, 
- a közművelődés, a sport és a közoktatás területén pályázatok meghirdetése és azok elbírálása, 
- intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatos meghallgatások megtartása, kinevezésre vonatkozó 

javaslattétel a Képviselő-testület felé, 
- közoktatási és kulturális együttműködési megállapodások közzététele módjának meghatározása, 
- közoktatási megállapodás tartalmának másik féllel történő egyeztetése, a közoktatási törvényben 

foglalt kötelező tárgyakon túl, 
- önkormányzati ünnepségekre szónokok kijelölése, 
- iskolai, óvodai körzethatárok meghatározása. 
- kis létszámú általános iskolai osztályok indítása, ha az nem jár a költségvetés módosításával. 
Szociális Bizottságra átruházott feladatok és hatáskörök 



7. §  (1) Szociális igazgatással kapcsolatos hatáskörök: 
- az Egyesített bölcsődék és a szociális intézmények SZMSZ-ének jóváhagyása, 
- döntés a jogtalanul felvett szociális juttatások visszafizetéséről, indokolt esetben részletfizetés 

engedélyezése, 
- indokolt esetben mentesítés megadás a jogtalanul felvett szociális juttatások visszafizetése alól, 
- döntés a gyermekintézmények étkezési térítési díj kedvezmény jogosultságáról az elfogadott 

költségvetési rendeleten belül, 
- kijelöli a módszertani feladatok ellátására alkalmas szociális intézményt, 
- a rendszeres nevelési segélyek esetében a jogosultság kétévenkénti felülvizsgálata.  
 (2) Szociális igazgatással kapcsolatos feladatkörök: 
- szociális igazgatással összefüggő önkormányzati rendelet-tervezetek előkészítése, 
- szociális intézmények vezetői pályázataival kapcsolatos meghallgatások megtartása, kinevezésre 

vonatkozó javaslattétel a Képviselő-testület felé, 
- javaslattétel a polgármester részére a pénzbeni és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos 

kérelmek elbírálásához, 
- a szociális intézmények vezetőitől tájékoztató jellegű anyagok bekérése az intézmény működésére 

vonatkozóan.  
Valamennyi bizottság feladatköre 
8. §  javaslattétel az önkormányzat éves költségvetési koncepciójához a megadott határidőre a 
bizottság illetékességi területére vonatkozóan, 
  javaslattétel az adott bizottsághoz tartozó szakmai ágazat költségvetési támogatásához. 
Végrehajtásra vonatkozó rendelkezések 
9. §  A bizottságok az önkormányzati rendeletekben részükre átruházott hatáskörök és 
feladatkörök gyakorlása során tett intézkedéseikről évente egy alkalommal, de az elmúlt évről 
legkésőbb június 30-ig kötelesek a Képviselő-testület részére írásbeli tájékoztatást adni. 
Vegyes rendelkezések 
10. § (1) Jelen  rendelet hatálybalépésének időpontja 1996. május 10. napja. 
 (2) A Településfejlesztési Bizottságra és a Vagyongazdálkodási Bizottságra ruházott feladatok 
és hatáskörök gyakorlása során a két bizottság ellentétes értelmű határozata esetén a Képviselő-
testület dönt. 
 (3) Az önkormányzat egyéb rendeleteiben átruházott bizottsági feladat- és hatáskörök 
gyakorlását jelen módosító rendelet rendelkezései nem érintik. 
 (4) A 3/1995.(I.26.) sz. önkormányzati rendelet jelen módosítással nem érintett részei 
változatlanul hatályosak. 
 
B u d a p e s t ,  1996. május 9. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 
j e g y z ő polgármester 

 


