
1/2011. (I. 14.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 

a Budapest Fıváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 

Budapest Fıváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. § 
(1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következıket rendeli el: 

I. fejezet 

Értelmezı rendelkezések és szervezeti adatok 

1. Értelmezı rendelkezések 

1. § E rendelet alkalmazásában: 
a) helyben szokásos mód: a Budapest Fıváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal (a 

továbbiakban: Hivatal) hirdetıtábláján 15 napra történı kifüggesztés és a Budapest Fıváros 
XIII. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) hivatalos honlapján történı 
megjelenítés;  

b) az ülés nyilvánossága: azon mindenki részt vehet; 
c) melléklet: a Szervezeti és Mőködési Szabályzat része, kötelezı rendelkezéseket 

tartalmaz; 
d) függelék: nem része a Szervezeti és Mőködési Szabályzatnak, tájékoztató jellegő 

adatokat, információkat tartalmaz; 
e) napirend: az ülésen megtárgyalandó elıterjesztések összessége; 
f) napirendi pont: az ülésen megtárgyalandó elıterjesztés. 

2. Szervezeti adatok 

2. § (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Budapest Fıváros XIII. Kerületi 
Önkormányzat, amelynek mőködési területe Budapest XIII. kerületének közigazgatási 
területe. Az Önkormányzat székhelye: 1139 Budapest, Béke tér 1. 

(2) Az Önkormányzat levelezési címe: 1555 Budapest Pf. 10. 

(3) Az Önkormányzat e-mail címe: onkorm@bp13.hu, hivatalos honlapja: 
www.budapest13.hu. 

(4) Az Önkormányzat képviselı-testületének hivatalos megnevezése: Budapest Fıváros 
XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: Testület). 
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(5) Az Önkormányzat hivatalának hivatalos megnevezése: Budapest Fıváros XIII. Kerületi 
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal). A Hivatal székhelye: 1139 Budapest, Béke 
tér 1. A Hivatal levelezési címe és e-mail címe azonos az Önkormányzat levelezési címével és 
e-mail címével. 

3. § (1) Az Önkormányzat rendeletét a megalkotást követı 15 napon belül a Hivatal 
hirdetıtábláján 15 napra történı kifüggesztéssel kell kihirdetni. 

(2) A rendelet szövege megtekinthetı: 
a) a Hivatal Jegyzıi Irodáján, 
b) az Önkormányzat hivatalos honlapján, 
c) a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján. 

3. A Testület és szervei 

4. § (1) A Testület tagjai a megválasztott önkormányzati képviselık (továbbiakban: 
képviselı) és a polgármester. A Testület tagjainak száma: 21 fı. 

(2) A Testület tagjainak névjegyzékét az 1. függelék tartalmazza. 

5. § (1) A Testület szerveire a helyi önkormányzatokról szóló törvény elıírásai az 
irányadóak. 

(2) A Hivatal önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

II. fejezet 

A Testület mőködése 

4. A Testület mőködésének általános szabályai 

6. § (1) A Testület mőködésére a helyi önkormányzatokról szóló törvény elıírásai az 
irányadóak. 

(2) Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról az azt gyakorló személy vagy szerv szükség 
szerint, de legalább évente egyszer köteles a Testületnek beszámolni. 

5. A Testület megalakulása 

7. § (1) Az alakuló ülésen a Helyi Választási Bizottság beszámol a polgármester és a 
képviselık választásának eredményérıl. 

(2) A képviselı eskütételére a helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes 
kérdéseirıl szóló törvény elıírásai az irányadóak. 
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6. Az alpolgármesterek választása 

8. § (1) Az alpolgármesterek választására a helyi önkormányzatokról szóló törvény elıírásai 
az irányadóak. 

(2) A Képviselı-testület legfeljebb három fıállású alpolgármestert választ. 

7. A Testület ülései 

9. § A Testület szükség szerint, de évente legalább 10 soros ülést tart. 

10. § (1) A soron kívüli ülés összehívására a helyi önkormányzatokról szóló törvény 
elıírásai az irányadóak. 

(2) A soron kívüli ülést népi kezdeményezésre is össze kell hívni, ha ennek a 
népszavazásról és népi kezdeményezésrıl szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 
feltételei fennállnak. 

(3) A soron kívüli ülés kezdeményezésére vonatkozó indítványt a polgármesternél írásban 
kell elıterjeszteni. 

(4) A polgármester az indítvány benyújtásától számított 15 napon belüli idıpontra köteles a 
soron kívüli ülést összehívni. 

11. § (1) A testületi ülés összehívására a helyi önkormányzatokról szóló törvény elıírásai az 
irányadóak. A testületi ülést az elıterjesztések elektronikus úton történı megküldésével kell 
összehívni. Ahol a Szervezeti és Mőködési Szabályzat írásbeli kézbesítést ír elı, ott azon az 
elektronikus úton továbbított e-mailt is érteni kell. 

(2) A testületi ülést a polgármester távolléte esetén az általa megbízott alpolgármester, a 
polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejő betöltetlensége, vagy tartós 
akadályoztatásuk esetén a legidısebb képviselı hívja össze. 

(3) A soros testületi ülés meghívóját a napirendi pontok anyagaival együtt úgy kell 
elektronikus úton kézbesíteni, hogy azt a meghívottak legkésıbb 6 nappal az ülés elıtt 
megkapják. 

(4) A soron kívüli ülés meghívóját olyan idıpontban kell kézbesíteni, hogy a meghívottak 
azt legkésıbb az ülés elıtt 2 nappal megkapják. 

(5) A meghívó tartalmazza az ülés helyét és napját, kezdési idıpontjának, a napirendi 
pontok tárgyának és elıterjesztıjének megjelölését. 

(6) A testületi ülés meghívójában nem szereplı napirendi javaslat napirendre való 
felvételére a jegyzı vagy a képviselı az ülést megelızı harmadik nap 16.00 óráig írásban 
sürgısségi indítványt terjeszthet elı indokolással. A sürgısségi indítványt a polgármesternél 
kell benyújtani a tárgyalni javasolt elıterjesztéssel együtt. A napirendre történı felvételrıl a 
Testület egyszerő többséggel dönt. 

12. § (1) A Testület ülésére meg kell hívni: 
a) a képviselıket, 
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b) a jegyzıt, 
c) a kerületi egyéni választókerületi országgyőlési képviselıket, 
d) a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeit, 
e) a bizottságok nem képviselı tagjait, 
f) a Hivatal belsı szervezeti egységeinek vezetıit, 
g) az Önkormányzat könyvvizsgálóját,  
h) az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok és intézmények vezetıit, a 

gazdasági társaságokat érintı napirendi pontokhoz a gazdasági társaságok felügyelı 
bizottságainak tagjait, könyvvizsgálóit, 

i) azt, akinek jelenlétét a polgármester indokoltnak tartja. 

(2) A Testület és bizottságai ülésére meghívandó szervezeteket a 2. függelék tartalmazza. 

(3) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg: 
a) a jegyzıt, 
b) a kerületi egyéni választókerületi országgyőlési képviselıket, 
c) a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeit. 

(4) Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjaihoz kapcsolódóan: 
a) a Hivatal belsı szervezeti egységeinek vezetıit, 
b) az Önkormányzat könyvvizsgálóját, 
c) az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok és intézmények vezetıit, 
d) akinek a tanácskozási jogot a Testület esetenként megadja. 

13. § (1) A meghívottak részére a meghívóval együtt – a zárt ülés anyaga kivételével – 
valamennyi elıterjesztést kézbesíteni kell. 

(2) A Hivatal a testületi ülés idıpontjáról és a napirendjérıl a kerület lakosságát a helyben 
szokásos módon értesíti.  

8. Az ülések nyilvánossága 

14. § (1) A Testület üléseinek nyilvánosságára a helyi önkormányzatokról szóló törvény 
elıírásai az irányadóak.  

(2) A Testület esetenként – egyszerő többséggel – dönt legfeljebb 3 perc idıtartamú 
hozzászólási jog megadásáról az ülésen hallgatóként megjelenteknek. 

(3) Ha a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint nem kötelezı a zárt ülés tartása, 
zárt ülés tartását bármely önkormányzati képviselı és a jegyzı indítványozhatja. 

9. A Testület munkaterve 

15. § (1) A Testület éves munkatervet készít. 

(2) A munkaterv elıterjesztésérıl a polgármester gondoskodik. 

(3) A munkaterv összeállításához a polgármester javaslatot kér: 
a) a képviselıktıl, 
b) a Testület bizottságaitól, 
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c) az alpolgármesterektıl, 
d) a jegyzıtıl, 
e) a tanácsnoktól, 
f) a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeitıl, 
g) a Hivatal belsı egységei vezetıitıl, 
h) az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok vezetıitıl és az önkormányzati 

intézmények vezetıitıl. 

(4) A munkaterv tartalmazza: 
a) Testület által meghatározott napirendi pontokat és azok ütemezését, 
b) a jogszabály által kötelezıen elıírt napirendi pontokat és azok ütemezését, 
c) a napirendi pontok elıterjesztıit, 
d) az egyes napirendi pontok bizottsági megtárgyalására vonatkozó javaslatokat. 

(5) A munkatervi javaslat elıterjesztésével egyidejőleg a Testületet tájékoztatni kell a 
munkatervbe fel nem vett javaslatokról. 

(6) A munkatervet meg kell küldeni: 
a) a képviselıknek, 
b) a nem képviselı bizottsági tagoknak, 
c) a munkatervben szereplı elıterjesztıknek, 
d) a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeinek, 
e) a jegyzınek. 

10. A soros ülés napirendje 

16. § (1) A testületi ülés napirendjére, azok tárgyalásának sorrendjére a polgármester a 
meghívóban tesz javaslatot. 

(2) A napirendrıl a Testület vita nélkül egyszerő többséggel dönt. 

(3) A napirendi pontok sorrendjét az alábbiak szerint célszerő meghatározni: 
a) rendelet-tervezetek, 
b) határozati javaslatokat tartalmazó elıterjesztések,  
c) tájékoztatók, 
d) interpellációk, 
e) közérdekő kérdések, bejelentések és javaslatok, 
f) zárt ülés. 

(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti tájékoztatók keretében a polgármester – írásban – 
beszámol: 

a) a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról, 
b) az elızı ülés óta tett fontosabb intézkedésekrıl, jelentısebb eseményekrıl, 
c) az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezéső részének pénzpiaci 

jellegő lekötésérıl. 

(5) A soros ülés napirendjére kell tőzni a népi kezdeményezés útján benyújtott ügyet, ha az 
megfelel a népszavazásról és népi kezdeményezésrıl szóló önkormányzati rendeletben foglalt 
feltételeknek. 
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11. Az elıterjesztések rendje 

17. § (1) A testületi elıterjesztést a polgármesternél – legkésıbb az ülést megelızı 10 
nappal – írásban lehet benyújtani. 

(2) A Testület elé elıterjesztést tehetnek:  
a) a képviselık, 
b) a polgármester és az alpolgármesterek,  
c) a Testület bizottságai, 
d) a tanácsnok, 
e) a jegyzı, 
f) az önkormányzati intézményvezetık, 
g) az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok vezetıi, 
h) a könyvvizsgáló, 
i) a Budapesti Rendır-fıkapitányság XIII. Kerületi rendırkapitány, a Fıvárosi 

Tőzoltóparacsnokság Észak-Pesti Tőzoltási és Mentési Parancsnokság vezetıje, a Fıvárosi 
Tőzoltóparacsnokság Észak-Pesti Tőzmegelızési Régió vezetıje, a Fıvárosi Közterület-
felügyelet vezetıje és a XIII. Kerületi Alközpont vezetıje, 

j) az Önkormányzat által valamely szervezetbe beszámolási kötelezettséggel delegált 
személyek. 

(3) Az elıterjesztés értékelı részbıl és határozati javaslatból – rendelet esetében döntési 
javaslatból – áll, melyeknek egymással szoros összhangban kell állniuk. Az elıterjesztésnek 
egyértelmően megfogalmazott és a végrehajtás szempontjából ellenırizhetı feladatokat, 
határidıket kell megfogalmaznia, az elıterjesztınek alá kell írnia és meg kell jelölnie az 
elıterjesztés tárgyát. Az elıterjesztés értékelı része tartalmazza: 

a) mindazokat a tényeket, körülményeket, adatokat, információkat, melyek megalapozott 
döntés hozatalához szükségesek; 

b) amennyiben az adott témakörben több megoldás lehetséges, azok ismertetését; 
c) szükség szerint a tárgyra vonatkozó korábbi határozatokra és a végrehajtás 

tapasztalataira történı utalást. 

(4) A határozati és döntési javaslatnál fel kell tüntetni, hogy elfogadása egyszerő vagy 
minısített többséget igényel. Amennyiben szükséges, javaslatot kell tenni a korábban hasonló 
tárgyban hozott határozatok hatályon kívül helyezésére. Abban az esetben, ha a határozati 
javaslat feladatot határoz meg, meg kell jelölni a feladat végrehajtásáért felelıs személyt, 
szervet és a végrehajtás határidejét. 

(5) Az elıterjesztést elızetesen véleményeztetni kell mindazokkal a bizottságokkal, a 
Hivatal szervezeti egységeivel és egyéb szervekkel, amelyek feladatait vagy hatáskörét az 
elıterjesztés érinti, vagy amelyekkel e kötelezettséget jogszabály írja elı. Az elıterjesztést 
úgy kell megküldeni, hogy a véleményezınek legalább 6 nap álljon rendelkezésére 
álláspontjának kialakítására. Az elıterjesztésnek a végsı koordináció eredményeként kialakult 
álláspontot kell tükröznie.  

(6) A Testület ülésén önálló napirendi pontként olyan elıterjesztés tárgyalható, amely 
megfelel a (3)-(5) bekezdés szerinti követelményeknek, és amelyet a jegyzı aláírásával látott 
el. Ha a jegyzı azt állapítja meg, hogy az elıterjesztés törvényességi szempontból vagy a 
(3)-(5) bekezdés szerinti követelményeknek nem felel meg, köteles errıl az elıterjesztıt és a 
polgármestert tájékoztatni. A Testület ülésére írásos anyagot kizárólag a jegyzı oszthat ki. 
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12. A testületi ülés tanácskozási rendje 

18. § (1) A testületi ülés vezetésére, tanácskozási rendjére a helyi önkormányzatokról szóló 
törvény elıírásai az irányadóak.  

(2) A polgármester ülésvezetési munkáját a jegyzı segíti. A polgármester akadályoztatása 
esetén az általa megbízott alpolgármester elnököl, a polgármester és az alpolgármesterek 
együttes akadályoztatása esetén az ülést a legidısebb képviselı vezeti (továbbiakban: elnök). 

(3) Határozatképtelenség esetén az elnök az ülést berekeszti és azt 15 napon belüli 
idıpontra – változatlan napirenddel – összehívja. 

(4) Az ülést az elnök nyitja meg, megállapítja a jelenlévı képviselık számát, ismerteti a 
távollévı képviselık nevét és a távollét igazoltságát. 

(5) Az elnök jogosult egyperces néma felállás elrendelésére a kegyeleti tennivalókról szóló 
önkormányzati rendelet hatálya alá nem tartozó, de megítélése szerint tiszteletet érdemlı 
elhunyt személy emlékére. 

