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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testiileti tilés időpon tja: 20 |7 . jtlnius 08'

Táľgy: Javas|at a Képvise|ő-tcstĺi|et és Szervei Szervezetĺ és MűködéÁi Szabáiyz.atáról szó|ĺĎ

A napirendet nyílt ülésen kell üáľryalni' ahatározatés a rendelet elfogadrásához minősített szavaz',t-
többség sziikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményezi x
Emberĺ Erőfoľľĺís Bizottság vé|eményezi x

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság / Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|őtenesztés mestiársvalását.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Tényállás és a diintés tarÚalmának ľészletes ĺsmeľtetése
A) A Képviselő-testijlet és Szervei Szervezeti és Míiködési Szabólyzatóról szóIó 36/2014. (il.06.) ön-

lrormónyz at i r end e l et mó dos ítás a

A Képviselő-testĺilet a l05l20l7. (V.11.) szźműhatźrozatának 1. pontjában megválasztotta aząmberi
Ęőf9más Biznttsźęán1k elnökét, képviselő és nem képviselő tagait.-EzzÄ eýoe3ĺleg20|7.május
I 

t.;9| hatálľba lépéssel a Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeíi és MÍĺki'dési Szabáůyzatáről szolo
36120|4. cxl.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 35. $ (1) bekezdés a) pont ab)
alpontjában megltatároz1a, hogy azBmberi Erőforrás Bizottság tagtrainak-sÁma 13 fĺ5, va|arlint azszMsz 2. fliggelék 2. p ontj a taĺta|mazza a B izottság tagi ainak řelsoľoHsát.

Ma€ľarcryźę helyi önkoľm źnyzatabó| szőIő 20|1 . évi CLXXXD(. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
58. s (2) bekezdése s1eĺint ,,Á képviselő-t-e.sttilet a bizottsóg személyi asš,eiarcru, Mtszĺźmĺźt o poĹ
górmester előterjesztéséľe bórmilror megvóltoztathatja, ą koĺelezően létrehozandó bizottsóg kivételé-
vel a liz9ttsógot megsziintetheti.', AzMöťv.58. $ (1) bekezdés második mondata szeńnt:-,f bizott-
sdg elnökét és _ az elnölrkel egłütt szómított _ tagjainak több mint afelét az önlarmlźnyzati képvise-
lők lcĺjztil lrell vólasztąni',, Ą,Mötv. 53. $ (1) bekezdés l) pontja alap1án,l kepviselő-testiilet a míi-
ködésének részletes szabdlyait a szervezeti és működési.szabityzatril 

',dld 
,end,Ietében hatórozzą

meg. Á kepviselő-testiilet a szervezeti és működési szabóIyzatrói szótó rendeletben rendelkezik o ln* ń
viselő-testiilet bizottsógairóI.,' ÉR p{ä;:äTT . 
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Tá!ékoztatom a Képviselő-testiiletet' hogy azEmberi Erőfoľrás Bizottság nem önkoľmányzatiképvi-
selő tagiara vonatkozóan azMSZP-DK-MLP részér(j|javaslat érkezst1Ýe."s Gábor személyéľe^vo-
natkozóan.
Az Mötv. hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján, amennyiben azBmberi Erőforľás BimttsĘ
ktil99s bizottsági tegiainak szÁma emelkedik, abban az esetben az önkormányzati képviselők bizotí
sági létsámát is szükséges emelni, melynek a|apjźna Bizottság tagjainak szźtrna 15 fóre módosul.

Továbbiakban sziikséges az SZMSZ 3. melléklet 2. pontjában meghatározottak - Az onkorm źnyzat
!!!|.a|a,pított gazdálkodó szervezetek _ módosítĺása, tekintettel alľa' hogy Józsefuĺárosi Gyermekek
Udültetésééľt Kiiżlasznú Nonprofit Kft. jogutódlással megsziĺnt, a Coľviň Sétĺány Kft. végeiszámolá-
sa befejezöd ött, a Jőzsefválrosi Egészségktizpont Kft.-ben lévő önkorm źnyzati ulletrész értékesítésre
került. Ezen kíviil azSZMSZ 7. mellékletének módosítĺása indokolt aYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottsag hat'ĺískörének pontosításával, valamint a 8. melléklet kiegészítésą tekintettel arra, hog| a
hatrályos 20|7. évi költségvetési. rende|etben szabáiyozott polgármesteri hatáskör nem s"erepJ a
mellékletben felsorolt hatásköľöklęl.

