BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE
POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 175/2019/11.13.
A határozati javaslat elfogadásához az
SZMSZ 48. §-a alapján egyszerű többség
szükséges.

ELŐTERJESZTÉS
Tárgy:

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2019. év III. negyedévi
döntéseiről

Készítette:

Nagy Zsolt László, a Polgármesteri Iroda referense s.k.

Egyeztetve: Dr. Antal Mária, a Jegyzői Iroda vezetője s.k.
Dr. Bánóczi Zoltán, a Vagyonkezelői Iroda vezetője s.k.
Kreutzer Aurél, a Városüzemeltetési Iroda vezetője s.k.
Dr. Ughy Gabriella, a Polgármesteri Iroda vezetője s.k.
Pádár Gabriella, a Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője s.k.
Dr. Szabó-Kreutzer Kinga, az Igazgatási Csoport vezetője s.k.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző h./Dr. Mód Kristóf
aljegyző s.k.
Illetékes bizottság:
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Rákosmenti Erőforrás Bizottság
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
Jogi és Közbiztonsági Bizottság

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET
RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA

1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661;
E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 24/2019. (X. 22.) rendelete (a továbbiakban SZMSZ) 9. § (4)
bekezdése szerint a Képviselő-testület egyes hatásköreit átruházhatja a polgármesterre, ugyanezen
szakasz (9) bekezdése szerint pedig az átruházott hatáskörök gyakorlásáról az azt gyakorló szerv
szükség szerint, de legalább negyedévente köteles a Képviselő-testületnek beszámolni. Az
SZMSZ 32. § (3) bekezdés b) pontja szerint a polgármester negyedévente a tárgyidőszakot követő
második rendes képviselő-testületi ülésen írásban számol be az átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
32. §-a szerint a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és
biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
Fenti kötelezettségeimnek eleget téve, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az SZMSZ 9. § (7) bekezdése
szerint az SZMSZ 1. számú mellékletében a Képviselő-testület által és
 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 33/2013. (VIII.29.) rendeletében,
 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról
szóló 21/2015. (V.28.) rendeletében,
 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 7/2015. (II.28.) önkormányzati rendeletében és
 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a szociális-tanulmányi
ösztöndíj bevezetéséről szóló 43/1999. (VI. 18.) rendeletében
meghatározott, a 2019. év III. negyedévében átruházott hatáskörömben ellátott tevékenységemről
jelen előterjesztésemben számolok be.
I. A földművelésügyi igazgatással kapcsolatos hatáskörök
Zöldfelület védelme:
2019. év III. negyedévben elhanyagolt, gyomos, gondozatlan ingatlanokkal kapcsolatban 11
esetben, fakivágás és gallyazás tárgyában 215 alkalommal történt intézkedés.
Állategészségügy:
A 2019. év III. negyedévében






a közterületen fellelt állati tetemek elszállítása folyamatosan megoldott szerződéses
vállalkozóval,
szabálysértési eljárás nem indult,
fertőző betegség nem lépett fel,
a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Állategészségügyi szolgálata 13 db
kóbor ebet fogott be és szállított el,
a Polgármesteri Hivatal udvarán létesített kennelekben 60 db, a közterületen fellelt eb
került elhelyezésre. Az ebek közül 46 db rendelkezett azonosító chippel, így rövid időn
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belül visszajutottak a tulajdonosaikhoz. A jelöletlen ebek közül 7 db a Fővárosi
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Állategészségügyi Szolgálatához került, 7 db-ot a
Vigyél Haza Alapítvány vett gondozásába.
II. Az épített környezet alakítása és védelme
Átruházott hatáskörben hozott döntések az SZMSZ 1. számú melléklete alapján a III.
negyedévben:
„Megadja vagy megtagadja a tulajdonosi hozzájárulást az önkormányzati lakás, nem lakás célú helyiség
szerkezetet érintő felújítása, bővítése, átalakítása, korszerűsítése esetén.”
 1 esetben történt.
„Megadja vagy megtagadja a tulajdonosi hozzájárulást az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásban, nem
lakás célú helyiségben és telek ingatlanon közművekkel és ezek mérőberendezéseivel kapcsolatos munkák
(felújítás, csere, hibaelhárítás, új közműbekötés) esetén.”
 5 db tulajdonosi nyilatkozat került kiadásra.
III. Közterület-használattal kapcsolatos hatáskörök
Az Igazgatási Csoport 2019. év III. negyedévben 20 db közterület-használat engedélyezéséről
szóló szerződést kötött és 14 db határozatot adott ki a polgármester nevében a Rákosmente
Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 48/2013.
(XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján.
A Városüzemeltetési Iroda az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken létesítendő
építmények és közművek létesítéséhez ebben a negyedévben 49 db tulajdonosi hozzájárulást
adott ki.
IV. Az egészségügyi és szociális ellátással, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel
kapcsolatos hatáskörök
Szociális ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék csökkentéséhez nyújtott települési támogatás


a III. negyedévben 14 esetben, összesen 162 500 Ft összegben került sor kiutalásra.