(6) Az elnök az ülés tartama alatt az egyes napirendi pontok határozathozatalánál is 
vizsgálja a határozatképességet. Ha az ülés tartama alatt az elnök a Testület 
határozatképtelenségét állapítja meg, továbbiakban a (3) bekezdés szerint jár el, azzal, hogy a 
folytatólagos ülést a fennmaradó napirendi pont(ok) megtárgyalására hívja össze. 

19. § (1) Bármelyik képviselı vagy az elıterjesztı javasolhatja – maximum 2 perces 
indokolással – a napirendi pont tárgyalásának megszakítását és határozat nélkül történı 
lezárását. Errıl a Testület vita nélkül – egyszerő többséggel – dönt. 

(2) A képviselıcsoport vezetıjének vagy megbízottjának joga van a képviselıcsoport 
álláspontjának kialakítása érdekében szünetet kérni, ebben az esetben 10 perc idıtartamra az 
elnök a tanácskozást felfüggesztheti. 

20. § (1) A testületi ülésen résztvevı képviselık és minden jelenlévı személy köteles a 
tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani. 

(2) Az elnök gondoskodik a testületi ülés rendjének fenntartásáról. 

(3) A tanácskozás rendjének megtartása érdekében az elnök: 
a) a tárgytól eltérı vagy ugyanazon érvet megismétlı felszólalót figyelmezteti, ismétlıdı 

esetben megvonja tıle a szót; akitıl a szót megvonták, az ugyanabban a tárgykörben nem 
szólalhat fel újra; 

b) rendreutasítja azt a képviselıt, aki a testületi ülés tekintélyét sértı kifejezést használ; 
c) rendzavarás esetén figyelmezteti a rendbontót; ha a rendzavarás a tanácskozás 

folytatását lehetetlenné teszi, az elnök az ülést határozott idıre félbeszakíthatja, vagy 
elhagyja az elnöki széket, és ezzel az ülés az elnök visszatéréséig félbeszakad. 

(4) Az elnöknek a rend fenntartása érdekében tett, indokolt intézkedései ellen felszólalni, 
azokat visszautasítani, vagy azokkal vitába szállni nem lehet.  

(5) A testületi ülésen megjelent meghívottakat, érdeklıdıket a tanácskozás rendjének 
bármilyen módon történı megzavarása esetén az elnök rendreutasíthatja. 
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(6) Az érdeklıdık részérıl megismétlıdı rendzavarás esetén az elnök az érintetteket a 
terem elhagyására kötelezheti. 

13. Napirend elıtti felszólalás 

21. § (1) A napirend elıtti felszólalást a képviselık a téma írásbeli megjelölésével az ülés 
megkezdése elıtt legkésıbb 2 órával az elnöknél jelenthetik be. A felszólalás idıtartama 
maximum 2 perc. A Testület ülésén legfeljebb 6, ezen belül 3 ellenzéki napirend elıtti 
felszólalásra kerülhet sor. 

(2) Napirend elıtti felszólalásról a Testület nem nyit vitát. 

14. Interpelláció 

22. § (1) A képviselı önkormányzati ügyben a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a 
bizottsági elnökhöz magyarázat kérése céljából, a feladatkörükhöz tartozó témában 
interpellációt intézhet. Az interpelláció tárgyát címszerően meg kell jelölni. Az 
interpellációban meg kell jelölni a címzettet és azt, hogy miért a címzett illetékes az adott 
témában. 

(2) Az interpellációt és az ezzel kapcsolatos tényleírást legkésıbb az ülés elıtt 5 nappal a 
polgármesternél kell benyújtani írásban, amelyre a következı ülésen írásban érdemi választ 
kell adni. Az írásban adott válasz elfogadásáról a Testület a válasz megadását követı ülésen 
dönt. Az írásos választ az interpellálón kívül meg kell küldeni a képviselıknek is, az 
interpelláció tárgyának kivizsgálásába bevonható az interpelláló képviselı is. 

(3) Az interpelláló maximum 1 percben nyilatkozhat az írásbeli válasz elfogadásáról. 

(4) A Testület vita nélkül dönt a válasz elfogadásáról. 

(5) Ha a Testület a választ nem fogadja el, az elnök kiadja vizsgálatra a Testület által 
kijelölt bizottságnak vagy a polgármesternek, aki az interpellációt 30 napon belül 
megvizsgálja és a Testület soron következı ülésén jelentést tesz. A jelentés elfogadásáról a 
Testület vita nélkül határoz. 

15. Képviselıi kérdés 

23. § (1) A képviselıi felvilágosítás kérésre a helyi önkormányzatokról szóló törvény 
elıírásai az irányadóak, amelyre a napirend tárgyalását követıen kerül sor. 

(2) A válaszról a Testület nem határoz. 

16. Vitavezetés, felszólalások, hozzászólások szabályai 

24. § (1) Az elnök minden napirendi pont felett vitát nyit. Az elnök a felszólalásra a 
jelentkezések sorrendjében adja meg a szót. 

(2) Az elnök javasolhatja egyes napirendi pontok együttes, vagy egy napirendi ponton 
belüli alpontok együttes tárgyalását, melyrıl a Testület egyszerő többséggel dönt.  
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(3) A napirendi pontok tárgyalásának rendje: 
a) az elıterjesztı szóbeli kiegészítése legfeljebb 5 perc idıtartamban, 
b) a bizottságok véleményének ismertetése maximum 3 percben, 
c) kérdések az elıterjesztıhöz, a témához kapcsolódóan 1-1 percben, 
d) kérdésekre adott válasz, melynél az elıterjesztı igénybe veheti a tanácskozási joggal 

nem rendelkezı szakértık segítségét, 
e) hozzászólások, melyek idıtartama személyenként – ideértve a napirendi pontok 

együttes tárgyalását is – maximum 3 perc, kérhetı a hozzászólás meghosszabbítása 2 
perccel, melyrıl a Testület vita nélkül egyszerő többséggel dönt, 

f) elıterjesztıi, idıkorlát nélküli zárszó. 

(4) A napirendi pont tartalmától eltérı felszólalás esetén az elnök megvonhatja a szót. 

25. § (1) Ha az elnök kíván felszólalni, akkor ezt az elıtte hozzászólásra jelentkezettek után 
teheti meg idıkorlátozás nélkül. 

(2) A Testület felszólalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal jelenlévınek is. E 
kérdésben a Testület vita nélkül egyszerő többséggel dönt. 

(3) Személyes megtámadtatása esetén – maximum 2 percben – szólalhat fel az a képviselı, 
aki a vitában az ellene szóló, általa sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja elhárítani. A 
személyes megjegyzést követıen viszontválasznak vagy további vitának helye nincs.  

(4) A jegyzı idıkorlátozás nélkül, több alkalommal is felszólalhat, ha törvényességi 
észrevételt tesz. 

26. § (1) Ügyrendi kérdésben bármelyik képviselı bármikor szót kérhet. Ügyrendi kérdés 
tárgya kizárólag a testületi ülés vezetésével, rendjével összefüggı, a tárgyalt napirendi pontot 
érdemben nem érintı – döntést igénylı – eljárási kérdésre vonatkozó észrevétel lehet. 

(2) Az ügyrendi kérdésben szót kérı képviselınek az észrevétel tétele elıtt meg kell jelölnie 
a Szervezeti és Mőködési Szabályzat azon jogszabályhelyét, amelyre hivatkozik. 

(3) Ha a hozzászólás nem ügyrendi kérdésben történik, az elnök a képviselıtıl megvonja a 
szót. 

(4) Ügyrendi javaslatról a Testület vita nélkül egyszerő többséggel dönt. 

27. § Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja. A vita lezárása 
után további hozzászólásnak helye nincs. 

17. Döntéshozatal rendje 

28. § (1) A döntéshozatal módjára és a minısített többséget igénylı ügyekre a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény elıírásai az irányadóak. 

29. § (1) Szavazni csak személyesen lehet. 

(2) A szavazás nyíltan, vagy titkosan történik. A nyílt szavazás név szerinti is lehet. 
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(3) Az elnök a vita során elhangzott javaslatokat külön-külön, elıbb a módosító és 
kiegészítı, majd az elfogadott módosító és kiegészítı javaslatokkal egyesített eredeti 
javaslatot bocsátja szavazásra. Szavazásra kizárólag olyan indítvány bocsátható – ideértve a 
módosító és kiegészítı indítványokat is –, amely a napirenden szereplı témára vonatkozik és 
rendelet esetében az, amelyet a benyújtó az ülés megkezdése elıtt legkésıbb 1 órával a jegyzı 
részére írásban átadott. Amennyiben egyetlen módosító indítvány sem kapja meg a szükséges 
szavazatot, az elnök az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra. 

(4) A vita lezárása után benyújtott javaslatokat nem lehet szavazásra bocsátani. A szavazás 
eredményének megállapítása után az elnök kihirdeti a határozatot. 

(5) A határozati javaslatokat pozitív kérdésként kell feltenni. 

30. § (1) A testületi ülésen a szavazás számítógépes konferencia-berendezéssel történik. Ha 
a berendezés bármely okból nem használható, a szavazás kézfelemeléssel történik. 

(2) Kézfelemeléssel történı szavazás során kétség esetén a szavazást kézfelemeléssel meg 
kell ismételni. 

(3) A szavazatok összeszámolása után az elnök megállapítja a javaslat mellett, majd ellene 
szavazók, végül a szavazástól tartózkodók számát. 

31. § (1) Ha legalább 6 képviselı írásban kéri, vagy ha azt jogszabály kötelezıvé teszi, név 
szerinti szavazást kell elrendelni.  

(2) A név szerinti szavazás esetén a képviselık névsorát ABC sorrendben kell felolvasni. A 
képviselık „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. Az elnök a szavazást a 
névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és kihirdeti a szavazás eredményét. A 
szavazási névsort a jegyzıkönyvhöz csatolni kell. 

32. § (1) A Testület a jogszabályban meghatározott esetekben titkos szavazást tart.  

(2) A Testület titkos szavazást tarthat: választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás 
adása, visszavonása – ideértve az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok 
vezetıinek, felügyelı bizottsági tagjainak, könyvvizsgálóinak választását és visszahívását, az 
intézmények vezetıinek kinevezését, felmentését és közalapítvány kuratóriumi tagjainak 
választását és visszahívását –, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és 
állásfoglalást igénylı személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem 
egyezik bele; továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, 
valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor; a vagyonával való 
rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket 
sértene. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a szavazás titkosságáról a Testület egyszerő 
többséggel dönt. 

(4) A titkos szavazás szavazólapon történik, melyet a Hivatal hivatalos pecsétjével kell 
ellátni. 

(5) Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplı jelölt(ek)re, vagy döntési 
változatokra lehet. A szavazáshoz tollat kell használni. 
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(6) Érvénytelen a szavazat: 
a) ha nem hivatalos – bélyegzılenyomat nélküli – szavazólapon adták le,  
b) ha ceruzával töltötték ki a szavazólapot, 
c) ha nem lehet kétséget kizáróan megállapítani, hogy a képviselı kire, vagy milyen 

döntésre szavazott, vagy 
d) ha a szavazó képviselı a megválaszthatónál több jelölt nevét, vagy több döntési 

változatot jelöl meg a szavazólapon. 

33. § (1) A titkos szavazás lebonyolításában a Testület Jogi és Közbiztonsági Bizottságának 
legalább 3 jelenlévı képviselı tagja vesz részt. 

(2) Ha a Jogi és Közbiztonsági Bizottságnak háromnál kevesebb tagja van jelen, a Testület 
az adott alkalomra szükséges számban szavazatszámláló bizottságot (továbbiakban: 
Bizottság) választ.  

(3) A titkos szavazás lebonyolításában résztvevı Bizottság megállapítja a titkos szavazás 
eredményét, melyrıl tájékoztatja a Testületet. 

(4) A titkos szavazásról külön jegyzıkönyv készül. 

(5) A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell: 
a) a szavazás helyét és idıpontját, 
b) a szavazás során hozott határozatokat, fontosabb eseményeket, 
c) a szavazás eredményét. 

(6) A jegyzıkönyvet a Bizottság tagjai írják alá. 

34. § (1) A szavazás céljára – a titkosság érdekében – fülkét, és a szavazólapok 
elhelyezésére urnát kell biztosítani. 

(2) A Bizottság a szavazás megkezdése elıtt meggyızıdik arról, hogy az urna üres, a 
szavazólapok száma egyezik a szavazásra jogosultak számával, ennek megtörténte után az 
urnát lezárja. 

(3) A szavazólapoknak a képviselık részére történı átadását a képviselık névjegyzékén 
jelölni kell. 

18. A Testület döntései 

35. § (1) A Testület döntéseire a helyi önkormányzatokról szóló törvény elıírásai az 
irányadóak azzal, hogy a Testület a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény alapján végzést is hoz. 

(2) A testületi határozatokat naptári évenként kezdıdıen, folyamatos sorszámmal és 
évszámmal kell ellátni. A rendeleteket naptári évenként kezdıdıen, folyamatos sorszámmal 
és évszámmal kell ellátni. 

(3) A zárt ülésen hozott határozatokról, az adatvédelemrıl és személyiségi jogok 
védelmérıl szóló jogszabály rendelkezéseire; az Önkormányzat és a zárt ülésen hozott 
határozattal érintett harmadik személy üzleti érdekeire figyelemmel kell a nyilvánosságot 
tájékoztatni. 
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19. A testületi ülés jegyzıkönyve 

36. § (1) A Testület ülésérıl készült jegyzıkönyvre a helyi önkormányzatokról szóló 
törvény elıírásai az irányadóak. A jegyzıkönyv hangfelvétel alapján készül.  

(2) A jegyzıkönyv mellékletei: 
a) a meghívó, 
b) az írásos elıterjesztések, interpellációk, 
c) a jelenléti ív, 
d) titkos szavazás esetén a jegyzıkönyv egy példánya,  
e) a név szerinti szavazásról készült névsor, 
f) a képviselı – kérésére – írásban is benyújtott hozzászólása. 

(3) A nyilvános ülés döntéseit az ülést követı 15 napon belül elektronikus úton meg kell 
küldeni a képviselıcsoportok vezetıinek. A nyilvános ülések jegyzıkönyveit az 
Önkormányzat honlapján folyamatosan közzé kell tenni. A nyilvános ülés jegyzıkönyvének 
megküldésére a helyi önkormányzatokról szóló törvény elıírásai az irányadóak.  

(4) A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – a Hivatal Jegyzıi Irodáján betekinthetnek 
a testületi elıterjesztésekbe és az ülések jegyzıkönyveibe. 

III. fejezet 

Közmeghallgatás, lakossági fórum 

20. Közmeghallgatás 

37. § A közmeghallgatásra a helyi önkormányzatokról szóló törvény elıírásai az 
irányadóak. 

(2) Közmeghallgatást kell tartani minden olyan kérdésben, amelyben azt a Testület 
indokoltnak tartja. 

(3) A közmeghallgatás összehívására a testületi ülés összehívására vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a közmeghallgatást a helyben szokásos módon túl 
a helyi televízióban, a helyi újságban és szórólapon kell meghirdetni. 

21. Lakossági fórum 

38. § (1) Az Önkormányzat a Testület döntéseirıl, az elıkészület alatt álló fontosabb 
elıterjesztéseirıl az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztatja az állampolgárokat. 