B) Egléb önlrormónyzati rendeletek módosítdsa

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat 20|7. évi költségvetésről szo|ó
36/2016. (xII.21.) ö'nkoľmányzati rendelet 21. $-a a tĺámogatrások, adományok sábályaiľa vonat-
kozóan taĺtz|maz rendelkezéseket; a Budapest Józsefuárosi onkoľmanyzat vagyonĺáľól és a va-
gyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásĺáľól szp|ő 66120|2. (x[.13.) iinkormányáti rendelet a 21.
$-banafelajánlottvagyonelfogadásanakhaüłsktiriszabál|yaitrögzíti.

A két önkormátnyzatirendelet szabáiyozźsa nem áll összhangban,ezértazok módosítĺísa indokolt.

II. A beteľjesztés indoka

Az Mötv. 58. $ (2) bekezdése értelmében a Képviselő-testĺilet hatláskörébe tartozlka bizottság össze-
tételénet létszámĺínak megváůtozatátsą valamint az önkormányzati rendeletek módosítása (rěnde|eĺ
alkotrás) az Mötv. 42. $ 1. ponda a|apjána Képviselő-testiilet hatrĺskiirébő| nem ruhĺááatő áú.

III. Dtintés cé|ja, pénzĺigyĺ hatĺása

A döntés cé|ja az előterjeszésben rész|etezett állandó bizottság személyi ö,sszetételének meghatĺĺľo-
z,ásą valamint az önkoľmĺínyzati rendeletek összhangiának megteremtése. A döntésnek přnziigyi
hatĺása: a 1110l címen afedęzetbiztosított.

rV. Jogszabá|ý kłiľnyezet

A Képviselő-testiilet döntését az Mötv. 53. $ (l) bekezdés l) ponda és az 58. $ (2) bekezdése, vala-
mint a 42. $ l. pontja alapján hozza meg.

A fentiek a|apján kérem az előterjesztés mellékletét képező önkormĺányzati rendeletek és az a|źbbi
hatfu ozati jav aslat elfogadĺísát.

EłľÁnoza.TI JAvAsIl\T

A Képviselő.testület úgy dönt, hogy

1. a Képviselő-testiilet Szervei Szprvezeti és Miĺködési Szabáiyaből szóló önkormanyzati rendelet
2017. június 8. napján tiiľténő hatźůyba lépésével egyidejÍĺleg at05l2}|7. (V.11.) számú hatźrozatźy
nak 1. pontjában foglaltakat kiegészíti az,a|,hogy azBmbęriEr(jfomás Bizottság

tagsáváľ

kiilsős teEJá,ľá: Veres Gábort

választja meg.

Felelős: polgármesteľ
Határidt3: 2017. június 08.



2. fe|kéĺi a jegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi váltoások áúvezetéséről a szükséges nyi|vĺántar.
tásokon.

Felelős: jesym
Hatĺáridő: 2017. jlinius 08.

A' határozat végrehajtĺ{sát végző sz'erver'eti egysĘ: Váľosvezetési Ügyosztáty Szrnezesĺ és
Képüselői rľoda

Budapest, 2017. május 3 l.

Töľvényességi ellenőrzes:
Danada.Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízĺĺsábĺól

/. ?,W żryd{ 5-' /
dr. Mészár Erika /aljegyz(i /



Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefuáľosi onkorm ányzat Képvise|ő-testĺiletének

....120|7 . (. ... .. ...) iinkoľmányzatĺ ľendelete

a Képviselő.testÍi|et és Szerueĺ Szeľvezeti és MűködésiSzabáiyz'atáľól szóló 3612014. (xI.06.)
önkormányzati ľendelet módosítĺísáľól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuiírosi onkormányzat Képviselő-testiilete

