2. számú melléklet
a 24/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelethez
I. A Jogi és Közbiztonsági Bizottság átruházott hatáskörei
A/ A polgármesteri és a képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos hatáskörök:
Nyilvántartja, ellenőrzi a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatát, elvégzi a
vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást.
B/ Az EU-kapcsolatokkal kapcsolatos hatáskörök:
1. Az európai integrációhoz kapcsolódó pályázati finanszírozási lehetőségek kiaknázása
érdekében, a pályázati beadvány tárgya szerint illetékes bizottság véleményének figyelembevételével esetenként dönt a pályázat elkészítéséről és beadásáról, amennyiben a pályázati beadvány
tárgyát képező fejlesztés, illetve beruházás összköltsége a 200 millió forintot nem haladja meg.
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II. A Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság átruházott hatáskörei

A/ Vagyongazdálkodással kapcsolatos hatáskörök:
1. Gyakorolja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 33/2013. (VIII. 29.) önkormányzati
rendeletben foglalt hatásköröket.
2. Gyakorolja a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére
vonatkozó helyi szabályokról szóló 21/2015. (V. 28.) rendeletben foglalt hatásköröket.
3. Gyakorolja az önkormányzati tulajdonú földek hasznosításáról szóló 13/2015. (IV.17.)
önkormányzati rendeletben foglalt hatásköröket.
4.2 Megadja vagy megtagadja a hozzájárulást, hogy az adóhatóság által foganatosítandó
végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 23. §-ának alkalmazásával az
Önkormányzat költségvetését megillető adótartozás egyezség útján történő megfizetéséről az
adós és az adóhatóság egyezséget kössön.
5. Állást foglal az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok hasznosítására vonatkozó
kérdésekben.

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Képviselő-testületének 22/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 13. § (2). Hatálytalan: 2020.
VIII. 28-tól.
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Módosította: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 13. § (6). Hatályos: 2020. VIII. 28-tól.
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B/ Környezetvédelemmel kapcsolatos hatáskörök:
1. Rendelkezik a mindenkori éves költségvetésben a környezetvédelmi feladatok támogatására
elkülönített előirányzat felhasználásáról, pályázat útján.
2. Elemzi, értékeli a környezet állapotát az Önkormányzat illetékességi területén, és arról szükség
szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.
3. Tájékoztatást ad az Önkormányzat által kiadni szándékozott környezettel kapcsolatos
jogszabályokról.
4.3
C/ Városfejlesztéssel, közlekedéssel kapcsolatos hatáskörök:
1. Véleményezi a helyi építési szabályzatok és kerületi szabályozási tervek program munkarészeit.
2. Véleményezi a szabályozási tervjavaslatokat.
3. Állást foglal a szabályozási tervek továbbtervezésének irányával kapcsolatban.
4. Gyakorolja a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 10. § (3) bekezdése
alapján a településképi bejelentési eljárás polgármesteri döntésével szemben benyújtott
fellebbezésének döntési jogkörét.
5. Gyakorolja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rend 39.§ (2) bekezdésében meghatározott, a településrendezési
eszközök véleményezése során beérkezett vélemények elfogadására és el nem fogadására
vonatkozó döntési jogot.
6. Gyakorolja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (III.17.) önkormányzati
rendelete 8.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott, a partnerségi egyeztetés során keletkezett
véleményekre adott válaszok elfogadására vonatkozó döntési jogot.
7.4 Gyakorolja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. (a továbbiakban: Korm. rend.) 37., 38. és 41.§-ában, továbbá a
Korm. rend. 30.§-ában meghatározott, véleménynyilvánítással kapcsolatos hatásköröket.
8. Az elfogadott éves költségvetés keretén belül a városfejlesztés tárgyköréhez tartozó, általa kiírt
pályázati kiírásokra benyújtott pályázatokat elbírálja. Átruházott hatáskörben dönt a pályázatokról.
Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Képviselő-testületének 22/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 13. § (3). Hatálytalan: 2020.
VIII. 28-tól.
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Módosította: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 13. § (4). Hatályos: 2020. VIII. 28-tól.
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9. Gyakorolja az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.)
Korm. rendelet 5.§ (2) és (3) bekezdésében meghatározottak alapján a környezeti vizsgálat
szükségességéről a kidolgozót illető döntési jogot.
10. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a
településkép védelméről szóló 19/2019. (VII. 9.) önkormányzati rendelete II. fejezet 5. címben
foglaltak alapján dönt a helyi védelem alá helyezésről, illetve a helyi védelem megszüntetéséről.
