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Előterjesztés 
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a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri döntésekről szóló 
tájékoztatóról 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 41. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület az Mötv. 42. §-ában 
meghatározott kivételekkel hatásköreit a polgármesterre átruházhatja. E hatáskör 
gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem 
ruházható. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 3112011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
SZMSZ) 3. melléklete tételesen meghatározza a polgármester átruházott hatáskörei t, ezen 
túlmenően egyes önkormányzati rendeletek tartalmaznak polgáriDesterre átruházott 
hatásköröket 

A Képviselő-testület 2015. évi munkatervéről szóló 550/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat l. 
mellékletében a június 25-ei ülésnap tervezett napirendi pontjai között szerepel a Képviselő
testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztató. 

Az SZMSZ 82. §c) pontjaszerint a polgármester feladata különösen a Képviselő-testület által 
átruházott hatáskörben végzendő feladatainak ellátása, amelyről a 2015. év I. félévének 
(2015. január l-jétől május 31-éig terjedő időszak) vonatkozásában az alábbi tájékoztatást 
adom. 

l. A Kőbánya címerének alapításáról és a címer használatának rendjéről szóló 4611993. 
(XII. 7.) önkormányzati rendelet 5. § (l) bekezdésében foglaltak alapján- a jegyző 
javaslatára - a polgármester egy esetben adott ki engedélyt Kőbánya címerének 
használatára a Törekvés SE Vívó- és Kerekesszékes Vívószakosztálya részére három 
darab molinón történő megjelenés kapcsán. 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. 
(V. 30.) önkormányzati rendelet 23. § c) pontja alapján tízmillió forintot meg nem 
haladó nettó forgalmi értékű ingatlan vagyonelem bérbeadása vonatkozásában a 
polgármester döntött 

a) 24 magántulajdonú garázs alatti földterület adásvétel miatti bérbeadásáról, 
b) 3 magántulajdonú garázs alatti földterület öröklés alapján történő bérbeadásáról, 
c) 2 terület bérbeadásáról és l esetben elutasításról, 
d) 3 gépkocsibeállás engedélyezésérőL 



3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. 
(V. 30.) önkormányzati rendelet 26. §(l) bekezdése alapján- egyéb tulajdonosi jogok 
gyakorlása tekintetében - l 02 tulajdonosi kérelemmel kapcsolatos nyilatkozat 
kiadására került sor. 

4. A lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése alapján 51 bent lakó személy részére 
létesített a polgármester új lakásbérleti jogviszonyt 

5. A lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 29. § (l) bekezdése alapján 5 esetben döntött befogadásról a 
polgármester. 

6. A lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 34. § (3) bekezdése alapján történt 

a) 4 garázs bérbeadása és l esetben a kérelem elutasítása, 
b) 2 tárolóhely bérbeadása, 
c) 7 beállóhely (teremgarázsban gépkocsi és motorkerékpár) bérbeadása, 
d) 8 helyiség bérbeadása és l esetben a kérelem elutasítása, valamint 
e) 4 alkalommal helyiségbérbeadás filmforgatás céljára. 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. év költségvetéséről 
szóló 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 13. § (1)-(6) bekezdése alapján a 
költségvetési előirányzatok módosítása vonatkozásában a polgármester 146 döntést 
hozott. (A döntések részletezéséf az előterjesztés l. melléklete tartalmazza.) 

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. év költségvetéséről 
szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése alapján az 
átmenetileg szabad pénzeszközök vonatkozásában 34 pénzintézeti betéthe helyezés 
történt. 

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a 
járművel várakozás rendjéről szóló 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 8. § (l) 
bekezdésében foglaltak alapján a polgármester l 176 várakozási hozzájárulást adott ki. 

10. A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet 8. §-a 
alapján a közterület-használattal kapcsolatos eljárások során első fokon átruházott 
hatáskörben a 2015. január l. és május 31. közötti időszakban a polgármester 186 
döntést hozott. (A döntések részletezéséf az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.) 

ll. A szociális ellátásokról szóló 29/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (l) 
bekezdésében foglaltak alapján szociális ellátásokkal kapcsolatosan összesen 3 031 
ügyben hozott megállapító, 37 ügyben elutasító határozatot első fokon a polgármester. 
(A döntések részletezéséf az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.) 