1. $-5. $ tekintetében az A|aptörvény 32. cikk (2) bekeznésében meghatáromtt eredeti jogalkotói
hataskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatarozott feladatkörében e|-
járva

6. $-7. $ tekintetében az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a) és e) pontjában és a 32. cikke
(2)bekezÄésében, a helyi önkormányzatok és szeľveik, a kiiztĺársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alĺáľendeltségíĺ szervek feladat- és hatásköreirő| szoló I99|. évi XX. törvény 138.$ (1)
bekezdés j.) pontjában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésiikre vonatkozó
egyes szabályokról sző|ő 1993. évi LXXVil. törvény 3. $ (1) bekezdésében és 36. $ (2) bekezdé-
sében, Magyarorság helyi önkormányzatairő| szőló ?0|1. évi CLXXXIX. törvény l07. $-ában és
109 $ (4) bekezdésében,a".áů|aĺnháutartźsról szóló 20||. évi Cxcv. törvény 97. s Q) bekezdése, a
nemzeti vagyonról szćió20|1. évi CXCVI. törvény 5.$ (2) bekezdés b) és c) pontjában,7. $-ában
és 13. $ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

8. $ tekintetében az Alaptiirvény 32. cilĺt< (2) bekezdésében meghatáromtt eredeti jogalkotói hatás-
kiirében, az A|aptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatĺározott feladatkiirében eljáľva

a következőket rendeli el:

1. s A Képviselő-testiilet és Szervei Szewezsti és Miĺködési Szabá|yzatźről szoló 36/20|4. (xI.06.)
önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ Rendelet) 35. $ (1) bekezdés a) pont ab) alpontja
helyebe a következő rendelkezes lép:

[Á Képviselő-testiilet óllandó, ideiglenes bizottsógai (egiittesen: bizottsóg) és azok taýainak száma:
óIlandó bizottsóg és tagjainak szóma: .,.]

,,ab) az Emberi Erőfonás Bizottság, 15 fő"

2. s AzszMsz Rendelet 3. me|léklete helyébe e rendelet me|léklete lép.

3. $ Az szMsz Rendelet 7. melléklet 1.1. pontja a kö,vetkezö 1.1.13. alpontüal egésziil ki:

[A Vórosgazdólladósi és Pénzĺigli Bizottsdgfeladat- és hotasköre külijnösen:
1.1. dant...J

,,l.1.13.A YárosgazÄátlkodási és Pénzüryi Bizottság az önkormányzat átmenetileg szabad pénznsz-
közeinęk befektetéséről (államilag garantźit értékpapír vásarlásą beváltása), vagy lektitéséről (pénz-
eszköziik betétként való elhelyezese és visszavonása) dönt maximum egyedi 500 millió Ft fe|etti
éľtékben a 20. $ (5)-(6) bekezdésében foglalt szabályok betartrísával. A pénzeszkiizök betétként tör-
ténő |ekötése esetén aťlzetésiszźm|źtvęzptő hitelintézeten kívül még további, |egalább négy hitelin-
tézet aján|ata a|apján dőnt. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megieltilésé.
vel kell bekéľni. A befektetések és betétként történő lekötések jogszeriĺségét a jegyző és az átmenetĹ
leg szabad pélueszkiőzbefektetését vary leköthetőségét a gazdasígi vezető jogosult vizsgálni.''

4. s (1) AzSZMSZ Rendelet 8. melléklet 15.4. pontja helyébe a következő rendelkezes lép:

,,I5.4. A polgĺármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénz'eszközeinek befektetéséről (államĹ
|ag garantáůt értékpapíľ vásárlásą beváltiísa), vagy lekötéséről (pénzesz,közök betétként való elhelye-
zése és visszavonása) dö,nt maximum egyedi 500 millió Ft értékben a 20. $ (5)-(6) bekezdésében
foglalt szabályok betartásáya|. A pénzeszközök betétként történő lekötése esetén a fizetési szimliáú
vezętő hitelintézeten kívĺil még további, legalább négy hitelintéz-et aján|ata a|apjźn dönt. Az ajźnlra- tu



tokat a befektetés éľtéknapjának és futamidejének'megielölésével kell bekérni' A befektetések és
betétként töľténő lekötések jogszerűségét a jegyző és azátmeneti|eg szabad pénz'eszköz befektetését
vagy leköthetőségét a gazÄasägi vezető jogosult vizsgálni. (Budapest Fővĺĺros VIII. kerĺilet Józsefuá.
rosi onkorményzat36/2016. (xII.21.) önkormányzati rende|ete a2017.éviköltségvetésröl)
A polgármester dönt az źúmeneti|eg szabad pénzss*özök befektetéséhez kapcsolódó finanszírozási
kiadási és bevételi előiľányzatok módosíĺásráról értékhaüár nélkül.''