(2) Lakossági fórum az Önkormányzat hivatalos honlapján is tartható különösen a 
szabályozási tervek, a lakosságot közvetlenül érintı helyi adó bevezetése, a kerületben 
megvalósuló beruházások elıkészítése és átfogó, ágazati koncepciók ügyében. 
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IV. fejezet 

A képviselıkre vonatkozó szabályok 

22. A képviselık jogállása 

39. § A képviselık jogállására az Alkotmány, a helyi önkormányzatokról szóló törvény és a 
helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló törvény elıírásai az 
irányadóak. 

23. Összeférhetetlenségi eljárás 

40. § (1) A képviselı összeférhetetlenségére a helyi önkormányzati képviselık jogállásának 
egyes kérdéseirıl szóló törvény elıírásai az irányadóak. 

(2) A polgármester az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést a Jogi 
és Közbiztonsági Bizottságnak adja át. 

24. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

41. § (1) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre és az eljárásra a helyi önkormányzati 
képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló törvény elıírásai az irányadóak. 

(2) A vagyonnyilatkozatot a Jogi és Közbiztonsági Bizottság tartja nyilván; gondoskodik 
annak megırzésérıl, kezelésérıl és jogszabály szerinti visszaadásáról. 

(3) A Jogi és Közbiztonsági Bizottság ügyrendje szabályozza a betekintést és a 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás technikai szabályait. 

25. A képviselı jogai és kötelezettségei, a képviselı díjazása 

42. § A képviselı jogaira a helyi önkormányzatokról szóló törvény elıírásai az irányadóak. 

43. § (1) A képviselı kötelezettségeire a helyi önkormányzatokról szóló törvény és a helyi 
önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló törvény elıírásai az 
irányadóak. 

(2) A képviselı köteles: 
a) a rendszeres kapcsolattartásra a választókkal, a lakosság különbözı társadalmi és 

önszervezıdı közösségeivel, 
b) írásban vagy szóban elızetesen bejelenteni és indokolni, ha a testületi ülésen vagy a 

bizottság ülésén nem tud részt venni, 
c) a Testület munkájának segítéséhez kapott önkormányzati tulajdonú eszközökkel, az 

eszközök használatára vonatkozó belsı szabályzatok elıírásai szerint dolgozni, azokat 
használni. 
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(3) A Testületet hivatalos kapcsolattartásának meghatározó formája az elektronikus 
levelezés, ezért a képviselı köteles a számára az Önkormányzat által biztosított elektronikus 
levelesláda tartalmának rendszeres ellenırzésére. A képviselı Önkormányzattal és Hivatallal 
történı elektronikus kapcsolattartása kizárólag az Önkormányzat levelezırendszerén keresztül 
történik. 

(4) Az a képviselı, aki a szabályszerően kiküldött meghívóban megjelölt idıpontban a 
Testület ülésérıl elızetes bejelentés vagy igazolás nélkül távol marad, és távolmaradását nem 
menti ki, igazolatlanul távollévınek minısül. 

44. § A képviselı díjazására a helyi önkormányzatokról szóló törvény elıírásai az 
irányadóak. 

26. Képviselıcsoport 

45. § (1) Az azonos párthoz, pártszövetséghez tartozó képviselık – képviselıi 
tevékenységük összehangolására – képviselıcsoportokat hozhatnak létre. Képviselıcsoportot 
legalább 3 képviselı alakíthat. Egy képviselı egy képviselıcsoportnak lehet a tagja. 

(2) A képviselıcsoport megalakulását vagy megszőnését a képviselıcsoport-vezetınek, a 
csoportba lépés vagy kilépés tényét a képviselınek az esemény bekövetkezésétıl számított 8 
napon belül a polgármesternél kell írásban bejelenteni.  

(3) A képviselıcsoport megalakulására vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell: 
a) a képviselıcsoport megnevezését, 
b) a képviselıcsoport vezetıjét, 
c) a képviselıcsoport tagjainak nevét és aláírását. 

(4) A képviselı a képviselıcsoportból kiléphet. A kilépést követı 6 hónap elteltével 
csatlakozhat bármely más képviselıcsoporthoz. 

(5) Megszőnik a képviselıcsoport, ha a képviselıcsoport így dönt, vagy ha tagjainak száma 
3 fı képviselı alá csökken.  

(6) Nem szőnik meg a képviselıcsoport tagjai számának 3 képviselı alá csökkenése esetén, 
ha a hiányzó mandátum a jogszabály alapján betölthetı. 

27. A tanácsnok 

46. § (1) A tanácsnokokra a helyi önkormányzatokról szóló törvény elıírásai az irányadóak. 

(2) A tanácsnok feladatkörébe utalt ügyekben elıterjesztés csak a tanácsnok írásbeli 
véleményével terjeszthetı a Testület elé. 

(3) A tanácsnok – feladatkörét érintıen – intézkedést kezdeményezhet az arra feljogosított 
vezetınél. 
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V. fejezet 

A Testület bizottságai 

28. Bizottságok 

47. § (1) A Testület bizottságaira a helyi önkormányzatokról szóló törvény elıírásai 
irányadóak. 

(2) A Testület állandó bizottságainak felsorolását az 1. melléklet, a bizottságok Testület 
által a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban átruházott feladat- és hatásköreit a 2. melléklet, 
rendelettel átruházott vagy törvényen alapuló feladat- és hatásköreit a 3. függelék tartalmazza.  

29. Állandó bizottság 

48. § (1) Az állandó bizottságok és tagjaik jogállására a helyi önkormányzatokról szóló 
törvény és a helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló törvény 
elıírásai az irányadóak. 

(2) A bizottság elnökének visszahívását a Testület tárgyalni köteles, ha azt a bizottság 
tagjainak több mint fele együttesen kezdeményezi. 

(3) A bizottság tevékenységét a Testület rendeletei, határozatai, a polgármester indítványai 
és saját munkaterve szerint végzi. A polgármester indítványára a bizottságot az elnök 6 
munkanapon belüli idıpontra köteles összehívni. 

(4) A bizottság saját munkamegosztására, ügymenetére, munkamódszerére, az egyes tagok 
és az elnök hatáskörére ügyrendet készít, melyet minısített többséggel fogad el. 

(5) A bizottság elnöke, vagy akadályoztatása esetén az ügyrendben felhatalmazott jogosult a 
bizottság összehívására és a bizottság Testület elıtti képviseletére. 

49. § (1) A bizottságnak az éves költségvetés részeként költségkeret áll rendelkezésére a 
saját mőködésével kapcsolatos kiadások fedezésére. Az éves költségkeret felhasználásáról a 
bizottság – saját ügyrendjének megfelelı módon – dönt. Két bizottsági ülés között és a 
bizottsági döntés alapján a bizottság elnöke rendelkezik a kifizetésrıl. 

(2) A bizottság évente egy alkalommal beszámol a Testületnek a bizottság munkájáról és az 
éves költségkeret felhasználásáról. 

(3) A Testület felhatalmazza a bizottságokat, hogy létszámkereteiken belül szükség szerint 
állandó vagy ideiglenes jelleggel albizottságo(ka)t is mőködtessenek. Az albizottság a 
bizottságnak alárendelten mőködik, döntési joggal nem rendelkezik. 

50. § (1) A bizottság a rendelkezésére álló költségkeretbıl biztosítja: 
a) a bizottság által megbízott szakértık díját (és annak járulékait), 
b) irodaszereket, nyomtatványokat, 
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c) olyan szakkönyv, folyóirat, napilap megrendelését, megvásárlását, amely a Hivatalnak 
nem áll rendelkezésére és a bizottság munkájához elengedhetetlenül szükségesnek tartja, 

d) szervezett oktatáson, tanfolyamon, szakmai konferencián való részvétel költségét, 
e) belföldi és külföldi kiküldetést, 
f) vendéglátást, reprezentációt, 
g) egyéb mőködési kiadásokat, 
h) bizottsági döntésen alapuló pénzeszköz átadását, 
i) helyi közérdeket szolgáló közügy támogatását. 

(2) A bizottság a rendelkezésére álló költségkeretét a Hivatal útján használja fel, 
felhasználásáról jogszabály szerint köteles elszámolni. 

30. Ideiglenes bizottság 

51. § (1) A Testület egyes feladatok eredményes megoldása érdekében ideiglenes 
bizottságot hozhat létre. 

(2) Az ideiglenes bizottság határozott ideig vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig 
mőködik. 

(3) Az ideiglenes bizottság részletes feladatait a Testület határozza meg. 

(4) Egyebekben az ideiglenes bizottságra az állandó bizottságra vonatkozó szabályok 
megfelelıen irányadók.  

VI. fejezet 

A polgármester, az alpolgármester és a kerületi küldött 

31. A polgármester  

52. § (1) A polgármester feladataira a helyi önkormányzatokról szóló törvény elıírásai az 
irányadóak. 

(2) Jogszabály által elıírt esetekben honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa elhárítási 
ügyekben részt vesz az országos közigazgatási feladatok helyi irányításában és 
végrehajtásában. 

(3) A polgármester egyéb feladatai közé tartozik, hogy gyakorolja a Testület által a 
polgármesterre átruházott hatásköröket; és segíti a képviselık és a bizottságok munkáját. 

(4) A polgármester önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezi, ha az Önkormányzat 
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerve által elismert tartozásállomány 
meghaladja az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjérıl szóló 
önkormányzati rendeletben meghatározott mértéket és idıtartamot. 
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53. § (1) A polgármester illetményére a helyi önkormányzatokról szóló törvény, a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık 
tiszteletdíjáról szóló törvény elıírásai irányadóak. 

(2) A polgármester illetményének emelésére a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tehet 
javaslatot. 

32. Az alpolgármester 

54. § (1) Az alpolgármesterre a helyi önkormányzatokról szóló törvény elıírásai az 
irányadóak. 

(2) Az alpolgármesterek közötti feladat- és munkamegosztást, a polgármester 
helyettesítésének rendjét a polgármester állapítja meg. 

33. A kerületi küldött 

55. § (1) A kerületi küldöttet a Testület választja meg. A kerületi küldött a Testület 
álláspontját képviseli a Fıvárosi Közgyőlésben. 

(2) A kerületi küldött rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik a Testületnek az 
általa végzett munkáról; tájékoztatást nyújt a fıvárosi fontosabb döntésekrıl, történésekrıl. 

VII. fejezet 

A Hivatal és a jegyzı 

34. A Hivatal 

56. § (1) A Képviselı-testület önálló Hivatalt mőködtet. A Hivatalra a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény elıírásai az irányadóak.  

(2) A Hivatal belsı szervezeti tagozódását, munkarendjét, az ügyfélfogadás rendjét a 3. 
melléklet tartalmazza. 

(3) A Hivatal szervezeti és mőködési szabályzatát a jegyzı javaslatára a polgármester 
hagyja jóvá. 

35. A jegyzı 

57. § (1) A jegyzı jogállására és feladataira a helyi önkormányzatokról szóló törvény 
elıírásai az irányadóak. 

(2) A jegyzı egyéb feladatai: 
a) javaslatot tesz a polgármesternek a Hivatal ügyrendjére, 



 

 

18

 

b) rendszeresen ügyfélfogadást tart, 
c) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben elıírt közigazgatási feladatokat, 

hatósági jogköröket, 
d) ellátja a közigazgatási tevékenység korszerősítésével és fejlesztésével összefüggı 

feladatokat, 
e) gondoskodik a hivatali dolgozók rendszeres továbbképzésérıl, 
f) gondoskodik a különbözı kerületi önszervezıdı közösségek, érdekképviseleti szervek 

megfelelı tájékoztatásáról, 
g) biztosítja a Hivatal operatív gazdálkodási feladatainak ellátását. 

(3) A Képviselı-testület legfeljebb két aljegyzıt nevez ki. 

VIII. fejezet 

Az Önkormányzat gazdasági alapjai, bevételei és kapcsolata más önkormányzatokkal 

36. Az önkormányzat mőködésének gazdasági alapjai 

58. § Az Önkormányzat vagyonára és költségvetésére a helyi önkormányzatokról szóló 
törvény és az államháztartásról szóló törvény elıírásai az irányadóak. 

59. § (1) Az Önkormányzat bevételeire a helyi önkormányzatokról szóló törvény elıírásai 
irányadóak. 

(2) Az Önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok kapcsolatát, a kisebbségi 
önkormányzatok testületi mőködésének feltételeit külön rendelet szabályozza. 

60. § (1) A Testület az éves költségvetési rendeletben meghatározza azt az értékhatárt, 
amely alatt a polgármester hitel felvételére jogosult.  

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának ellenırzésérıl belsı ellenır(ök) útján gondoskodik. 
A belsı ellenır(ök) a Hivatal szervezeti keretein belül munkaterv alapján tevékenykedik. A 
kerületi önkormányzati intézmények belsı ellenırzését a Hivatal látja el. 

37. Az Önkormányzat és a Fıvárosi Önkormányzat kapcsolata 

61. § A Fıvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzat kapcsolatára a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény elıírásai irányadóak. 

IX. fejezet 

Záró rendelkezések 

62. § (1) Ez a rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba. 
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(2) Hatályát veszti a Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselı-testülete 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2007. (I. 22.) Budapest Fıváros XIII. kerületi 
önkormányzati rendelet, a 26/2007. (VI. 29.) Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat 
Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2007. (I. 22.) Budapest 
Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet, a 
27/2007. (IX. 10.) Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselı-testülete 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2007. (I. 22.) Budapest Fıváros XIII. kerületi 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet és a 45/2007. (XII. 20.) 
Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 1/2007. (I. 22.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendelet. 

(3) A rendelet függelékeinek naprakészen tartásáról a jegyzı gondoskodik. 

Dr. Prehlik Lajos s. k. Dr. Tóth József s. k.  
jegyzı polgármester 
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1. melléklet az 1/2011. (I. 14.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez 

A Képviselı-testület állandó bizottságai 

1. Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 fı 

2. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 7 fı 

3. Szociális, Egészségügyi és Mővelıdési Bizottság 7 fı 

4. Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság 7 fı 

2. melléklet az 1/2011. (I. 14. ) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez 

A Szervezeti és Mőködési Szabályzatban átruházott feladat- és hatáskörök jegyzéke 

1. Polgármester dönt 

1. a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról; 
2. a Közbeszerzési Szabályzat kiadásáról és módosításáról; 
3. a településrendezési szerzıdés megkötésérıl; 
4. a közterületi fák kivágásának engedélyezésérıl; 
5. olyan pályázat kiírásáról, amelyet a Bizottságok készítenek elı, és aláírja a támogatási 

szerzıdéseket. 

2. Bizottságok 

2.1. Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
A Bizottság általános feladata az Önkormányzat és szervei jogszerő mőködésének 

elısegítése, a XIII. kerület közbiztonsági helyzetének figyelemmel kísérése, a közbiztonság 
javítása érdekében tevékenykedı társadalmi szervekkel való kapcsolattartás.  