12. Az SZMSZ 3. mellékletének 3. pontja alapján a polgármester a Virágos 
Magyarországért országos versenyen törtnő részvételről döntött, amely költségvetési 
forrást nem igényel. 
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13. Az SZMSZ 3. mellékletének 6. pontja alapján 5 esetben döntött a polgármester 
háromszázezer forintot meg nem haladó összegű egyedi támogatás iránti kérelem 
elbírálása tárgyában a 2015. január-május közötti időszakban összesen l 175 OOO Ft 
összegben. (A döntések részletezéséf az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.) 

14. Az SZMSZ 3. mellékletének 17. pontja értelmében a polgármester felmérte a magyar 
nyelvi előkészítés, a nemzetiség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt a helyi 
és az országos nemzetiségi önkormányzat bevonásával az érintett első óvodai nevelési 
évre, valamint első iskolai évfolyamra beiratkozni szándékozók körében (ügyiratszám: 
K/8993-1/2015/II.), amely alapján a Képviselő-testület a 2015. március 19-ai ülésén 
meghozta a 2015/2016. nevelési évben indítandó óvodai csoportokról szóló 70/2015. 
(III. 19.) KÖKT határozatát. 

15. Az SZMSZ 3. mellékletének 18. pontja alapján a polgármester meghatározta az 
óvodai beiratkozások időpontját 2015. május 18-20. napjára. (Ügyiratszám: K/8993-
3/20 15/II.) 

16. Az SZMSZ 3. mellékletének 19. pontja értelmében a polgármester bizottságot 
szervezett, mivel a 2015. évben az óvodábajelentkezők száma meghaladta a felvehető 
gyermekek számát. A képviselőből, valamint a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály szakembereiből 
álló bizottság ajánlása alapján 2015. június 19-éig megtörténik az óvodai beiratkozás. 
(Ü gyiratszám: K/8993-8/2015/II.) 

17. Az SZMSZ 3. mellékletének 21. pontja alapján a polgármester a K/6909-1/2015/II. 
ügyiratszámon döntött az óvodák és a bölcsődék nyári (L turnus 2015. június !5-
július 17., II. turnus 2015.július 20-augusztus 21.) zárva tartásáróL 

18. Az SZMSZ 3. melléklet 29. pont c) alpontja alapján a polgármester döntött a 
Budapest X., Harmat utca - Újhegyi út - Bányató utca - Tavas utca által határolt 
terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 
szóló 11/2003. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése során 
beérkezett vélemények elfogadásáról. 

19. Az SZMSZ 3. mellékletének 30. pontja alapján a polgármester döntésére a Budapest 
X., Harmat utca 172-188. számú épület mögötti parkban történt kutyaürülék-gyűjtő 
edény telepítése. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
szóló tájékoztató megtárgyalására. 

Budapest, 2015. június" Ar 

· szempontból ellenjegyzem: 

y{ 
)L~'- .l_ 

Kovács Róbert 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

A polgármester átruházott hatáskörben hozott költségvetési előirányzat módosítására 
vonatkozó döntései 

A döntéseket összegző excel táblázat- tekintettel a nagy terjedelmére-csak elektronikusan 
érhető el. 

2. melléklet az előterjesztéshez 

A 2015. január l. és 2015. május 28. közötti időszakban 
a közterület-használattal kapcsolatos eljárások során átruházott polgármesteri 

hatáskörben hozott döntések 

Határozatok 

Közterület-használati hozzájárulás 129 db 

Kérelem elutasítása 3 db 

Kötelezés díjfizetésre és eredeti állapot helyreállítására 24 db 

Közterület-használati hozzájárulás megszüntetése l db 

Saját hatáskörben kijavítás l módosítás l visszavonás 6 db 

Határozatok száma összesen 163 db 

Végzések 

Hiánypótlásra felhívás 2 db 

Attétel 2 db 

Erdemi vizsgálat nélküli elutasítás 2 db 

Eljárás megszüntetése 2 db 

Kézbesítési vélelemről szóló értesítés 13 db 

Végrehajtási eljárásban hozott végzések 2 db 

Végzések száma összesen 23 db 

Döntések száma összesen 186 db 
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3. melléklet az előterjesztéshez 