(2) AzszMsz Rendelet 8. melléklet 17.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,17.4. A polgĺĺrmester dönt a tÉlBr.programot érintő va|amennyi adomány, közerdektĺ kötelezett-
ségvállalás elfogadásáľa és azok felhasználásźtrő|, azz'g'|, hogy a tartós fenntaľĺási kötelezettséggel
jáľó természetbeni adományok, közérdekĺĺ kötelezettségvállalások elfogadására a Képviselő.testĺilet
jogosult. A Polgármester az Önkormányzat tiröklése vagy a vagyon javáratörténő lemondás esetén
dőnt az öröklés és a |emondással érintett varyon elfogadásáról, elfogadás esetén intézkedik annak
áfuételéről.'

5. $ Az szMsz Rendelet 2. Fiiggelékének2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Emberi Erőforrós Bizottsóg tagj ai: ]

,,ELNOK:
Zentai oszkáľ

ALELNOK:
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Szilágyi Demeter Gergely
Simon Gyärgy

TAGOK:
Kaiseľ József Lajos
Komássy Zsolt Akos
Dr. Erőss Gábor Janos

KULSOS TAGOK:
Nagy Gáborné
Török Patrik
Máté Andnás
Kis Kornélia
Vámos Andrea
Bálint Gergely
Veľes Gábor

FIDESZ- KDNP

FIDESZ- KDNP
FIDESZ. KDNP
MSZP-DK-MLP

FIDESZ-KDNP
MSZP-DK-MLP
EGYÜTT-PM

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
LMP
MSZP-DK-MLP''

6. $ Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok rya-
korlásráró| szćńő 66/2012. (KI.l3.) iinkormrĺnyzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 6. $
(1) bekezdése akiivetkező20. és 21. ponttal egésziil ki:

[A rendelet allralmąząs ób an... J

,,20.Közérdekíĺ kötelezettségvállalás: a Polgĺáľi Töľvénykönyvľől szóló 20|3. évi V. ttiľvény 6:589.

$-ában meghatĺározottak.

21. Adomány: olyan pénzbeli vagy vagyoni étékkel rendelkező dolog, amely nem minősü| a20.
pont szerinti kiizérdekű ktitelezettségvállalásnak.''

7. s A Vagyonľende|et2|. $-a helyébe a kiivetkező rendelkezes lép:

,,(1) Az önkormányzat részére juttatott adomiínyok, közéľdekiĺ kötelezettségvállalások elkiilönített
elszámolás mellett kizárő|ag arra a cé|ĺahasmátlhatók fel, amelyre azt az adományoző' kiitelezett-
ségvállaló juttatta 
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(2) Az önkormányzat a költségvetési szervek pénzbeli adományokat, l.000,0 e Ft feletti teľmészet-
beni adományokat valamint éték.hatźtĺtól fiiggetlenül olyan adományokat, amelyek fenntartása, vagy
felhasználása költségvetési fonást igényel, a képviselő-testiilet előzetes engedélyével fogadhatnak el.

(3) Az önkormányzat, a költségvetési szeľvek a közerdekrĺ kötelezettségváIlalásokat a Képviselő-
testiilet előzetes engedélyével fogadhatnak el.

(4) A lÉlE,ĺ<-progľamot érintő va|amennyi adomány, közérdektĺ kötelezettségvállalás elfogadására
és azok felhasználásáról való diintésre a polgĺíľmesteľ jogosult, az'za|,hogy a tartós fenntartási köte-
lezettséggel járó természetbeni adományok, közérdekíĺ kiitelezettségvállalások elfogadására a KépvĹ
selő-testiilet jogosult.