2.1.1. Dönt 
2.1.1.1. a helyi önkormányzatokról szóló törvényben elıírt esetekben a 

vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásáról, melynek eredményérıl jelentést 
tesz a Testületnek; 

2.1.1.2. a képviselıi összeférhetetlenségi eljárás lefolytatásáról és az 
összeférhetetlenség megállapításáról, eredményérıl jelentést tesz a Testületnek; 

2.1.1.3. a kerület közbiztonságát érintı intézkedések megvalósításának elısegítésével 
járó; továbbá a rendırség, a tőzoltóság, a közterület-felügyelet, a polgári védelem anyagi-
technikai feltételeinek javításával kapcsolatos; és a közbiztonság érdekében kiemelkedı 
teljesítményt nyújtó személyek anyagi elismerésével kapcsolatos támogatások 
odaítélésérıl. 
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2.1.2. Véleményt nyilvánít 
2.1.2.1. az önkormányzati vagyon védelmét, valamint a kerület közrendjét és 

közbiztonságát érintı kérdéskörben kiírt vagyonvédelmi pályázatok szövegérıl; 
2.1.2.2. szervezeti és hatásköri kérdésekben; 
2.1.2.3. a Testület napirendjén szereplı együttmőködési megállapodásokról, 

szerzıdésekrıl; 
2.1.2.4. a Lehel Csarnokban és az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára 

szolgáló helyiségekre vonatkozó bérleti szerzıdések általános feltételeirıl; 
2.1.2.5. a Testület napirendjén szereplı közrendet, közbiztonságot érintı kérdésekben; 
2.1.2.6. a rendırkapitányság és a helyi rendırırs létesítésérıl, vagy megszüntetésérıl; 
2.1.2.7. a rendırkapitányság és a helyi rendırırs vezetıjének kinevezésérıl; 
2.1.2.8. a Testület ülésén felmerülı ügyrendi kérdésekben és a Szervezeti és Mőködési 

Szabályzat értelmezésében; 
2.1.2.9. a bizottságok közötti esetleges hatásköri vitákban. 

2.1.3. Javaslatot tesz 
2.1.3.1. a Testületnek jogszabály módosításának kezdeményezésére; 
2.1.3.2. önkormányzati rendelet módosítására, új rendelet megalkotására; 
2.1.3.3. a benyújtott vagyonvédelmi pályázatok elbírálására; 
2.1.3.4. a kerület közbiztonságát érintı intézkedések megvalósításának elısegítésével, a 

rendırség, a tőzoltóság, a közterület-felügyelet, a polgári védelem anyagi- technikai 
feltételeinek javításával, a közbiztonság érdekében kiemelkedı teljesítményt nyújtó 
személyek anyagi elismerésével kapcsolatos pályázatok kiírására. 

2.2. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 
A Bizottság általános feladata a gazdálkodás menetének, az éves költségvetés 

kidolgozásának, a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló elıkészítésének, a 
Képviselı-testület és bizottságai átruházott hatáskörben hozott önkormányzati vagyonnal és 
gazdálkodással kapcsolatos döntései végrehajtásának figyelemmel kísérése. 

2.2.1. Dönt a GESZ Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról. 

2.2.2. Véleményt nyilvánít 
2.2.2.1. minden költségvetést érintı testületi elıterjesztésrıl; 
2.2.2.2. a költségvetési koncepcióról, a költségvetési rendelet-tervezetrıl, a 

végrehajtásról szóló féléves, éves beszámolóról, a költségvetési rendelet módosítási 
javaslatáról; 

2.2.2.3. a Fıvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti 
forrásmegosztásra vonatkozó Fıvárosi Közgyőlési elıterjesztésrıl; 

2.2.2.4. az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ellenırzésének tapasztalatairól, 
a vagyonhasznosítás módjáról, a vagyonnal kapcsolatos nyilvántartásokról, a 
vagyonkimutatásról, ennek keretében értékeli a vagyonváltozást (növekedés, csökkenés) 
elıidézı okokat; 

2.2.2.5. az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 
mőködésérıl, pénzügyi helyzetérıl, különös tekintettel üzleti tervükre, éves 
beszámolójukra; 

2.2.2.6. az adótárgyú önkormányzati rendelet-tervezetekrıl, az adózás tapasztalatairól; 
2.2.2.7. önkormányzati intézmény létrehozásáról, megszüntetésérıl, társasági forma 

megváltoztatásáról szóló elıterjesztésekrıl; 
2.2.2.8. a hitelfelvételrıl, egyéb banki ügyletekrıl szóló képviselı-testületi 

elıterjesztésekrıl; 
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2.2.2.9. az Önkormányzat belsı ellenırzési munkatervérıl, a végrehajtásáról szóló 
beszámolóról, az ellenırzések megállapításairól; 

2.2.2.10. az önkormányzati saját forrást igénylı pályázatok benyújtási javaslatáról; 
2.2.2.11. az intézményi alapító okiratok módosítási javaslatáról; 
2.2.2.12. beruházási programokról, célokmányokról, azok módosításáról. 

2.2.3. Javaslatot tesz 
2.2.3.1. az Önkormányzat belsı ellenırzési munkatervében, konkrét vizsgálati feladat 

elvégzésére, részletes tájékoztatást kérhet az ellenırzések során tapasztaltakról; 
2.2.3.2. a Testületnek a polgármester jutalmazására; 
2.2.3.3. szükség szerint a költségvetés módosítására;  
2.2.3.4. szükség szerint költségvetési gazdálkodásra vonatkozó intézkedések 

kezdeményezésére; 
2.2.3.5. önkormányzati biztos kirendelésére, ha a polgármester a jogszabályban elıírt 

feltételek fennállása esetén e kötelezettségének nem tesz eleget. 

2.3. Szociális, Egészségügyi és Mővelıdési Bizottság 
A Bizottság általános feladata a XIII. kerületi Önkormányzat közoktatási intézményei, 

kulturális és sport gazdasági társaságai mőködésének figyelemmel kísérése, ellenırzése. A 
közoktatás körében szükséges önkormányzati döntések meghozatala. A Bizottság általános 
feladata a szociális, gyermekjóléti ellátások, szolgáltatások és az egészségügyi ellátás 
hatékony felügyelete, részvétel a rendszer fejlesztése, a szociálpolitikai, esélyegyenlıségi 
terveinek, programjainak kidolgozásában és azok végrehajtásának ellenırzésében való 
részvétel. A Bizottság összehangolja a fıvárosi szociálpolitikai elképzeléseket a kerületi 
koncepcióval és igényekkel. Kapcsolatot tart a Fıvárosi Önkormányzattal, az egészségügyi 
ellátás kórházi hátterét biztosító intézményekkel, a Magyar Orvosi Kamara kerületi 
vezetıivel, a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ágazatban mőködı érdekképviseleti 
szervekkel, a fontosabb döntések elıtt kikéri véleményüket. Kezdeményezi, szervezi és 
koordinálja a kerületben lévı valamennyi szociális, gyermekjóléti és esélyegyenlıségi 
tevékenységgel foglalkozó intézmény, szervezet, vállalkozás, családsegítı központ, 
egészségügyi intézmény együttmőködését. 

2.3.1. Dönt 
2.3.1.1. a közoktatási intézmények szervezeti és mőködési szabályzatáról, 

házirendjérıl, a nevelési, vagy pedagógiai programjáról, minıségirányítási programjáról, 
és szükség szerinti módosításáról; 

2.3.1.2. az óvodák, iskolák mőködési, felvételi körzetérıl, az óvodák nyitva tartásának 
rendjérıl, a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény mőködési körzetérıl; 

2.3.1.3. az iskolaszék és a diákönkormányzat jogainak megsértése esetén benyújtott 
törvényességi kérelmekrıl; 

2.3.1.4. emléktábla elhelyezésérıl; 
2.3.1.5. a jogszabályban meghatározott keretek között a tanév rendjétıl való eltérésrıl; 
2.3.1.6. a fenntartásában lévı iskola felvételi eljárása keretében meghozott elutasító 

döntés ellen benyújtott szülıi kérelmekrıl, több iskolai döntés megváltoztatására irányuló 
kérelem esetén megjelöli a döntések felülvizsgálatának sorrendjét is; 

2.3.1.7. az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, engedélyezi a 
maximális osztály-, csoportlétszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben 
az iskolákban indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok) számát, engedélyezi a 
maximális létszámtól való eltérést;  

2.3.1.8. a kerületi újság szerkesztı bizottsága összetételérıl és kinevezésérıl; évente 
beszámoltatja a szerkesztı bizottságot; 
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2.3.1.9. a közmővelıdési megállapodásokban foglaltak teljesítésérıl; 
2.3.1.10. a XIII. Kerületi Sport és Szabadidı Közhasznú Nonprofit Kft. és a XIII. 

Kerületi Közmővelıdési Nonprofit Kft. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
elfogadásáról; 

2.3.1.11. az Angyalföldi Média Közalapítvány Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
elfogadásáról, valamint jóváhagyja a mőködésére vonatkozó beszámolót; 

2.3.1.12. dönt a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület vagy épület 
esetében mővészeti alkotás elhelyezésérıl, áthelyezésérıl, lebontásáról; 

2.3.1.13. a szociális, gyermekjóléti, esélyegyenlıségi területen személyi és egyéb 
jellegő pályázatok kiírása elıkészítésérıl, azokat döntésre elıkészíti; 

2.3.1.14. dönt a szociális, gyermekjóléti, esélyegyenlıségi területen személyi és egyéb 
jellegő pályázatok kiírásáról és azokat döntésre elıkészíti; 

2.3.1.15. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról, 
elbírálásáról és a tapasztalatok évenkénti értékelésérıl; 

2.3.1.16. a külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérséklésérıl, elengedésérıl; 
2.3.1.17. a szociális és gyermekjóléti intézmények éves beszámolójáról; 
2.3.1.18. a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti 

és Mőködési Szabályzatáról; 
2.3.1.19. a kerületi szociális és gyermekjóléti intézmények szervezeti és mőködési 

szabályzatáról és azok mellékleteirıl; 
2.3.1.20. az ifjúsági, közoktatási, közmővelıdési és sport célú; továbbá a 

veszélyeztetett körülmények között élı gyermekek helyzetének javítására kiírt; és a 
tehetséges továbbtanulni anyagi okok miatt nem tudó, hátrányos helyzető gyermekek 
támogatásával kapcsolatos támogatások odaítélésérıl. 

2.3.2. Véleményt nyilvánít 
2.3.2.1. a közoktatási intézményben folyó szakmai munka eredményességérıl a 

nevelési, vagy pedagógiai program végrehajtásáról a közoktatási törvényben foglaltak 
alapján; 

2.3.2.2. a közoktatás területén a vezetıi álláspályázatok elbírálásában; 
2.3.2.3. a Testület véleménynyilvánítását megelızıen a gyógyszertárak létesítésére és 

mőködtetésére irányuló kezdeményezésrıl, kérelmekrıl (a gyógyszertárak létesítésérıl és 
mőködésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény); 

2.3.2.4. a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 
átszervezéssel járó létszámváltozásairól, szakrendelések összevonásáról, 
megszüntetésérıl vagy új szakrendelések kialakításáról; 

2.3.2.5. az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti ágazaton belüli magasabb vezetıi 
álláspályázatok elbírálásában; 

2.3.2.6. a szociális és gyermekjóléti ágazatban folyó fejlesztési, felújítási, vagy 
karbantartási munkákra tett javaslatokról; 

2.3.2.7. a nem helyi önkormányzati fenntartású szociális és gyermekjóléti 
intézményekkel történı ellátási szerzıdések, megállapodások megkötésérıl; 

2.3.2.8. a kerület egészségügyének valamennyi szakterületét érintı kérdésben; 
2.3.2.9. a szociális és szolgáltatásszervezési, a gyermekvédelmi, az egészségügyi és 

egyéb koncepciók, valamint a helyi Esélyegyenlıségi program és a helyi 
Közfoglalkoztatási terv idıarányos teljesülését folyamatosan figyelemmel kíséri, értékeli 
azok végrehajtását, meghozza a végrehajtást segítı döntéseket; 

2.3.2.10. a kerületi Önkormányzat fenntartásában mőködı hat- és nyolc évfolyamos 
gimnáziumokban az írásbeli és szóbeli felvételi eljárás kiírásáról; 
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2.3.2.11. a kerületben állandó lakóhellyel rendelkezı, intézeti nevelésbıl kikerülı 
fiatalok élethelyzetének javítására tett helyi intézkedésekrıl. 

2.3.3. Javaslatot tesz 
2.3.3.1. a Képviselı-testületnek a jogorvoslati eljárás során a másodfokú döntések 

tartalmára; 
2.3.3.2. a hajléktalanok érdekében a kerületi feladatok meghatározására, a feladatok 

végrehajtásának összehangolására; 
2.3.3.3. a hátrányos helyzetőek és veszélyeztetettek védelmére a család- és 

gyermekvédelmi rendszer mőködésének tapasztalatai alapján a kerületben állandó 
lakóhellyel rendelkezı, intézeti nevelésbıl kikerülı fiatalok élethelyzetének javítására tett 
helyi intézkedésekre; 

2.3.3.4. az ifjúsági, közoktatási, közmővelıdési és sport célú, továbbá a veszélyeztetett 
körülmények között élı gyermekek helyzetének javítása, a tehetséges, továbbtanulni 
anyagi okok miatt nem tudó, hátrányos helyzető gyermekek támogatásával kapcsolatos 
pályázatok kiírására. 

2.3.4. Ellenırzi 
2.3.4.1. a közoktatási intézmények mőködésének törvényességét, hatékonyságát, a 

szakmai munka eredményességét, a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- 
és gyermekbaleset megelızése érdekében tett intézkedéseket (a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés d) pont); 

2.3.4.2. a Testület által kötött szociális és gyermekjóléti ellátási szerzıdések, 
megállapodások teljesítését; 

2.3.4.3. a szociális és gyermekjóléti intézményekben folyó szakmai munka 
eredményességét, az adott intézményre háruló sajátos feladatok végrehajtását a hatályos 
jogszabályok és a helyi rendeletekben foglaltak alapján; 

2.3.4.4. az ágazat gazdálkodását, a segélykeretek felhasználását, kezdeményezi a 
szükséges intézkedéseket; 

2.3.4.5. a szociális ágazatban folyó fejlesztési, felújítási, vagy karbantartási munkák 
végrehajtását; 

2.3.4.6. és segítséget nyújt a kerületi Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó 
valamennyi egészségügyi ellátási forma, szolgáltatási tevékenység, vagy azok tárgyi és 
személyi feltételeinek összehangolásában. 

2.4. Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság 
A Bizottság általános feladata az Önkormányzat vagyongazdálkodásának figyelemmel 

kísérése, a vagyonra vonatkozó döntések végrehajtásának ellenırzése, az Önkormányzat 
által alapított gazdasági társaságok mőködésének gazdálkodási szempontból történı 
vizsgálata. Az önkormányzati lakás- és helyiséggazdálkodási rendszer mőködésének 
fejlesztése. Feladatai ellátása során kapcsolatot tart a lakásügyekkel foglalkozó hatósági 
szervekkel és a lakásbérlık érdekképviseleti szervezeteivel. A Bizottság általános 
feladataként figyelemmel kíséri a XIII. kerület környezet- és természetvédelmi, 
köztisztasági, közbiztonsági, közlekedési helyzetét, a környezetgazdálkodással, 
környezetvédelemmel, a kerületüzemeltetéssel, városrendezéssel kapcsolatos 
önkormányzati feladatok végrehajtását és az ebben közremőködı szervek munkáját. A 
feladatkörébe tartozó ügyekben kapcsolatot tart a társadalmi és civil szervezetekkel. 

