RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI
Vonatkozó döntés: önkormányzati rendelet vagy
Kt határozat megnevezése

Feladat

EGÉSZSÉGÜGY
221/2011. (VI.23.) Kt. döntés, 240/2012. (VIII.29.) Kt.
döntés, 211/2013. (VI.20.) Kt. döntés, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
meghatározott korosztály számára

HPV oltás a kerületben élő 13 éves
leányoknak HPV oltás kiterjesztése

KÖRNYEZETVÉDELEM

Zöldfelület védelme (A fák védelméről
szóló rendelet megalkotása)

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (II. 27.)
önkormányzati rendelete a zöldterületek és a zöldfelületek
használatáról, fejlesztéséről, fenntartásáról és megóvásáról
továbbá Rákosmente fáinak védelméről és pótlásáról

KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS, KERÜLETI KITÜNTETÉSEK, ELISMERŐ CÍMEK
ADOMÁNYOZÁSA
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj

456/2009 (IX.17.) Kt. döntés, 321/2010. (VIII.26.)Kt.
döntés, 317/2011. (IX.29.) Kt döntés, 288/2012. (X.11)
Kt. döntés, 355/2013. (X.11.) Kt. döntés

Önkormányzati ünnepségek,
rendezvények megtartása

az adott évre vonatkozó, hatályos költségvetési rendelet

Kulturális, művészeti események
támogatása
Szobrok, emléktáblák felállítása,
Helytörténeti gyűjtemény fenntartása
muzeális intézmény keretei között

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának 11/1999. (II. 9.) számú rendelete a
helyi közművelődésről; az adott évre vonatkozó, hatályos
költségvetési rendelet

RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

Feladat

A díszpolgári kitüntetés, a „Rákosmente
Közbiztonságáért” Emlékérem, továbbá
a „Rákosmente sportjáért végzett
kimagasló tevékenységért” díj
adományozása

Vonatkozó döntés: önkormányzati rendelet vagy
Kt határozat megnevezése
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának a „Rákosmente díszpolgára”
kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló, többször módosított 66/1999. (XI. 19.) rendelete
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának 31/2000. (V. 29.) számú rendelete a
„Rákosmente Közbiztonságáért” Emlékérem alapításáról
és adományozásáról
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának 12/2005. (III. 17.) számú rendelete a
„Rákosmente sportjáért végzett kimagasló
tevékenységért” díj alapításáról és adományozásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának 6/2004. (I. 27.) számú rendelete a
A „Szociális ágazatban végzett kimagasló „Szociális ágazatban végzett kimagasló tevékenységért díj”
alapításáról és adományozásáról
tevékenységért díj” és
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
az „Egészséges Rákosmentéért” Díj
Önkormányzatának 32/2010. (VIII. 30.) rendelete az
adományozása
„Egészséges Rákosmentéért” Díj alapításáról és
adományozásáról
költségvetési rendelet, önkormányzati lap kiadására,
nyomdai feladatok ellátására megbízási szerződés testületi
döntésekkel: 595/2009. (XI.30.), 463/2010. (XII. 16.),
389/2011. (XII.14.), 347/2012. (XII.13.), 445/2013.
(XII.12.)

A kerületi média támogatása ,
önkormányzati lap, Rákosmente Tv

NEVELÉS-OKTATÁS

Makk Marci sportverseny óvodásoknak

az adott évre vonatkozó, hatályos költségvetési rendelet

Jó tanuló – jó sportoló gyerekek
kitüntetése, jutalmazása

Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” díj
adományozásának feltételrendszeréről szóló 37/1998.
(VI.19.) rendelet

RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

Feladat

Vonatkozó döntés: önkormányzati rendelet vagy
Kt határozat megnevezése

Pedagógus kitüntetés adományozása

„Életműdíj kimagasló pedagógiai tevékenységért” című
kerületi kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló
19/2001. (III. 20.) rendelet
SPORT

Rákosmente sportjáért végzett kimagasló
12/2005. (III.17.) Ör.
tevékenység támogatása

sportegyesületek támogatása

a mindenkori költségvetési rendelet biztosítja a fedezetet a
sportegyesületek támogatására, a támogatásokról szóló
döntést minden évben a Képviselő-testület vagy a
hatáskörrel rendelkező bizottsága hozza meg (attól
függően, hogy az államháztartás alrendszereiről szóló
törvény megengedi-e, hogy a Képviselő-testület átruházza
a költségvetési támogatás odaítéléséről szóló döntést)

diáksport

Rákosmente Önkormányzatának a sportról szóló
47/2002. (IX. 30.) rendelete 3. § c) pontja értelmében
Rákosmente Önkormányzata működteti a helyi óvodai és
iskolai sportverseny-rendszert (óvodás és diákolimpia)

sportesemények támogatása

a Képviselő-testület minden évben elfogadja az
önkormányzati támogatásban részesülő kerületi
sporteseményeket felsoroló éves versenynaptárat,
pénzügyi fedezet: költségvetési rendelet

sportesemények szervezése

a Polgármesterti Hivatal a fontosabb kerületi
sporteseményeket maga szervezi meg, például
futóverseny, vagy közlekedésbiztonsági és kerékpáros
ügyességi verseny, pénzügyi fedezet: költségvetési rendelet

RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI
Vonatkozó döntés: önkormányzati rendelet vagy
Kt határozat megnevezése
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI TERÜLET
43/1999. önkormányzati rendelet, Bursa Hungarica
Iskolai tanulók szociális ösztöndíja
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
szilárd tüzelőanyagvásárlási-hozzájárulás 47/2010. önk.
Felnőtt segélyezés
rendelet
25/1998. majd, 47/2010. önkormányzati rendelet
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Feladat

Támogató szolgálat

47/2010. (XII.20.) Ör, 1993. évi III. tv-ben nyert
felhatalmazással, az NRSZH-val kötött finanszírozási
szerződés alapján került a feladat ellátásra 2011. június 30.
napjáig

Közösségi pszichiátriai nappali ellátás

47/2010. (XII.20.) Ör, 1993. évi III. tv-ben nyert
felhatalmazással, az NRSZH-val kötött finanszírozási
szerződés alapján kerül a feladat ellátásra

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

47/2010.(XII.20.) önkormányzati rendelet, 1993. évi III.
tv. valamint az NRSZH-val kötött finanszírozási
szerződés alapján volt a feladat ellátva 2013. szeptember
15-ig, mert a Szoctv. alapján 2013. július 1. napjától állami
feladat lett

Szenvedélybetegek nappali ellátása

47/2010. (XII.20.) Ör, 1993. évi III. tv-ben nyert
felhatalmazással, az NRSZH-val kötött finanszírozási
szerződés alapján kerül a feladat ellátásra

Demens idősek nappali ellátása

47/2010. Ör. (1/2000. SzCsM rendelet 84/A.§ alapján)

Otthonápolás

1993. évi III. tv. valamint a 20/1996. (VII.26.) NM
rendelet felhatalmazásával az OEP álal nyújtott
finanszírozás alapján kerül a feladat ellátásra

VÁROSÜZEMELTETÉS, VÁROSGAZDÁLKODÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (II. 22.)
Játszóterek felújítása
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről
Villanyoszlopon lévő virágtartók
fenntartása

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (II. 22.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről

RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

Feladat

Vonatkozó döntés: önkormányzati rendelet vagy
Kt határozat megnevezése

Park, játszótér rekonstrukciók

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (II. 22.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről

Oktatási-nevelési intézmények felújítása,
fejlesztése (tervezés/kivitelezés)

mindenkori hatályos költségvetés rendelet

Egészségügyi intézmények felújítása,
fejlesztése (tervezés/kivitelezés)
Szociális intézmények felújítása,
fejlesztése (tervezés/kivitelezés)
Művelődési, kulturális és sportolási célú
intézmények felújítása, fejlesztése
(tervezés/kivitelezés)
Igazgatási intézmények felújítása,
fejlesztése (tervezés/kivitelezés)
Intézmények tervszerű karbantartása

mindenkori hatályos költségvetés rendelet
mindenkori hatályos költségvetés rendelet
mindenkori hatályos költségvetés rendelet
mindenkori hatályos költségvetés rendelet
mindenkori hatályos költségvetés rendelet

Járda és park felújítás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. számú tv. 10§.(2), 11/2013. (II. 22.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről

Bitumenpermetezéses techológiás
útfelújítás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. számú tv. 10§.(2), adott év költségvetési
rendelete, 92/2013.05.09. Javaslat önkormányzati
tulajdonban lévő, kőzúzalékos és földutak
bitumenpermetezéses technológiával történő felújítására

Szilárd burkolatú utak felújítása (TEUT)

221/2008.(V.15.) Kt. hat., 381/2008.(VIII.14.) Kt. hat.,
301/2009. (V.25.)

Integrált szennyvízcsatorna beruházás

adott év költségvetési rendelete, 120/2013. (IV.25.)
Kt.hat.

Útépítésekhez szükséges kiviteli és
engedélyezési tervek készítése

adott év költségvetési rendelete, 73/2013. (III.21.) Kt.hat.

2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. sz. mell. XVII. NFM
Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési
fejezeti kezelésű előirányzat, adott év költségvetési
és engedélyezési kiadásai és megvalósítása
rendelete, 251/2012. (VIII.29.) Kt. hat.,

RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

Feladat

Vonatkozó döntés: önkormányzati rendelet vagy
Kt határozat megnevezése

Földutak szilárd burkolattal történő
ellátása

475/2007.(XI.15.) Kt. hat., 342/2009. (VI.18.) Kt. hat.,
341/2009.(VI.18.) Kt.hat., 439/2009.(VIII.27.) Kt.hat.,
440/2009.(VIII.27.) Kt. hat., 179/2011.(V.26.) Kt. hat.,
adott év költségvetési rendelete., 1660/2012.(XII.20.) sz.
Korm.hat, 2012. évi CCIV. tv., 2013. évi közp. klts.),
73/2013. (III.21.) Kt. hat.