(5) A Polgármester azonkormányzat iiröklése vagy avagyon javáratörténő lemondás esetén dö'nt
az öriiklés és a lemondással érintett varyon elfogadásaról, elfogadás esetén intézkedik annak áfuéte-
léről."

8. $ Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi onkormanyzat 2017. évi költségvetésről szóló
36/2016. (XII.2|.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési RendeleQ 21. $ (6) bekez-
dése helyébe a következő rendelkezes lép:

,,(6) A támogatĺások jogszabá|ysértő vagĺ nem rendeltetésszenĺ felhasználása esetén a felhasználót
visszaťlzptési kötelezettség terheli, amelynek érdekében atámogatő köteles eljáľni.''

9. $ Ez a rendelet 2017. jrinius 8. napján 16.00 órakor lép hatĺályba és a hatĺá|yba lépését követő na-
pon hatĺĺlyát veszti.

10.$ HaĹályát veszti a Kö,ltségvetési Rendelet 2l. $ (l).(3) bekezdése.

Budapest, 20l7. június ...

Danada-Rimán Edina
jegyzćt

dr. Kocsis Máté
polgármester



..... melléklet a ..J20I7. (W.08) önkormdnyzłti rendelethez

1. Az oNKoRMÁNYZAT Ár.ľn.r, IRÁNYÍToTT Kol,TsÉcvrľÉsl SZERVEK

2. Az oNKoRMÁNYZAT Ár.ľa'r. ALAPÍToTT GAzDÁLKoDo SZERVEaETEK

A B

Név Cím
1.

Naprďoľgó Eryesített óvoda 1084 Budapest, Tolnai L. u.7-9.

2. Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ

l 08 1 Budapest, Népszínház u. 2f .

3.
Józsefu árosi Egyesített Bölcsődék 1083 Budapest, Szigetvári u. l

4.
Józsefuárosi Szent Kozĺna Egészségügyi Központ 1084 Budapest, Auróra u.??-28.

Név

1. Józsefu ĺárosi Gazdálkod ási Közp ont Zrt.

2. nÉvt Józsefuáľosi Rehabiliĺációs és Városfejtesztési Zrt.

3. RFV Józsefuáros Szolgáltató Kft.

4. Miksáth 4 Egészségiigyi Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft.

5. Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zľt'



a Képvisel&testĺilet és Szervei Szeľvezeti és MííkiidésiSz'abáiyzatáľĺól szóló 3612014. (xI.06.)

tinkoľmányzati rende|et mĺĎdosításáľĺó| szólĺó tinkoľmányzati ľendelethez

IIYDoKoLÁs

I. $-hoz

AzSZMSZ Rendeletben a Képviselő-testĺilet Emberi Erőfoľrás Bizottság tagjainak szÁmźthatározza
meg.

2. S-hoz

AzszMsz Rendelet 3. mellékletének módosíüására vonatkozó rendelkezésttarta|maz.

3. $-hoz

AzSZMSZ Rendelet 7. mellékletének módosítĺása a Váľosgazdálkodási és Pénziig7i Bizottság haŁás-
kiirének kiegészíté sé t tzr1a|maz'z.a.

4. $-hoz

AzszMsz Rendelet 8. mellékletének módosítása a polgármesterre átruházott hatĺásköriik tekinteté-
ben, más önkormányzati rendeletekben foglalt rendelkezések összľlangiĺának megteremtése céljából.

5. $-hoz

AzszMsz Rendelet 2. fiiggelékének2. pontjának módosításĺára vonatkozó rendelkezésttarta|maz.

6. $-hoz

A Vagyonĺendelet értelmező rendelkezéseit egészíti két új fogalommal.

7. ý-hoz

A Vagyonrendeletnek a felajánlott vagyon elfogadĺására vonatkozó rendelkezéseinek módosítĺását
tarlalmaz,za.

8. és l0.$-hoz

A Kiiltségvetési Rendeletnek a tĺámogatĺások, adományok szabáiyaira tarta|maz módosíüísokat és
hatźúy źú vesztő rendelkezéseket.