A szociális ellátással kapcsolatos eljárások során átruházott polgármesteri hatáskörben 
hozott döntések 

2015. január l-jétől február 28-ig 

Pénzbeli szociális ellátások Megállapító határozatok Elutasító határozatok 
száma száma 

Önkormányzati segély lll 8 16 
Méltányossági közgyógyellátás lll 10 
Köztemetés 59 o 
Adósságkezelési támogatás ll o 

Döntések száma összesen 1299 26 

Adósságkezelési támogatással kapcsolatban l esetben hozott megszüntető határozatot a 
polgármester. 

2015. március l-jétől május 31-ig 

Pénzbeli szociális ellátások Megállapító határozatok Elutasító határozatok 
száma száma 

Települési támogatás (rendkívüli) 1273 5 
Települési támogatás lakhatáshoz 315 2 
Települési támogatás temetéshez 40 o 
Települési támogatás 19 o 
hátralékrendezéshez 
Települési támogatás 83 4 
gyógyszertámogatáshoz 
Települési támogatás térítési o o 
díjhoz 
Rendszeres települési támogatás 2 o 
Települési támogatás elemi kárra o o 

Döntések száma összesen 1732 ll 
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4. melléklet az előterjesztéshez 

A háromszázezer forintot meg nem haladó összegű egyedi támogatás iránti kérelmek elbírálása tárgyában hozott polgármesteri döntések \9 

Sor- Az ügyirat A támogatott (neve) A támogatás jogcíme, célja A támogatás A támogatás költségvetési A Akifizetés Az A kifizetett 
szám iktatószáma összege fedezetének a helye (a támogatási dátuma elszámolás összeg 

Budapest Filváros X. kerület szerződés határideje 
Klíbányai Önkormányzat 2015. évi kelte (év, 
költségvetésérlíl szóló 412015. (II. 

20.) önk. rendelet l melléklet l sor) hónap, nap) 

l. K/20644/112015/11 Budapest-Kőbányai Az Egyházközség 300 OOO Ft Önk. rendelet 12. melléklet 7. 2015. április 2015. 2015. 300 OOO Ft 
Református fennállásának 130. sora 20. április 24. november 
Egyházközség születésnapjára megjelenő 15. 

kiadvány készítése 
2. K/22628-1 /2015/11 Magyar Gyula Kertészeti 2015. április 22-25. között 75 OOO Ft Önk. rendelet 12. melléklet 7. 2015. április 2015. 2015. 75 OOO Ft 

Szakképző Iskola Olaszországban sora 23. április 27. július 15 
megrendezésre kerülö 
"Floral W edding 
Championship XIV. 
International Competieion of 
Floral Art" versenyen Végh 
Lilla és Czinege Tímea 
részvételének támogatása 
(utazási költség, biztosítás) 

3. K/25904-1120 15/II Klebelsberg Zrínyi Miklós Gimnázium 300 OOO Ft Önk. rendelet 12. melléklet 7. 2015. május 2015. 2015. 300 OOO Ft 
Intézményfenntartó nyagykaposiúijának sora 13. május 18. július l. 
Központ X. tankerület támogatása 

4. K/22669-1120 15/II Napkút Kiadó Kft. Csák Gyöngyi nyolcadik 200 OOO Ft Önk. rendelet 12. melléklet 7. 2015. május 2015. 2015. 200 OOO Ft 
"Cserepesedik a lét" című sora 15. május 18. november 
verses kötetének kiadási 15. 
költségeire. 

5. K/22667 /2/20 15/II Magyar Dr. Kapronczay Károly: 300 OOO Ft Önk. rendelet 12. melléklet 7. 2015. május 2015. 2015. 300 OOO Ft 
Tudománytörténeti Gondolatok Semmelweis sora 15. május 18. november 
Intézet Kutatási, Oktatási Ignác halálának 150. 15. 
és Kiadói Nonprofit Kft. évfordulóján című kötet -

nyomdai költségeire 
összes 1175000Ft 1175 OOO Ft 