Kerékpár út

488/2007.(XI.15.) Kt. Hat., 488/2008.(XI.3.) Kt. Hat.,
528/2008.(XI.20.) Kt. Hat., 344/2009.(VI.18.) Kt.hat.

Csapadékvíz elvezetés (Bártfai és
Ferihegyi úti csapadékcsatora)

475/2007.(XI.15.) Kt. Hat.

Csapadékvíz elvezetés (Vanilia utcai árok
336/2008.(VI.19.) Kt. Hat.
és Tál patak záportározó)
Forgalomtechnikai feladatok

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. számú tv. 10 §.(2),
az adott évre vonatkozó, hatályos költségvetési rendelet

EGYÉB FELADATOK
21/2011. (I. 20.) Kt. határozat a Budapest Főváros XVII.
"Ültess egy fát gyermekednek" program
kerület Rákosmente Önkormányzata „Ültess egy fát
szervezése
gyermekednek!” programjának elfogadására

RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

Feladat

Kerületi közterület-felügyelet
működtetése

Vonatkozó döntés: önkormányzati rendelet vagy
Kt határozat megnevezése

Az Mötv. értelmében a kerületi önkormányzat közterületfelügyeletet működtet általános hatáskörrel a kerület
közigazgatási területén, kivéve a főutakat, a közlekedési
csomópontokat, a jelentősebb közösségi tereket, mert
utóbbik vonakozásában a fővárosi önkormányzat kell
hogy biztosítsa a közterület-felügyelet jelenlétét.
Rákosmente Önkormányzata a Fővárosi
Önkormányzattal és a FÖRI-vel megállapodást kötött az
általános közterület-felügyeleti feladatok átadása-átvétele
vonatkozásában. E szerint a XVII. kerület közigazgatási
területén mindenhol Rákosmente Önkormányzata látja el
az általános közterület-felügyeleti hatáskört. (35/2014.
(II.20.) Kt. határozat és Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete a közterületfelügyeleti feladatok ellátásáról)

Településképi véleményezési és
bejelentési eljárás, továbbá tervtanács
működtetése

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (I. 25.),
6/2013. (I. 25.) és 7/2013. (I. 25.) önkormányzati
rendelete

Közhasznú foglalkoztatás

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (II. 22.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről, 281/2010.(VI.17.)Kt. határozat,
410/2010.(X.28.) Kt. határozat, 22/2011.(I.20.) Kt.
határozat, 272/2011.(VIII.25.)Kt. határozat, 2425/2012.(I.26.) Kt. határozat, 23/2013.(I.24.)Kt.
határozat, 12/2014.(I.23.)Kt. határozat

Mezőőri Szolgálat

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának 45/2008. (XI. 25.) rendelete a mezei
őrszolgálatról

RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

Feladat

Vonatkozó döntés: önkormányzati rendelet vagy
Kt határozat megnevezése

"Tiszta udvar, rendes ház" névtáblák
kihelyezése, pótlása

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 30.)
önkormányzati rendelete a „Tiszta udvar, rendes ház”
illetve „A legszebb előkert” cím alapításáról és
adományozásáról

Ingatlanokkal kapcsolatos
kiadások(végrehajtási költségek, bontás,
geodéziai felmérések, értékesítésssel
összefüggő feladatok előkészítése

A Képviselő-testület egyedi döntése, vagy a 33/2013.
(VII. 29.) Ör. alapján

Ingatlanvásárlás
Munkáltatói kölcsön
Helyi támogatás
Társasházak felújításához támogatás
biztosítása
Testvérvárosi kapcsolattartás
Civil szervezetek támogatása pályázat
útján
A Csekovszky Árpád Művészeti
Közalapítvány támogatása

A Képviselő-testület egyedi döntése alapján
16/1998. (II. 27.) Ör. alapján, Egységes közszolgálati
szabályzat
20/2010. (IV. 27. ) Ör. alapján
A Képviselő-testület egyedi döntése alapján
az adott évre vonatkozó, hatályos költségvetési rendelet
az adott évre vonatkozó, hatályos költségvetési rendelet
az adott évre vonatkozó, hatályos költségvetési rendelet

A Rotunda Kórus Alapítvány támogatása az adott évre vonatkozó, hatályos költségvetési rendelet
A Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház
Közalapítvány támogatása
A Gózon Gyula Kamaraszínház
támogatása
A Rákosmenti Zenebarátok Városi
Fúvószenekarának támogatása
Gyermek- és ifjúsági táboroztatás
támogatása pályázat útján
A káptalanfüredi ifjúsági tábor
működtetése

az adott évre vonatkozó, hatályos költségvetési rendelet
az adott évre vonatkozó, hatályos költségvetési rendelet
az adott évre vonatkozó, hatályos költségvetési rendelet
az adott évre vonatkozó, hatályos költségvetési rendelet
32/1998. (V.22.) számú önkormányzati rendelet