2.4.1. Dönt 
2.4.1.1. az Angyalföld-Újlipótváros-Vizafogó Vagyonkezelı Zrt. Szervezeti és 

Mőködési Szabályzatáról; 
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2.4.1.2. a Lehel Csarnok Élelmiszerkereskedelmi Központ Üzemeltetı Kft. Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatáról;  

2.4.1.3. a „SIMA ÚT” Út- és Közmőépítı Kft. Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról; 
2.4.1.4. a. XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti 

és Mőködési Szabályzatáról; 
2.4.1.5. a közintézmények akadálymentesítésére vonatkozó program végrehajtásáról 

szóló beszámolóról; 
2.4.1.6. kétévente felülvizsgálja az Önkormányzat Környezetvédelmi programját; 
2.4.1.7. a kerület koordinált területfejlesztésével, településfejlesztı és gazdaságfejlesztı 

programjának végrehajtásával kapcsolatos; továbbá az épített környezet emberhez méltó 
és esztétikus kialakításával kapcsolatos; és a helyi építészeti örökség és a kerületben lévı 
mőemlékek védelmével kapcsolatos támogatások odaítélésérıl. 

2.4.2 Véleményt nyilvánít 
2.4.2.1. az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ellenırzésének tapasztalatairól, 

a vagyonhasznosítás módjáról, a vagyonnal kapcsolatos nyilvántartásokról, értékeli a 
vagyonvesztést elıidézı okokat;  

2.4.2.2. az Önkormányzat részvételével mőködı többszemélyes gazdasági társaságok 
szervezeti és mőködési szabályzatáról; 

2.4.2.3. a lakásgazdálkodásra, a lakáselosztásra irányuló feladatok meghatározásáról; 
2.4.2.4. környezet- és természetvédelmi szempontból a kiemelt beruházásokról; 
2.4.2.5. a kerületszabályozási tervek kialakításáról és ellenırzi azok végrehajtását; 
2.4.2.6. a mőszaki, kommunális és tömegközlekedés fejlesztésével összefüggı 

elképzelésekrıl; 
2.4.2.7. a „SIMA ÚT” Út- és Közmőépítı Kft., valamint a XIII. Kerületi 

Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. feladat- és hatáskörébe tartozó 
fejlesztési célkitőzésekrıl, tervekrıl, programokról; 

2.4.2.8. a városrészek elnevezésérıl, a több kerületet érintı, valamint a személy nevét 
viselı közterület elnevezésekrıl, az ilyen közterületi név megváltoztatásáról, utcanév 
védetté nyilvánításáról; 

2.4.2.9. a fıváros városfejlesztési és város-rehabilitációs programjáról;  
2.4.2.10. a fıváros térképészeti határ kiigazításáról; 
2.4.2.11. a tárcaközi Földrajzinév Bizottság hatáskörébe tartozó névmegállapításokról;  
2.4.2.12. a kerület városrendezési és építési szabályzatáról, valamint a kerületi 

szabályozási tervekrıl; 
2.4.2.13. a kerületi érdekek érvényesítése végett a Fıvárosi Szabályozási Kerettervrıl 

és a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályozás körébe tartozó tervekrıl és 
koncepciókról; 

2.4.2.14. Budapest Fıváros Önkormányzatának közúthálózat fejlesztési tervérıl; 
2.4.2.15. társkerületek kerületi szabályozási terveirıl; 
2.4.2.16. az Önkormányzat éves költségvetésének tervezésérıl; 
2.4.2.17. az Önkormányzat gazdasági programjáról; 
2.4.2.18. az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseirıl; 
2.4.2.19. az ingatlankezelés- és fenntartás fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

meghatározásáról; 
2.4.2.20. a lakáspolitikai és lakásépítési programról; a fıépítész által kezdeményezett 

tervpályázatok elbírálásában. 

2.4.3. Javaslatot tesz 
2.4.3.1. a költségvetésben le nem kötött bevételek felhasználására; 
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2.4.3.2. a tulajdonost képviselı személy, igazgatósági és felügyelıbizottsági tagság 
kijelölésére; 

2.4.3.3. az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok üzleti tervének és az éves 
beszámolójának elfogadására; 

2.4.3.4. a lakásépítési programok megvalósítására; 
2.4.3.5. a lakásgazdálkodásra, a lakáselosztásra irányuló feladatokra; 
2.4.3.6. a környezetvédelmi szempontból védett területek kijelölésére;  
2.4.3.7. a környezeti ártalmak megszüntetésére, vagy csökkentésére; 
2.4.3.8. a kerület koordinált területfejlesztésével, településfejlesztı és gazdaságfejlesztı 

programjának végrehajtásával, az épített környezet emberhez méltó és esztétikus 
kialakításával, a helyi építészeti örökség és a kerületben lévı mőemlékek védelmével 
kapcsolatos pályázatok kiírására. 

2.4.4. Ellenırzi 
2.4.4.1. a lakáspolitikai és lakásépítési programok végrehajtását; 
2.4.4.2. az építkezésekhez kapcsolódó járulékos beruházások szervezését és 

kivitelezését. 

3. melléklet az 1/2011. (I. 14.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez  

A Hivatal belsı szervezeti tagozódása, munkarendje, az ügyfélfogadás rendje  

1. A Hivatal szervezeti tagozódása: 

1.1. Polgármesteri Iroda  
1.2. Jegyzıi Iroda  
1.3. Adóügyi Osztály  
1.4. Építésügyi Osztály  
1.5. Igazgatási Osztály  
1.6. Jogi Osztály  
1.7. Mővelıdési, Ifjúsági és Sport Osztály  
1.8. Okmányiroda  
1.9. Pénzügyi Osztály  
1.10. Szociális Osztály  
1.11. Gyámhivatal  

2. A Hivatal munkarendje: 

2.1. A Hivatal dolgozóinak munkaideje heti 40 óra - az alábbiak szerint:  

hétfı - csütörtök  8.00-16.30  

péntek  8.00-14.00  

2.2. Az ügyfélfogadást végzı dolgozók munkarendje: 

hétfı  8.00-18.00  
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kedd-csütörtök  8.00-16.30  

péntek  8.00-12.30  

2.3. A Hivatal ügyfélfogadási rendje:  

hétfı  13.30-18.00  

szerda  8.00-16.30  

péntek  8.00-11.30  

2.4. Az Okmányiroda ügyfélfogadási rendje a hivatali ügyfélfogadási rendtıl eltérı:  

hétfı  8.00-18.00  

kedd-szerda  8.00-16.30  

péntek  8.00-11.30  

2.5. Az Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendje:  

hétfı  8.00-18.00  

kedd-csütörtök  8.00-16.30  

péntek  8.00-12.30  
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1. függelék az 1/2011. (I. 14.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez 

A Budapest Fıváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselı-testülete tagjainak 
névjegyzéke  

1. Agárdi László 
2. Alpern Julianna 
3. Bodorné Farkas Zsuzsanna 
4. Borszéki Gyula 
5. Csender Tamás 
6. Csiga Gergely 
7. Harrach Tamás 
8. Hiszékeny Dezsı 
9. Holopné Schramek Kornélia 

10. Karácsonyi Zoltán 
11. Kugyela Attila 
12. Magos Péter 
13. Dr. Puchner Gábor 
14. Rajacsics László 
15. Sági Judit 
16. Sárközi Balázs 
17. Szabados Péter 
18. Szabó Eszter 
19. Szücs Péter 
20. Takács Ferenc 
21. Dr. Tóth József 

2. függelék az 1/2011. (I. 14.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez 

A Testület és bizottságai ülésére meghívandó szervezetek jegyzéke 

1. A Képviselı-testület ülésére meg kell hívni a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 12. § 
(1) bekezdésében meghatározottakat. 

2. Az állandó bizottságok üléseire az alábbi szerveket meg kell hívni: 

2.1. Szociális, Egészségügyi és Mővelıdési Bizottság ülésére: 
2.1.1. ÁNTSZ V., XIII. Kerületi Intézete 
2.1.2. Magyar Orvosi Kamara XIII. Kerületi Szervezete 
2.1.3. Szociális Kerekasztal 
2.1.4. XIII. Kerületi Pedagógusok Szakszervezete 
2.1.5. XIII. Kerületi Igazgatói Kollégium 
2.1.6. XIII. Kerületi Óvodavezetıi Kollégium  
2.1.7. Pedagógiai Szolgáltató Központ 
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2.2. Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság ülésére: 
2.2.1. Lakásbérlık Egyesülete XIII. Kerületi Szervezete  
2.2.2. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XIII. Kerületi Tagcsoport 

3. függelék az 1/2011. (I. 14.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez 

Önkormányzati rendelettel átruházott feladat- és hatáskörök jegyzéke 

I. Polgármester 

1. „Polgármesteri Dicséret” elismerést adományoz. 
(a helyi kitüntetı cím és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 29/1996. (XI.8.) 

Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet) 

2. A szociális, egészségügyi, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok során: 
a) megállapítja az idıskorúak részére nyújtott egyszeri támogatást; 
b) dönt krízishelyzetre vonatkozóan átmeneti segély nyújtásáról; 
c) elbírálja az étkezési hozzájárulást; 
d) dönt átmeneti segély nyújtásáról vásárlási utalvánnyal; 
e) elbírálja a közhasznú munkában nyújtott szolgáltatásra való jogosultságot; 
f) dönt az angyalföldi szociális egyesületi tagsági díj fizetésének átvállalásáról; 
g) elbírálja a temetési segélyre való jogosultságot; 
h) elbírálja (Szt. 38. § (1) bek. c) pontja) a lakásfenntartási támogatásra való 

jogosultságot; 
i) elbírálja (Szt. 43/B § (1) bek.) az ápolási díjra való jogosultságot; 
j) elbírálja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot; 
k) elbírálja a rendszeres nevelési segélyre való jogosultságot; 
l) elbírálja az életkezdési támogatásra való jogosultságot; 
m) elbírálja a tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot; 
n) elbírálja a beiskolázási támogatást; 
o) elbírálja a táborozási, nyaralási támogatást; 
p) elrendeli a jogosulatlanul felvett, a tartás elmulasztása miatt kifizetett segély 

visszafizetését; 
q) engedélyezi a köztemetést; 

(a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
3/2006. (II.27.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, a helyi gyermekjólét és 
gyermekvédelem rendszerérıl szóló 4/2006. (II.27.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati 
rendelet)  
r) szerzıdést köt a felnıtt háziorvosokkal és a házi gyermekorvosokkal. 

(a háziorvosi, fogorvosi és védınıi körzetek kialakításáról szóló 7/2007. (II. 20.) Budapest Fıváros XIII. 
kerületi önkormányzati rendelet) 

3. Dönt a helyi támogatás visszavonásáról, a kölcsönszerzıdés felmondásáról, a támogatási 
feltételek megváltoztatásról, a részletfizetés módosításáról. Döntésérıl az érintett felet és a 
Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottságot írásban értesíti, aláírja a 
módosító szerzıdést. 

(a lakáshoz jutás támogatásának rendszerérıl szóló 49/2003. (X. 15.) Budapest Fıváros XIII. kerületi 
önkormányzati rendelet) 
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4. Gyakorolja a lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó bérbeadói 
jogokat, melynek keretében: 

a) hozzájárul a lakás pályázaton kívüli szociális, költségalapú vagy piaci feltételekkel 
történı bérbeadásához a rendeletben meghatározott feltételek esetén; 

b) megállapodást köt a törvényen, bírósági határozaton alapuló bérbeadási kötelezettség 
teljesítésének pénzbeli megváltásáról;  

c) a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság véleményének 
ismeretében dönt az önkormányzati tulajdonban álló szomszédos lakás, lakóhelyiség, tetıtér 
lakáshoz való csatolásáról; 

d) dönt a lakás albérletbe adására kötött szerzıdés meghosszabbításáról;  
e) hozzájárul a nem lakás célú helyiség határozott idıre szóló bérleti jogának bérlıtársi 

jogviszonyban történı közös használatához. 
(a Budapest Fıváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl szóló 7/2006. (III. 20.) Budapest Fıváros XIII. kerületi 
önkormányzati rendelet)  

5. Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladat- és hatáskörök: 
a) dönt a közterületeken közmővek nyomvonal, távközlési építmények létesítéséhez 

történı tulajdonosi hozzájárulásról, megköti a megállapodást a hozzájárulás megadásáról;  
b) a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság és az intézmény 

tevékenysége szerint hatáskörrel rendelkezı Szociális, Egészségügyi és Mővelıdési 
Bizottság javaslata alapján dönt az önkormányzati intézmények használatában lévı 
ingatlanok és ingók egy évnél hosszabb, de öt évet meg nem haladó idıtartamú bérbeadás 
útján történı hasznosításáról; 

c) aláírja a közszolgáltatási szerzıdéseket; 
d) dönt az osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdonostársat, társasházakat és 

lakásszövetkezeteket érintıen a külön tulajdoni illetıség tulajdonosát megilletı jogok 
gyakorlásáról, a mindenkori költségvetési törvényben a versenyeztetésre megállapított 
egyedi forgalmi értéket meg nem haladó érték esetén, ha az Önkormányzat tulajdoni 
illetısége az 50%-ot nem éri el; 

e) jogosult dönteni 500.000,-Ft egyedi értékhatárig az Önkormányzatot megilletı 
követelés egészben, vagy részbeni lemondásáról, ha az adós igazolja, hogy a tartozás 
megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire tekintettel családja, 
vagy saját megélhetését veszélyezteti, ha a követelés a nyilvántartásban hibás számítás, 
tévedés következtében szerepel, továbbá ha a követelés az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Korm. rendelet 5. § 3. pontjában meghatározott behajthatatlan követelésnek minısül; 

f) dönt az Önkormányzatot jogszabály, vagy szerzıdés alapján megilletı elıvásárlási jog 
gyakorlásáról a mindenkori költségvetési törvényben a versenyeztetésre megállapított 
egyedi forgalmi értéket meg nem haladó nettó vételárig; 

g) dönt a számviteli törvény szerinti államilag garantált hitelviszonyt megtestesítı 
értékpapír megszerzésérıl, valamint elidegenítésérıl, megterhelésérıl; 

h) átmenetileg szabadrendelkezéső pénzeszközök államilag garantált értékpapír 
vásárlásában realizálódó 1 évet meg nem haladó futamidejő kihelyezésérıl dönt; 

i) jogosult önálló döntéssel egyezséget kötni 200.000.000,-Ft kamat nélkül számított 
egyedi értékhatárig; 

j) jogosult - a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elızetes egyetértésével - egyezséget 
kötni 200.000.001-500.000.000,-Ft kamat nélkül számított egyedi értékhatárig; 
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k) jogosult a forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó helyi közutak és mőtárgyaik 
(az Ötv. 68/D §-ában foglalt kivétellel), a parkok és terek (az Ötv. 68/D §-ában foglalt 
kivétellel) önkormányzati tulajdonba történı átvételére, valamint a 9/2003. (III. 17.) 
Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó korlátozottan 
forgalomképes vagyontárgyak tulajdonjogát nem érintı hasznosítására; 

l) gyakorolja a tulajdonosi jogokat a forgalomképes vagyon felett - beleértve a 
vagyonkezelıi jog alapítását - a mindenkori költségvetési törvényben a versenyeztetésre 
megállapított egyedi forgalmi értéket meg nem haladó érték esetén; 

m) dönt az ingatlan tulajdonjogának ellenérték fejében történı megszerzésérıl, forgalmi 
értékbecslés alapján a mindenkori költségvetési törvényben a versenyeztetésre megállapított 
egyedi forgalmi értéket meg nem meghaladó érték esetén. 