Rendkívüli élethelyzet esetén nyújtott települési támogatás


ebben a negyedévben 215 alkalommal, összesen 2 985 500 Ft összegben került sor
kiutalásra, az egy főre jutó átlagos támogatás 13 886 Ft.
Megállapító határozatok száma:
Elutasító határozatok száma:

július
augusztus
szeptember
július
augusztus
szeptember
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49
71
62
3
4
4

Temetés esetén nyújtott települési támogatás


a III. negyedévben 9 alkalommal, összesen 592 000 Ft összegű támogatást utaltunk ki.
Megállapító határozatok száma:
Elutasító határozatok száma:

július
augusztus
szeptember
július
augusztus
szeptember

3
3
3
0
0
0

Gyógyszervásárlási hozzájárulásként nyújtott települési támogatás


ebben a negyedévben 22 alkalommal, összesen 219 000 Ft összegben került sor kiutalásra,
az egy főre jutó átlagos támogatás 9 955 Ft.
Megállapító határozatok száma:
Elutasító határozatok száma:

július
augusztus
szeptember
július
augusztus
szeptember

8
7
7
0
2
2

Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás


a III. negyedévben 9 alkalommal utaltunk ki 808 785 Ft értékben.
Megállapító határozatok száma:
Elutasító határozatok száma:

július
augusztus
szeptember
július
augusztus
szeptember

2
3
4
0
0
1

Lakhatási hozzájárulásként nyújtott települési támogatás


ebben a negyedévben 378 esetben, összesen 1 279 700 Ft összeget utaltunk ki.
Megállapító határozatok száma:
Elutasító határozatok száma:

július
augusztus
szeptember
július
augusztus
szeptember

10
8
15
1
0
0

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Megállapító határozatok száma:
Elutasító határozatok száma:

július
augusztus
szeptember
július
augusztus
szeptember
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31
83
57
0
0
0

Köztemetés
2019. július 1-től 2019. szeptember 30-ig 5 esetben került sor polgármesteri hatáskörben
köztemetés megállapítására 686 055 Ft összegben.
Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
Étkezéstérítési díjkedvezmény
A Gyvt. 151. § alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult bölcsődés, óvodás és
1-8. évfolyamos általános iskolás gyermekek 100 %-os normatív térítési díjkedvezményben
részesülnek.
2019. III. negyedév folyamán 172 310 Ft összegben állapítottunk meg az önkormányzati rendelet
által biztosított étkezéstérítési díjkedvezményt. Ilyen típusú kérelmeket jellemzően a tanítási év,
illetve a naptári év első időszakában nyújtanak be a szülők.
Megállapító határozatok száma:
Elutasító határozatok száma:

július
augusztus
szeptember
július
augusztus
szeptember

0
2
3
0
0
0

Szociális-tanulmányi ösztöndíj
A Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a szociális-tanulmányi
ösztöndíj bevezetéséről szóló, többször módosított 43/1999. (VI.18.) számú rendelete alapján ezt
az ellátást minden tanév kezdetétől (09.01-től) a tanítási év végéig (06.30-ig), 10 hónapon át
folyósítjuk a jogosultak részére.
2019. szeptember hónaptól 2020. január hónap végéig összesen 49 gyermek részesült szociális
tanulmányi ösztöndíjban. A 2019/20. tanév második félévére összesen 1 416 000 Ft összegben,
készpénz formájában került kifizetésre. Az ösztöndíj havi összege – tanulmányi eredménytől
függően – 4 300 Ft vagy 7 200 Ft. A magasabb összegű ösztöndíjat 25 tanuló, az alacsonyabb
összegűt 24 tanuló számára folyósítjuk.
V. Közlekedési és vízügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületeken létesítendő építmények és
közművek létesítéséhez 2019. év III. negyedévben 50 db munkakezdési és 66 db közútkezelői
hozzájárulást adtunk ki.
VI. Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos feladat- és hatáskörök
„Gyakorolja az önkormányzati tulajdonú földek hasznosításáról szóló 13/2015. (IV.17.) önkormányzati
rendeletben foglalt hatásköröket.”
 9 db rekreációs szerződés megkötésére került sor.
„Gyakorolja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 33/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletben foglalt hatásköröket.”
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1 db tulajdonosi nyilatkozat került kiadásra.

A munkáltatói kölcsön és helyi támogatás alapján bejegyzett jelzálogjogot megelőző helyen a
hitelt folyósító pénzintézet jelzálogjogának bejegyzéséhez hozzájárulás az érintett negyedév alatt
nem történt.
Támogatás nyújtása kamatmentes kölcsön formájában lakásépítés, -vásárlás, -bővítés és felújítás
esetén az erről szóló önkormányzati rendelet szerint (helyi támogatás és munkáltatói kölcsön) 2
esetben valósult meg.
A helyi támogatás kifizetése után a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés 2 esetben történt.
A munkáltatói kölcsön és helyi támogatás visszafizetése után a jelzálogjog, valamint az
elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törlése 7 esetben valósult meg.
VII. A lakások és helyiségek bérletével, elidegenítésével kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
„Gyakorolja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról szóló 21/2015. (V. 28.)
rendeletében foglalt hatásköröket.”
A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó helyi
szabályokról szóló 21/2015 (V.28.) számú rendelete alapján a lakás- és helyiséggazdálkodás
területén:













lakás bérbeadására
részletfizetési megállapodásra
bérbeadói hozzájárulásra
kizárólagos bérlőül történő elismerésre
lakásba történő befogadásra
helyiségbérleti szerződés megkötésére
nyilatkozat kiadására szerződés hosszabbításához
fizetési felszólításra
felszólításra
felmondásra
bérleti szerződés megszüntetésére
pályázati eljárás lefolytatására heklyiség bérbeadása érdekében

esetben került sor.
A III. negyedévben 5 db közgyűlési meghatalmazás került kiadásra.
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13,
2,
8,
1,
2,
3,
2,
10,
1,
1,
1,
1

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
Határozati javaslat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármester átruházott hatáskörben – a 2019. év III. negyedévében – hozott döntéseiről szóló
beszámolót elfogadja.
Budapest, 2019. november 13.

Horváth Tamás s.k.
polgármester
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