11. Kiírja a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének
a településkép védelméről szóló 19/2019. (VII. 9.) önkormányzati rendelete II. fejezet 7. címben
foglaltak alapján a „Rákosmenti Építészeti Értékvédelmi Támogatás” című pályázatot és a
beérkező pályázatokat elbírálja.
12. Gyakorolja a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv
tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és
közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 20.§ (4) bekezdés
alapján a megye területrendezési tervére vonatkozó véleményezési jogot.
III. A Rákosmenti Erőforrás Bizottság átruházott hatáskörei
A/ Közneveléssel kapcsolatos hatáskörök:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben a fenntartót megillető jogok:
1. Egyetértési jogot gyakorol a köznevelési intézmény pedagógiai programjának, SZMSZ-ének és
házirendjének azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a
működtetőre többletköltség hárul (25.§ (4); 26.§ (1)), valamint véleményezi az óvodák
munkatervét.
2. Dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról és az időszakon belüli
óvodai felvételek időpontjáról (83.§ (2) b) pont).
3. Meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát (83.§ (2) d) pont).
Engedélyezi a maximális óvodai csoportlétszám átlépését (25.§ (7) bekezdés).
4. Ellenőrzi az óvoda gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai
munka eredményességét a nevelési-oktatási intézményekben továbbá a gyermek- és
ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett
intézkedéseket (83.§ (2) e) pont).
5. Értékeli az intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a
pedagógiai-szakmai munka eredményességét (83.§ (2) h) pont).
6. Évenként egy alkalommal beszámoltathatja az intézményt a tevékenységéről (85.§ (2)).
7. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kiírja az Önkormányzat által létesített és
fenntartott óvodák vezetői állásainak betöltésére irányuló pályázatokat.
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B/ Közművelődési, közgyűjteményi, művészeti és egyéb kulturális tevékenységgel
kapcsolatos hatáskörök:
1. Ellátja a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel kapcsolatos helyi
irányítási, ellenőrzési feladatokat.
2. Jóváhagyja az Önkormányzat fenntartásában működő muzeális intézmény(ek) (közérdekű
muzeális gyűjtemény, közérdekű muzeális kiállítóhely) valamint közművelődési intézmény(ek)
éves munkatervét, szervezeti és működési szabályzatát, valamint elfogadja éves beszámolóját.
3. A nem önkormányzati tulajdonú épületen lévő művészeti alkotások és emléktáblák elhelyezése
esetén véleményezési jogot gyakorol.
4. A Képviselő-testület által meghatározott keretek között közművelődési megállapodást köt a
Jogi és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményének
kikérésével, a polgármester egyetértésével a kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel.
5. A Jogi és Közbiztonsági Bizottsággal együtt gyakorolja a vagyon feletti rendelkezési jogot külön
jogszabályoknak a rendelkezési jog korlátozására irányuló szabályai szerint az Önkormányzat
tulajdonában lévő muzeális emlék illetőleg levéltári anyag tekintetében.
6. Engedélyezi Rákosmente címere valamint zászlója illetve lobogója engedélyhez kötött
használatát vagy forgalomba hozatal céljából történő előállítását.
7. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kiírja a megüresedett magasabb vezetői állás
betöltésére irányuló pályázatot.
C/ Ifjúságpolitikával és sporttal kapcsolatos hatáskörök:
1. Együttműködik a Rákosmentén tevékenykedő testneveléssel és sporttal foglalkozó
szervezetekkel.
2. Segíti a területi versenyrendszer kialakítását, működtetését, sportrendezvények szervezését.
3. Ellátja a hatáskörébe utalt ellenőrzési, pénzügyi és gazdasági feladatokat.
D/ Lakásügyekkel kapcsolatos hatáskörök:
1. Dönt az elidegenített önkormányzati bérlakások vételárhátralék törlesztésének felfüggesztéséről
és a felfüggesztés időtartamáról.
2. A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó
helyi szabályokról szóló 21/2015. (V. 28.) rendelet 7. §-ának (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján dönt a szociális lakbérre jogosultság kérdésében, abban az esetben, ha a
bérlő jövedelme legfeljebb 20 %-kal meghaladja a szociális lakbérre rendeletben megállapított –
mindenkor hatályos – jövedelmi határt.
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E/ Egészségügyi alapellátással kapcsolatos hatáskörök:
1. Dönt a praxisjoggal rendelkező háziorvos, házi gyermekorvos vagy fogorvos és az
Önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés megkötéséről.
IV. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság átruházott hatáskörei
A/ Vagyongazdálkodással kapcsolatos hatáskörök:
1. 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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