(az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2003. (III. 17.) Budapest 
Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet) 

6. Közterület-használattal kapcsolatos hatáskör: 
a) megköti a közutak fenntartásával és fejlesztésével, valamint a közterületek 

használatával kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést a kijelölt szervezettel; 
b) dönt a közterület-használati hozzájárulás megadásáról, a tulajdonosi hozzájárulás 

kiadásáról. 
(az önkormányzati tulajdonban álló közterületek használatáról és rendjérıl szóló 60/1995. (XII. 11.) 

Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet) 

7. Út- és közmőfejlesztéssel kapcsolatos hatáskör: 
a) a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság javaslata alapján 

megköti a településrendezési szerzıdést; 
b) útépítési együttmőködési hozzájárulást ír elı; részletfizetést engedélyezhet. 

(az út- és közmőépítési hozzájárulásról szóló 11/2009. (IV. 27.) Budapest Fıváros XIII. kerületi 
önkormányzati rendelet) 

8. Az önkormányzati jelképek használatával kapcsolatos hatáskör: 
a) a jegyzı javaslatára elhelyezhet - a kerület közigazgatási határán belül - állandó 

közterületi elhelyezésre alkalmas zászlót; 
b) a jegyzı javaslatára engedélyezi a kerület címerének más címerrel, jelképpel, felirattal, 

logóval történı együttes használatát. 
(az önkormányzati jelképekrıl és azok használatáról szóló 46/1995. (X. 27.) Budapest Fıváros XIII. 

kerületi önkormányzati rendelet) 

9. Állattartással kapcsolatos hatáskör: 
dönt egyedszám feletti állat tartásának engedélyezésérıl. 

(az állattartás rendjérıl szóló 30/2004.  (IX. 13.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati 
rendelet) 

10. Parkolással kapcsolatos hatáskör: 
a) kiadja a lakossági várakozási, gazdálkodói  várakozási, egészségügyi várakozási, 

lakossági behajtási-várakozási és a kerületi közterület-felügyeletnek biztosított behajtási-
várakozási hozzájárulásokat; 

b) gyakorolja a 30/2010. (VI. 4.) Fıv. Kgy. rendelet 36. § (2) bekezdése szerinti 
egyetértési jogot a kizárólagos használatú várakozóhely létesítése esetén; 

c) megköti a hozzájárulások kiadásával kapcsolatos teendık ellátására vonatkozó 
szerzıdést a feladat ellátásával megbízott, önkormányzati tulajdonban álló gazdasági 
társasággal. 
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(a Budapest Fıváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a jármővel várakozás 
rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 28.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati 
rendelet) 

11. Megköti, évente felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja az Önkormányzat részérıl a 
helyi kisebbségi önkormányzatokkal kötött megállapodást. 

(a XIII. kerületi helyi kisebbségi önkormányzatok mőködésérıl szóló 32/1995. (VII. 7.) Budapest 
Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet) 

12. Dönt a kegyeleti kérdésekben. 
(kegyeleti tennivalókról szóló 40/2006. (XII. 15.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati 

rendelet) 

13. Költségvetéssel kapcsolatos hatáskör: 
a) dönt a jóváhagyott költségvetésben a 6400 „Vagyongazdálkodás” címcsoport címei 

közötti elıirányzat átcsoportosításról; 
b) dönt a Polgármesteri Hivatal feladatainál (6-9000 címek, költségvetési rendelet 4. sz. 

melléklete) az egyes címeken belül a kiemelt elıirányzatok közötti módosításról (kivétel 
8500 „Kisebbségi önkormányzatok” címcsoport); 

c) gyakorolja a 8700 „Igazgatási apparátus kiadásai” címek esetében a címek közötti 
átcsoportosításra vonatkozó, valamint a költségvetési rendelet 8. § (7) bekezdésben foglalt 
jogkört; 

d) a Képviselı-testület soron következı ülésén történı tájékoztatása mellett dönt a 9113 
„Tanulók tankönyvtámogatása”, 9302 „Fejlesztési célú támogatás”, 9401 „Mőködési 
céltartalék”, 9404 „Ingatlanfejlesztési céltartalék” címek elıirányzatainak 
átcsoportosításáról és felhasználásáról; 

e) a Képviselı-testület soron következı ülésén történı tájékoztatása mellett dönt a 9402 
„Pályázati céltartalék” terhére pályázatok benyújtása esetén az önrész biztosításáról, az 
errıl szóló nyilatkozat megtételérıl, illetve az önrész változása esetén annak módosításáról; 

f) szabályozza a költségvetéshez főzıdı, tájékoztatási és rendeletmódosítási 
kötelezettséggel kapcsolatos adatszolgáltatást; 

g) a Képviselı-testület soron következı ülésén történı beszámolási kötelezettség mellett 
dönt a likviditási hitel felvételében, esetenként a jóváhagyott éves költségvetési kiadások 
2%-a erejéig; 

h) dönt - a központi költségvetésbıl származó hozzájárulások és támogatások kivételével 
- az Önkormányzat szabad pénzeszközeinek a számlavezetı vagy más pénzintézetnél 
betétként történı elhelyezésérıl, értékpapír vásárlásáról. 

(a költségvetési rendelet) 

14. Támogatási szerzıdést köt a „XIII. Kerületi Értékvédelmi Támogatás”-t elnyert 
pályázókkal. 

(23/2007. (VI. 29.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a védett építészeti értékek 
megırzésének támogatásáról) 

15. A kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásával, használatával, fejlesztésével, a 
fák védelmével kapcsolatos hatáskör: 

a) dönt a fakivágás engedélyezésérıl; 
b) elıírhatja a fatelepítés pénzbeli megváltását. 

(1/2008. (II. 20.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a kerületi zöldterületek és 
zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fejlesztésérıl és a fák védelmérıl) 

16. A közterületi rendezvények zajvédelmére vonatkozó hatáskör: 
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a) közterületi rendezvény megtartása során engedélyezheti hangosító berendezés 
üzemeltetését, élızene, mősor szolgáltatását; 

b) hangosító berendezések (zeneszolgáltatás, mősorforrás stb.) üzemeltetésének 
idıtartamára, teljesítményére vonatkozóan korlátozást írhat elı.  

(23/2008. (IX. 15.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a közterületi rendezvények 
zajvédelmére vonatkozó helyi szabályokról) 

17. Gyakorolja a közforgalmú és fiókgyógyszertárak szolgálati idejével összefüggı 
vélemény-nyilvánítás jogkörét. 

(28/2008. (X. 18.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjének szabályozásáról) 

II. Bizottságok 

1. Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
1. javaslatot tehet díszpolgári címre, a szakterületére vonatkozóan „Budapest Fıváros 

XIII. Kerületért” díjra és „Polgármesteri Dicséret” elismerésre. 
(a helyi kitüntetı cím és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 29/1996. (XI. 8.) 

Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet) 

2. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 
1. véleményt nyilvánít az Önkormányzatnál és intézményeinél az éves költségvetési 

koncepcióról, költségvetési javaslatról és a végrehajtásról szóló féléves, éves beszámoló 
tervezeteirıl; figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a 
saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását;  

2. vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenırizheti a 
kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés szabályozását, a pénzkezelési szabályzat 
megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését, vizsgálati 
megállapításait a Testülettel haladéktalanul közli; 

(a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény) 
3. dönt a jóváhagyott intézményi elıirányzatok változtatásáról a 3000-es cím (Gazdasági 

Ellátó Szervezet: GESZ) esetében; 
4. dönt a jóváhagyott intézményi költségvetési keretek ágazatok közötti 

átcsoportosításáról; 
5. dönt a 6304 „Önkormányzati lakások és helyiségek fenntartása” és a 6502 „Lakóházak 

felújítása” címek közötti elıirányzat átcsoportosításról, ehhez kapcsolódva a 6304 cím 
elıirányzatán belül elvégzett, felújításnak minısülı feladatok felújítási címjegyzékbe 
történı felvételérıl; 

6. dönt a 6100-as és a 6500-as címcsoportok közötti elıirányzat átcsoportosításról; 
(a költségvetési rendelet) 
7. egyetértési jogot gyakorol a polgármester hatáskörébe tartozó - 200 és 500 millió forint 

közötti kamat nélkül számított egyedi összeghatár esetén - az egyezség megkötése elıtt; 
(az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2003. (III. 17.) Budapest 

Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet) 
8. javaslatot tehet díszpolgári címre, a szakterületére vonatkozóan „Budapest Fıváros 

XIII. Kerületért” díjra és „Polgármesteri Dicséret” elismerésre; 
(a helyi kitüntetı cím és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 29/1996. (XI. 8.) 

Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet) 

3. Szociális, Egészségügyi és Mővelıdési Bizottság 
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1. dönt a jóváhagyott intézményi költségvetési keretek (1000-es címcsoport; 2000-es 
címcsoport) változtatásáról intézményen belül a kiemelt elıirányzatok között; ágazaton 
belül az intézmények között; ágazati tartalékkeretek (1600-as cím; 2400-as cím) és 
intézményi költségvetési keretek között; 

2. ágazaton belül dönt a jóváhagyott intézményi létszámkeretek változtatásáról; 
3. az oktatási, kulturális és sport tevékenység támogatásán belül dönt a 8113 „Turisztikai 

feladatok” cím felosztásáról; 
4. az oktatási, kulturális és sport tevékenység támogatásának tartalékain belül dönt a 9101 

„Kerületi rendezvények, kerületi napok”, 9102 „Helyi sportfeladatok támogatása”, 9103 
„Közoktatási, közmővelıdési és sport célok támogatása”, 9104 „Ifjúsági célok és feladatok 
támogatása”, 9109 „Oktatási rendezvények” címek elıirányzatainak felosztásáról; 

5. ifjúsági, közoktatási, közmővelıdési és sport célú pályázatokat ír ki, és dönt azok 
elbírálásáról; 

6. dönt a jóváhagyott költségvetésben elıirányzott oktatási, kulturális és sport feladatok 
támogatásáról;  

7. javaslatot tesz a Képviselı-testületnek a helyi önkormányzatok könyvtári és 
közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásához benyújtandó pályázat elnyeréséhez 
szükséges önrész nagyságára; 

8. dönt a szociális feladatok ellátásával összefüggı 7000-es fıcímcsoporton belül az 
egyes címek elıirányzatainak módosításáról; a 2000-es címcsoport és a 7000-es 
fıcímcsoport elıirányzatai közötti átcsoportosításról; 

9. gyakorolja a szociális feladatok tartalékain belül a 9201 „Szociális pályázati keret”, a 
9202 „Szociális ágazat minıségbiztosítási program”, a 9203 „Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázat”, valamint a 9204 „Humán egészségügyi szervezetek támogatása” címek 
elıirányzatainak felosztásához kapcsolódó jogkört; 

(a költségvetési rendelet) 
10. javaslatot tesz az oktatási, szociális intézmények használatában lévı ingatlanok és 

ingók egy évet meghaladó idıtartamú bérbeadására; 
(az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2003. (III. 17.) Budapest 

Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet) 
11. dönt a Civil Vándordíj odaítélésérıl; 
12. dönt a civil pályázatra beérkezett pályázatok kapcsán a támogatások odaítélésérıl; 
13. beszámol a Képviselı-testületnek az Egyházi és Társadalmi Szervezetek Pályáztatását 

Végzı Bizottság tevékenységérıl; 
(38/2007. (XI. 20.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet) 

14. a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételénél dönt a méltányosságból 
kért ellátásokról, azok meghosszabbításáról; 

15. egyedi esetekben kérelemre dönt a rendeletben meghatározott térítési díjak 
elengedésérıl, mérséklésérıl; 

16. pénzbeli és természetbeni ellátások során minden támogatási típusnál – az Szt-ben 
meghatározott feltételek kivételével – méltányossági jogkörében: 

a) a rendeletben foglalt feltételektıl a kérelmezı javára eltérhet; 
b) a rendeletben foglalt juttatás összegében eltérhet a meghatározott összeghatártól, 

maximum a mindenkori öregségi nyugdíjminimum négyszereséig; 
c) kiemelt összegő támogatást állapít meg; 

17. elbírálja az adósságkezelés szolgáltatásra való jogosultságot; 
(a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

3/2006. (II. 27.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, a helyi gyermekjólét és 
gyermekvédelem rendszerérıl szóló 4/2006. (II. 27.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati 
rendelet)  
18. kiírja és elbírálja a lakbértámogatás elnyerésére vonatkozó pályázatokat; 
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(a nem állami és nem önkormányzati tulajdonban lévı bérlakásban lakó, jövedelmi helyzetük alapján 
rászoruló, gyermeket nevelı bérlık lakbérfizetésének támogatásáról szóló 14/2005. (VI. 1.) Budapest 
Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. § (7) bek.). 
19. dönt „Az év egészségügyi dolgozója”, „Az év szociális munkása”, az „Ember” 

esélyegyenlıségi, „Az év pedagógusa” díjak, a „XIII. Kerületi Irodalmi Díj” odaítélésérıl; 
20. javaslatot tehet díszpolgári címre, a szakterületére vonatkozóan „Budapest Fıváros 

XIII. Kerületért” díjra és „Polgármesteri Dicséret” elismerésre; 
(a helyi kitüntetı cím és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 29/1996. (XI. 8.) 

Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet) 
21. elızetesen véleményezi a felnıtt háziorvosokkal és a házi gyermekorvosokkal 

kötendı szerzıdéseket.  
(a háziorvosi, fogorvosi és védınıi körzetek kialakításáról szóló 7/2007. (II. 20.) Budapest Fıváros XIII. 

kerületi önkormányzati rendelet) 

4. Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság  
1. gyakorolja a forgalomképes vagyon felett a tulajdonosi jogokat - beleértve a 

vagyonkezelıi jog alapítását - forgalmi értékbecslés alapján 100 millió forintos vagy annál 
kisebb, de a mindenkori költségvetési törvényben a versenyeztetésre megállapított egyedi 
forgalmi értéket meghaladó érték esetén; 

2. dönt az osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdonostársat, a társasházakat és a 
lakásszövetkezeteket érintıen a külön tulajdoni illetıség tulajdonosát megilletı jogok 
gyakorlásáról, 100 millió forintos vagy annál kisebb, de a mindenkori költségvetési 
törvényben a versenyeztetésre megállapított egyedi forgalmi értéket meghaladó érték 
esetén, ha az Önkormányzat tulajdoni illetısége az 50 %-ot meghaladja;  

3. dönt az Önkormányzatot jogszabály, vagy szerzıdés alapján megilletı elıvásárlási jog 
gyakorlásáról a mindenkori költségvetési törvényben a versenyeztetésre megállapított 
egyedi forgalmi értéket meghaladó nettó vételár felett 100.000.000 Ft nettó vételárig;  

4. javaslatot tesz az önkormányzati intézmények használatában lévı ingatlanok és ingók 
egy évet meghaladó idıtartamú bérbeadására;  

5. dönt 500.001,-Ft és 2.000.000,-Ft egyedi értékhatár között az Önkormányzatot 
megilletı követelés egészbeni, vagy részbeni lemondásáról, ha az adós igazolja, hogy a 
tartozás megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire tekintettel 
családja, vagy saját megélhetését veszélyezteti, ha a követelés a nyilvántartásban hibás 
számítás, tévedés következtében szerepel, továbbá, ha a követelés az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. 
(XII. 24.) Korm. rendelet 5. § 3. pontjában meghatározott behajthatatlan követelésnek 
minısül;  

6. ha jogszabály másként nem rendelkezik, gyakorolja – az át nem ruházható hatáskörök 
kivételével - a tulajdonosi, alapítói jogokat az Önkormányzat tulajdonában lévı 
egyszemélyes társaságok vonatkozásában; 

7. dönt az ingatlan tulajdonjogának ellenérték fejében történı megszerzésérıl, forgalmi 
értékbecslés alapján 100 millió forintos vagy annál kisebb, de a mindenkori költségvetési 
törvényben a versenyeztetésre megállapított egyedi forgalmi értéket meghaladó érték 
esetén; 

8. önkormányzati vagyontárgy kiürítése, szanálása, bontása esetén - amennyiben a 
költségek a forgalmi értéket meghaladják - megállapítja az önkormányzati vagyontárgy 
forgalmi értékét 100 millió forintos vagy annál kisebb érték esetén; 

(az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2003. (III. 17.) Budapest 
Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet) 
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9. dönt a 6100-as címcsoport 6101 „Parkfenntartás”, 6102 „Köztisztaság, 
kerületüzemeltetés”, 6104 „Útfenntartás” címei közötti; a 6501 „Intézményhálózat”, a 6503 
„Parkok, játszóterek”, a 6505 „Úthálózat, közlekedés” címeken belül az egyes célok és 
feladatok közötti átcsoportosításról; 

(a költségvetési rendelet) 
10. javaslatot tesz a polgármesternek a településrendezési szerzıdés megkötésére;  

(az út- és közmőépítési hozzájárulásról szóló 11/2009. (IV. 27.) Budapest Fıváros XIII. kerületi 
önkormányzati rendelet) 
11. kiírja a lakások bérbeadására vonatkozó pályázatokat;  
12. elbírálja a szociális, költségalapú vagy piaci bérletre benyújtott pályázatokat;  
13. javaslatot tesz a lakás pályázaton kívüli szociális, költség- vagy piaci alapon történı 

bérbeadására a rendeletben meghatározott feltételek esetén;  
14. véleményt nyilvánít a bérlı után visszamaradt lakás bérbeadásáról;  
15. dönt a lakás szolgálati jellegének megszüntetésérıl;  
16. hozzájárul az egész lakás használatának lakás céljára történı idıleges átengedéséhez; 
17. véleményezi az albérletbe adásra kötött szerzıdés meghosszabbítását;  
18. dönt az 1993. évi LXXVIII. törvény 85/F §-ában meghatározott elıvásárlási jog 

gyakorlásáról; 
(a Budapest Fıváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl szóló 7/2006. (III. 20.) Budapest Fıváros XIII. kerületi 
önkormányzati rendelet)  
19. véleményezi az önkormányzati tulajdonú szomszédos lakás, lakóhelyiség, tetıtér 

lakáshoz csatolásához való hozzájárulást; 
20. dönt a helyi támogatás odaítélésérıl;  
(a lakáshoz jutás támogatásának rendszerérıl szóló 49/2003. (X.15.) Budapest Fıváros 

XIII. kerületi önkormányzati rendelet) 
21. kiírja és elbírálja a fecskeházban lévı lakóegységek bérleti joga elnyerésére 

vonatkozó pályázatokat;  
(a fiatal házasok, illetve élettársak részére nyújtandó átmeneti lakhatási támogatásról szóló 45/2001. (X. 

20.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet) 
22. dönt az elıvásárlási jogosultsággal rendelkezık szándékbejelentései alapján a lakás 

elidegenítéséhez szükséges eladási ajánlatról;  
23. javaslatot tesz többlakásos épület egészének elidegenítésre történı kijelölésére; 

(a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
elidegenítésének feltételeirıl szóló 38/1996. (XII. 2.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati 
rendelet) 
24. dönt a megújuló energiaforrások mőködtetéséhez szükséges, 1 évet meghaladó, 

legfeljebb 10 évre szóló közterület-használati hozzájárulásokról; 
(az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjérıl szóló 60/1995. (XII. 11.) 

Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet) 
25. elbírálja a társasházi felújítási hitel pályázatokat; 
26. elbírálja az állami, minisztériumi kiírású, lakóépületek felújításának támogatására 

vonatkozó pályázatokat, a Széchenyi Terv céljainak megvalósítására kiírt pályázati 
programhoz kapcsolódó, a lakóépületek energiatakarékos felújításának, korszerősítésének 
támogatására, valamint a nagyvárosi lakóépülettömbök közös tulajdonú részei teljes 
felújításának, rehabilitációjának támogatására kiírt pályázatokat; 

(a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási hitelrıl szóló 5/1996. 
(II.23.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet) 
27. elbírálja a XIII. kerület jelképes és történelmi városrészei nevének felvételére és 

használatára irányuló kérelmeket; 
(a XIII. kerület jelképes és történelmi városrészei nevének felvételérıl és használatáról szóló 1/2000. 

(I.17.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet) 
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28. dönt a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, elbírálja az Alapból nyújtandó 
támogatásra érkezett pályázatokat, valamint dönt a támogatás részben vagy egészben 
történı visszavonásáról; 

29. az éves beszámolójával egy idıben a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról külön 
elszámolást készít; 

(a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 34/2007. (X. 25.) Budapest Fıváros XIII. kerületi 
önkormányzati rendelet) 
30. elbírálja – kérelemre – kivételes méltánylást érdemlı esetekben a XIII. Kerület 

Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 56/2001. (XII. 20.) Budapest Fıváros XIII. 
kerületi önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében rögzítetteken kívül más jellegő 
vállalkozás (tevékenység) pavilonból történı mőködését, ha a pavilon jó építészeti 
színvonalú és az egységes városképbe illeszkedik; 

(a Budapest Fıváros XIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról 56/2001. (XII. 20.) Budapest 
Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 14. § (13) bek.) 
31. kiírja és elbírálja a „XIII. Kerületi Értékvédelmi Támogatás” pályázatot. 

(23/2007. (VI. 29.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a védett építészeti értékek 
megırzésének támogatásáról) 
32. dönt „Az év üzlete” díj odaítélésérıl; 
33. javaslatot tehet a díszpolgári címre, a szakterületére vonatkozóan „Budapest Fıváros 

XIII. Kerületért” díjra és „Polgármesteri Dicséret” elismerésre. 
(a helyi kitüntetı cím és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 29/1996. (XI. 8.) 

Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet) 
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4. függelék az 1/2011. (I. 14.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez  

A minısített szavazattöbbséget igénylı kérdések jegyzéke  

1. rendeletalkotás [Ötv. 10. § a)];  
2. az Önkormányzat szervezetének kialakítása és mőködésének meghatározása [Ötv. 10. § 

b)];  
3. törvény által a Testület hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás [Ötv. 10. § b)];  
4. önkormányzati társulás létrehozása [Ötv. 10. § e)];  
5. önkormányzati társuláshoz való csatlakozás [Ötv. 10. § e)];  
6. önkormányzati érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás [Ötv. 10. § e)];  
7. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttmőködésrıl [Ötv. 10. § f)];  
8. nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás [Ötv. 10. § f)];  
9. intézmény, vállalkozás alapítása [Ötv. 10. § g)];  
10. a Testület döntéshozatalából kizárás [Ötv. 14. § (2)];  
11. a polgármester fegyelmi és anyagi felelısségének megállapítása (1994. évi LXIV. tv. 7. 

§);  
12. a Testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel és kötvénykibocsátás;  
13. az önkormányzati tulajdonba kerülı, vagy önkormányzati tulajdonban lévı 

vagyontárgyak korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné minısítése;  
14. a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak elidegenítése, gazdasági társaságba 

történı bevitele, továbbá az Önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának 
átruházása;  

15. önkormányzati vagyon ingyenes átengedése vagy jelképes összegért értékesítése;  
16. döntés zárt ülés elrendelésérıl [Ötv. 12. § (4) bekezdés b)];  
17. a Testület megbízatásának lejárta elıtt feloszlásának kimondása (Ötv. 18. § (3) 

bekezdés);  
18. kereset benyújtása - polgármester sorozatos törvénysértı tevékenysége, mulasztása 

miatt - a Fıvárosi Bírósághoz a polgármesteri tisztség megszüntetése érdekében (Ötv. 33/C § 
(1 ) bekezdés);  

19. „Budapest Fıváros XIII. kerület Díszpolgára” cím és „Budapest Fıváros XIII. 
Kerületért” díj adományozása, illetve a díszpolgári cím visszavonása;  

20. nem kötelezı jellegő helyi népszavazás elrendelése;  
21. alpolgármesterek megválasztása (Szervezeti és Mőködési Szabályzat 8. §). 
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5. függelék az 1/2011. (I. 14.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez 

Budapest Fıváros XIII. Kerületi Önkormányzat kötelezıen ellátandó és önként vállalt 
feladatai, a feladatellátás módja és mértéke 

Feladatellátás Feladat 
módja mértéke 

   

I. Kötelezıen ellátandó feladatok 

közoktatási feladatok 

óvodai nevelés 
önkormányzati  
intézmények mőködtetése 

3-7 éves korosztály  
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

általános iskolai nevelés, oktatás 
önkormányzati  
intézmények mőködtetése 

6-18 éves korosztály 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

alapfokú mővészeti oktatás 
önkormányzati  
intézmények mőködtetése 

6-22 éves korosztály 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

gyógypedagógiai nevelés, oktatás 
önkormányzati intézmények 
mőködtetése 

6-18 éves korosztály 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

általános iskolai felnıttoktatás 
önkormányzati intézmények 
mőködtetése 

18 éves korosztály 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

pedagógiai szakmai szolgáltatás 
önkormányzati  
intézmények mőködtetése 

az önkormányzat által fenntartott  
óvodák, általános iskolák,  
gimnáziumok részére  
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

nevelési tanácsadó 
önkormányzati intézmény 
mőködtetése 

5 éves kortól 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

kötelezı eszközfejlesztés 
önkormányzati intézmények 
mőködtetése során 

éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

szakértıi tevékenység biztosítása megállapodás 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

közmővelıdési feladatok 

lakosság közmővelıdési ellátása 
önkormányzati tulajdonú NKft-vel 
kötött közszolgáltatási szerzıdés, 
egyben mint közmővelıdési megállapodás 

elsısorban a XIII. kerület lakossága, 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

közmővelıdési, mővészeti tevékenység  
támogatása  

pályázatokon keresztül 

a XIII. kerület lakossága, a kerületben 
mőködı intézmények, közösségek, a 
kerületben tevékenykedı magán-
személyek 
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helyi közmővelıdési koncepció meghatározása közmővelıdési koncepció XIII. kerületi lakosság 

sport feladatok 

helyi sportfejlesztési koncepció meghatá-
rozása 

sportkoncepció XIII. kerületi lakosság 

együttmőködés a helyi sportszervezetek-
kel, sportszövetségekkel 

együttmőködési 
megállapodás 

XIII. kerületi lakosság 

önkormányzati tulajdonú sportlétesít-
mények fenntartása és mőködtetése 

önkormányzati tulajdonú NKft-vel 
kötött közszolgáltatási szerzıdés 

XIII. kerületi lakosság 

az önkormányzati iskolai testnevelés és 
sporttevékenység feltételeinek megterem-
tése 

önkormányzati  
intézmények mőködtetése 

saját fenntartású intézmények tanulói 

az önkormányzati iskolai sportkörök 
mőködéséhez szükséges feltételek 
biztosítása 

oktatási intézményekben  
ISK-k és DSE-k 

saját fenntartású intézmények tanulói 

szociális feladatok 

pénzbeli és természetbeni támogatások 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pénzbeli támogatás 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

egyszeri támogatás (gyermek) pénzbeli támogatás 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli támogatás 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

idıskorúak járadéka pénzbeli támogatás 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

aktív korúak ellátása pénzbeli támogatás 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

ápolási díj (normatív) pénzbeli támogatás 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

lakásfenntartási támogatás (normatív) pénzbeli támogatás 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

átmeneti segély krízishelyzetre pénzbeli támogatás 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

temetési segély pénzbeli támogatás 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

köztemetés természetbeni támogatás 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

közgyógyellátás (alanyi, normatív) természetbeni támogatás 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

adósságkezelési szolgáltatás természetbeni támogatás 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

alapszolgáltatások   

házi segítségnyújtás saját intézmény 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 
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jelzırendszeres házi segítségnyújtás saját intézmény 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

étkeztetés saját intézmény 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat  

nappali ellátások   

idısek saját intézményhálózat 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

hajléktalanok saját intézmény 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

pszichiátriai betegek ellátási szerzıdés 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

szenvedélybetegek ellátási szerzıdés 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat  

értelmi fogyatékosok saját intézmény 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

kiskorú fogyatékosok ellátási szerzıdés 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

átmeneti ellátás (idısek részére) saját intézmény 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

közfoglalkoztatás 
önkormányzati tulajdonú Kft-nek  
adott megbízási szerzıdés  

éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

gyermekjóléti ellátás saját intézmény 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

gyermekek napközbeni ellátása   

bölcsıdei ellátás saját intézmény 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

helyettes szülıi ellátás (napközi, 
nyári napközi, óvoda) 

ellátási szerzıdés 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

családi napközi saját intézmény 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

családok átmeneti elhelyezése ellátási szerzıdés 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

egyéb feladatok  

szociális ágazat minıségbiztosítási 
program 

saját intézmények 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

egészségügyi ellátás feladatai 

alapellátási feladatok (háziorvosi, 
házi gyermekorvosi, fogorvosi, ügyeleti,  
védınıi, iskola-egészségügyi ellátás) 

önkormányzati tulajdonú NKft-vel  
kötött közszolgáltatási szerzıdés 

XIII. kerület közigazgatási területén,  
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

kerületüzemeltetési feladatok 

parkfenntartás 
önkormányzati tulajdonú NKft-vel  
kötött közszolgáltatási szerzıdés 

XIII. kerület közigazgatási területén,  
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

köztisztaság, kerületüzemeltetés 
önkormányzati tulajdonú NKft-vel  
kötött közszolgáltatási szerzıdés 

XIII. kerület közigazgatási területén,  
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 
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útfenntartás 
önkormányzati tulajdonú Kft.  
bonyolításában (közszolgáltatási 
szerzıdés alapján) 

XIII. kerületi Önkormányzat  
kezelésében lévı közutak, járdák, az  
éves költségvetésben 
meghatározott keretösszegben 

építésrendészet, környezetvédelem 

környezetvédelmi feladatok Polgármesteri Hivatal 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

kerületfejlesztési, rendezési tervek Polgármesteri Hivatal 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

felújítások, fejlesztések 

lakóház felújítás  
vagyonkezelı szervezet  
bonyolításában közszolgáltatási  
szerzıdés alapján 

kötelezı a Lakástörvény 62. § (1)-(2) 
bekezdésében megjelölt bevételek 
mértékéig, az önkormányzati tulajdonú 
lakóépületekre vonatkozóan, az éves 
költségvetésben meghatározott keret- 
összegben 

úthálózat, közlekedés felújítása, 
fejlesztése 

önkormányzati tulajdonú Kft.  
bonyolításában (közszolgáltatási 
szerzıdés alapján) 

XIII. kerületi Önkormányzat  
kezelésében lévı közutak, járdák, az  
éves költségvetésben  
meghatározott keretösszegben 

Önkormányzati Képviselı-testület mőködése 

Képviselı-testület mőködésének 
biztosítása 

polgármesteri hivatal 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

helyi kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok 

a kisebbségi önkormányzat testületi 
mőködése feltételeinek biztosítása 

helyiséghasználat biztosítása a  
vagyonkezelı szervezeten keresztül,  
mőködés egyéb feltételeinek  
biztosítása a polgármesteri  
hivatalban 

XIII. kerületi helyi kisebbségi  
önkormányzatok 

polgári védelmi feladatok 

polgári védelmi feladatok 
Polgármesteri Hivatal és XIII. 
kerületi PV. kirendeltség által 

XIII. kerület közigazgatási területén, 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

Polgármesteri Hivatal mőködtetése 

Polgármesteri Hivatal mőködtetése  
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 
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Feladatellátás Feladat 

módja mértéke 
   

II. Önként vállalt feladatok 

közoktatási feladatok 

gimnáziumi nevelés, oktatás 
önkormányzati intézmények  
mőködtetése 

14 éves kortól (felnıttek is) 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

oktatási rendezvények 
önkormányzati oktatási intézmények 
támogatása, rendezvények  
bonyolítása 

éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

nem önkormányzati fenntartású oktatási  
intézmények támogatása 

támogatási szerzıdés 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

ECDL program gimnáziumok 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

idegennyelvi program gimnáziumok 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

közmővelıdési feladatok 

közmővelıdési, mővészeti tevékenység  
támogatása 

közmővelıdési megállapodás  
keretében 

elsısorban a XIII. kerület lakossága 

közgyőjteményi tevékenység támogatása támogatási megállapodás keretében XIII. kerület közigazgatási területén 

szellemi, mővészeti értékek feltárása,  
megismertetése 

emléktáblák állítása, kiadványok  
kiadása 

XIII. kerület közigazgatási területén 

kerületi rendezvények, kerületi napok programok szervezése XIII. kerület közigazgatási területén 

helyi közmővelıdési feladatok 
rendezvények, kiadványok,  
közmővelıdési feladatok támogatása 

éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

sport feladatok 

óvodás és általános iskolás gyermekek 
részére kihelyezett testnevelés órák 
biztosítása 

önkormányzati tulajdonú NKft-vel  
kötött közszolgáltatási szerzıdés 

saját fenntartású intézményekbe járó  
gyerekek 

a diákolimpia helyi versenyeinek  
finanszírozása és szervezése, a tanulásban  
és sportban kiemelkedı teljesítményt  
nyújtó diákok elismerésben részesítése 

önkormányzati oktatási intézmények  
mőködtetésén belül 

saját fenntartású oktatási intézmények  
tanulói 

a téli és nyári tanulói sport célú  
táboroztatás támogatása 

pályázat oktatási intézményeknek 
saját fenntartású oktatási intézmények  
tanulói 

egészségmegırzı-szőrıprogram ellátása együttmőködési megállapodás XIII. kerületi lakosság 
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a hétvégi nyitott iskola és nyitott  
sportlétesítmény program támogatása 

megállapodás kerületi  
sportegyesületekkel, oktatási  
intézményekkel 

XIII. kerületi lakosság 

a helyi szabadidısport támogatása megállapodás XIII. kerületi lakosság 

a kerületi sportági bizottságok  
mőködésének támogatása, elhelyezésük,  
munkafeltételeik biztosítása 

megállapodás XIII. kerületi lakosság 

utánpótlás-nevelés támogatása 
keret-megállapodások kerületi  
sportegyesületekkel 

XIII. kerületi lakosság 

világversenyeken kiemelkedıen szereplı  
versenyzık teljesítményének elismerése,  
a világversenyeken kiemelkedısen  
szereplı ifjúsági versenyzıknek kiváló  
ifjúsági sportoló cím adományozása 

megállapodás a XIII. kerület 
Testneveléséért és Sportjáért 
Közalapítvánnyal 

kerületi sportegyesületekben sportoló,  
vagy a kerület közigazgatási területén  
állandó bejelentett lakhellyel  
rendelkezı sportolók 

oktatási, kulturális és sport tevékenység támogatása 

ifjúsági célok és feladatok támogatása 
beszerzések, rendezvények, táborok,  
programok támogatása 

éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

DÖK és GYIÖK mőködés és képzés 
támogatása 

iskolai diákönkormányzatok, 
kerületi gyermek és ifjúsági 
önkormányzat mőködése, 
rendezvényei támogatása 

önkormányzati oktatási 
intézményekben, 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

turisztikai feladatok  
rendezvények, kiadványok,  
szervezetek támogatása 

éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

drog-prevenció 
XIII. kerületi KEF mőködésének 
koordinálása 

éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

szociális feladatok 

pénzbeli és természetbeni támogatások 

átmeneti nevelési segély pénzbeli támogatás 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

életkezdési támogatás pénzbeli támogatás 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

tanulmányi ösztöndíj pénzbeli támogatás 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

beiskolázási támogatás pénzbeli támogatás 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

táborozási – nyaralási támogatás pénzbeli támogatás 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

étkezési hozzájárulás (gyermek) pénzbeli támogatás 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

lakásfenntartási támogatás 
(méltányossági) 

pénzbeli támogatás 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

ápolási díj (méltányossági) pénzbeli támogatás 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

egyszeri támogatás idıskorúak részére pénzbeli támogatás 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

közgyógyellátás (méltányossági) pénzbeli támogatás éves költségvetésben meghatározott 
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elıirányzat  

főtési támogatás pénzbeli támogatás 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat  

gyógyszertámogatás pénzbeli támogatás 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat  

szolgáltatások 

hajléktalan ellátás:    

rehabilitációs ellátási szerzıdés 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

éjjeli menedékhely ellátási szerzıdés 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

átmeneti szállás ellátási szerzıdés 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

fogyatékos ellátás lakóotthon saját intézmény 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

közösségi ellátás ellátási szerzıdés 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

támogató szolgáltatás ellátási szerzıdés 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

megváltozott munkaképességőek 
foglalkoztatása 

együttmőködési megállapodás 
éves költségvetésben meghatározott 
elıirányzat 

szociális boltok mőködésének támogatása együttmőködési megállapodás 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

felsıoktatási hallgatók ösztöndíj pályázata 
pénzbeli támogatás (Bursa  
Hungarica) 

éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

családosok, fogyatékkal élık, idıskorúak  
üdülésének támogatása 

pénzbeli támogatás (Nemzeti  
Üdülési Alapítvány pályázat) 

éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

családsegítés, hospice szolgálat 
ellátási szerzıdés (Frangepán utcai  
Egyházközség) 

éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

egészségügyi ellátás feladatai 

járóbeteg szakellátás 
önkormányzati tulajdonú NKft-vel  
kötött közszolgáltatási szerzıdés 

XIII. kerület közigazgatási területén,  
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

helyi kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok 

a kisebbségi önkormányzat mőködésének  
támogatása 

együttmőködési szerzıdés,  
támogatás folyósítása 

XIII. kerületi helyi kisebbségi  
önkormányzatok, éves  
költségvetésben meghatározott  
keretösszegben 

Polgármesteri Hivatal mőködtetése 

minıségügyi rendszer mőködtetése 
polgármesteri hivatal szervezetén  
belül 

éves költségvetésben meghatározott  
keretösszeg 

piac, vásárcsarnok üzemeltetése 

Lehel Csarnok fenntartása, mőködtetése 
önkormányzati tulajdonú kft-vel  
kötött közszolgáltatási szerzıdés 

éves költségvetésben meghatározott  
keretösszeg 

lakásgazdálkodási, fenntartási feladatok 
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lakáshoz jutás helyi támogatása 
önkormányzati rendeletben  
meghatározott feltételek 

éves költségvetésben meghatározott  
keretösszeg 

„Lakásért életjáradék” rendszer  
mőködtetése 

önkormányzati rendeletben  
meghatározott feltételek 

éves költségvetésben meghatározott  
keretösszeg 

társasházi hitelkeret mőködtetése 
önkormányzati rendeletben  
meghatározott feltételek 

éves költségvetésben meghatározott  
keretösszeg 

önkormányzati lakások és helyiségek  
fenntartása, karbantartása 

önkormányzati rendeletben  
meghatározott feltételek 

éves költségvetésben meghatározott  
keretösszeg 

dolgozók részére lakásépítési, -vásárlási  
kölcsön nyújtása 

önkormányzati rendeletben  
meghatározott feltételek 

éves költségvetésben meghatározott  
keretösszeg 

megújítási program II. mőködtetése képviselı-testületi döntés alapján 
döntésben kijelölt érintett ingatlanokra  
vonatkozóan, éves költségvetésben  
meghatározott keretösszeg  

vagyongazdálkodási feladatok 

lakások és helyiségek elidegenítésének  
költségei 

megállapodások alapján 
éves költségvetésben meghatározott  
keretösszeg 

vagyonhasznosítás kiadásai megállapodások alapján 
éves költségvetésben meghatározott  
keretösszeg 

ingatlanvásárlás, szanálás feladatai megállapodások alapján 
éves költségvetésben meghatározott  
keretösszeg 

bérleti díjak fizetése megállapodások alapján 
éves költségvetésben meghatározott  
keretösszeg 

közalapítványok, egyéb civil szervezetek támogatása 

támogatás egyedi megállapodások 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

közbiztonsági feladatok 

BRFK (XIII. kerületi Rendırkapitányság) 
támogatása 

egyedi megállapodások 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság (XIII.  
kerületi Parancsnokság) támogatása 

egyedi megállapodások 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

XIII. kerületi Angyalföldi Polgárır  
Szervezet támogatása 

egyedi megállapodások 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

térfigyelı rendszer mőködtetése,  
vagyonvédelmi kiadások 

megbízási szerzıdés 

XIII. kerület közigazgatási területén a  
programba bevont területeken, 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

bőnmegelızési, oktatási program egyedi megállapodások 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

felújítások, fejlesztések 

intézményhálózat felújítása, fejlesztése vállalkozási szerzıdések keretében 

az önkormányzat fenntartásában lévı  
intézmények, 
az éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 
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lakóház felújítás, fejlesztés 
vagyonkezelı szervezet bonyolításá-
ban közszolgáltatási szerzıdés 
alapján 

a Lakástörvény 62. § (1)-(2) 
bekezdésében megjelölt bevételek 
kötelezı mértékén felül, az 
önkormányzati tulajdonú 
lakóépületekre vonatkozóan, az éves 
költségvetésben meghatározott 
keretösszegben 

parkok, játszóterek felújítása, fejlesztése 
önkormányzati tulajdonú NKft.  
bonyolításában közszolgáltatási  
szerzıdés alapján 

az önkormányzat fenntartásában lévı  
parkok, játszóterek, közterületek,  
az éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

önkormányzati intézmények közötti 
adatátvitel 

vállalkozási szerzıdések keretében 

az önkormányzat fenntartásában lévı  
intézmények között,  
az éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

fejlesztési célú támogatás egyedi megállapodás alapján 
az éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

bérlakások építése 
vagyonkezelı szervezet bonyolításá-
ban vállalkozói szerzıdés alapján 

az éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

"fecskeház" építése, kialakítása 
vagyonkezelı szervezet bonyolításá-
ban vállalkozói szerzıdés alapján 

az éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

megújítási keret I. mőködtetése képviselı-testületi döntés alapján 

döntésben kijelölt érintett ingatlanokra 
vonatkozóan, 
éves költségvetésben meghatározott  
keretösszeg 

útépítési és közmővesítési hozzájárulás önkormányzati rendelet alapján 
XIII. kerületi önkormányzati tulajdonú  
utak  

kerületüzemeltetési feladatok 

közterület-felügyelet XIII. kerületi alközpont mőködtetése 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. szerzıdés 
XIII. kerület területén található  
parkolási övezetek 

építésrendészet, környezetvédelem 

Környezetvédelmi Alap képviselı-testületi rendelet rendeletben meghatározott módon 

értékvédelmi támogatás önkormányzati rendelet alapján 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 

Kerületi Tervtanács mőködtetése önkormányzati rendelet alapján 
éves költségvetésben meghatározott  
elıirányzat 
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6. függelék az 1/2011. (I. 14.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez  

ALAKI MINTA 

az elıterjesztés szerkezeti felépítésére 

(ELİTERJESZTİ MEGNEVEZÉSE) Tárgy:  az elıterjesztés munkatervben 
szereplı címe / „javaslat”, 
„tájékoztató”, beszámoló” 
típusnak megfelelı cím 

   
Tisztelt Képviselı-testület!   
   
(az elıterjesztés szövege)   
   
   
   
Határozati javaslat: az Önkormányzat Képviselı-testülete 
 ............................................................................ 
  
 Határidı:............................................................. 
 Felelıs:............................................................... 
  
  
Határozathozatal módja: egyszerő/minısített többség 
  
  
Budapest, 20 .................................  
 ..................................................... 
 elıterjesztı 
  
Készítette:  
  
Megtárgyalta:........................................................................  

.........................................................................  
  
Láttam:   

.........................................................  
jegyzı  

  
Elıterjesztı fejléc szerinti megnevezése: 

Budapest Fıváros XIII. Kerület Polgármestere 
Budapest Fıváros XIII. Kerület Alpolgármestere 
Budapest Fıváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzıje 
egyéb, a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban megjelölt elıterjesztés-készítésre jogosult 



 

 

49

 

ALAKI MINTA 

a döntési javaslat felépítésére 

Döntési javaslat: az Önkormányzat Képviselı-testülete 
  
 megalkotja a …/....... (….) önkormányzati rendeletét a 

………………-ról 
  
Döntéshozatal módja: minısített többség 

ALAKI MINTA 

a határozati javaslat felépítésére 

Határozati javaslat: az Önkormányzat Képviselı-testülete 
  
 ........................................................................................... 
  
 Határidı: 
 Felelıs: 
  
Határozathozatal módja: egyszerő/minısített többség 
  
  
Több pontból álló határozati javaslat esetén: 
  
Határozati javaslat: az Önkormányzat Képviselı-testülete 
  
 a) ....................................................................................... 
 b) ....................................................................................... 
 c) ....................................................................................... 
  
 Határidı: a)-c) .................................. 
  
 vagy 
 a) ...................................... 
 b) ...................................... 
 c) ...................................... 
  
 vagy 
 a)-b) ................................. 
 c) ................................. 
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 Felelıs: a)-c) ..................................... 
  
 vagy 
 a)....................................... 
 b)....................................... 
 c)....................................... 
  
 vagy 
 a)-b) ................................. 
 c) ................................. 
  

7. függelék az 1/2011. (I. 14.) Budapest Fıváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez  

A tisztségviselık fogadóórái 

Dr. Tóth József polgármester fogadóórája 
minden hónap utolsó péntek 
8.00-10.00 

Borszéki Gyula alpolgármester fogadóórája 
minden hónap harmadik hétfı 
13.30-16.30 

Hiszékeny Dezsı alpolgármester fogadóórája 
minden hónap harmadik szerda 
14.00-16.00 

Holopné Schramek Kornélia alpolgármester fogadóórája 
minden hónap második hétfı 
14.00-15.30 

 