9. $-hoz

Hatźiybaléptetőéshatźiyétvesztőrendelkezesekettarta|maz.



tlatĺísvizsgálat

A rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. $ (l) bekezdése előírja aze|őzntes hatĺísvizsgálatot: ,"A' jogsz.abáůy

előkészffie _ a jogszabály feltételezett hatásaihoz igaz'odő részletességíĺ _ előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felméri a szabáiyozźs várható következményeit. Az előzetes hatrásvizsgálat
eredményéről a Kormány által előteľjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet eseten a
Koľmányt önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testĺiletét tá/'ékoztani
kel|. Miniszteri rendelet rendelkezhet űgiĺ, hogy az általa meghatźlrozott esetben a közjogi
szervezr,tsz'abźůyom eszköz elkészítője előzetes hatĺásvizsgá|atotvégez.,,

A hatásvizsgálat sonín aJat. |7. $ (2) bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni.

1. Társadalmi, gazdaságĺ' költségvetesi hatása: Az SZMSZ Rendelet módosíüásának alapvető
cé|ja a Képviselő-testiilet egyik állandőbizottsźtgźtnak létsaámának és összetételének meghaüároása.
A Vagyonrendelet és a Költségvetési Rendelet módosítĺásának alapvető cé|ja a két rendelet iisszhang-
jának megteľemtése.

2. Kti|tségvetésĺ hatása: A rendelet elfogadĺásának a költségvetésre kö,zvetlen hatása nincs.

3. Kiirnyezeti és egészségi következményei: Nem re|eváns.

4. Adminisztratív teľheket befolyásolĺó hatĺĺsa: Nem releváns.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotĺĺs elmaľadásának várható
kiivetkezményei: Jogszabályi ktivetkezménye nincs.

ó. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezetĺ, táľgyi és pénzĺĺryi fe|tételek A
feladat el|źttáshoz szükséges személyi, pénmgyi és tĺárgyi feltételek bizosítottak a Polgármesteri
Hivatal szervezetén belül.

fl
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a Képviselő-testület és Szeľvei Szeľvezeti és
Miĺkiidési Szabáiy z.atfu ől szóló 3 6 / 20 | 4 .

(xI.06.) önkormányzati rendelet

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefivárosi
onkormányzat Képviselő-testiiletének

...120|7 . (.. . ......) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és

Műkiidési Szabźúy zatáről szo|ó 3 6 I20 I 4.
(XI.06.) önkormányzati rendelet

módosításríról

35.s (1) A Képviselő.testiilet állandó,
ideiglenes bizottságai (együttesen:
bizottság) es azok tagiainak szźtma:
állandó bizottság és tagiainak szÁma..

,,ab) azEmberi Erőforrás Bizottság, 13 fió

|5.4. A polgrĺrmesteľ az önkoľmányzat
átmeneti le g szabad péĺueszkőzeinek befekte-
téséről, vagy lekötéséről - aťlzetési szźmlrź$áú

1.$ A Képviselő-testiilet és Szęrvei Szprvezeti
és Működési Szabáiyzatáről szó|ó 36|20L4.
(xI.06.) tinkormányzati rendelet (a
továbbiakban: SZMSZ Rendelet) 35. $ (1)
bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a
következő rendelkezes lép:

IA Képviselő-testiilet óllandó, ideiglenes
bizottsógai (eglĺittesen: bizottsóg) és azok
tagjainak szóma:
óllgndó bizottsóg és tagjainak szóma:...J

,,ab) azEmberi Erőfonás Bizottság, 15 fió'

2.$ AzszMsz Rendelet 3. melléklete helyébe
e rendelet melléklete lép.

3.s Az szMsz Rendelet 7. melléklet 1.1.
pontja a következö l.1.13. alpontüal egésziil ki:

[A Wźľosgazddlkadasi és Pénziigłi Bizottsóg

feladat- és hatáslúre H)lönösen:
I.I.dÓnt...J

,,1.l.l3.A Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság az önkormányzat átmenetileg sza-
bad pénzeszközeinek befektetéséről (államilag
garantá|t értékpapír vásárlása, beváltĺása),
vagy lekötéséről (pénzeszközök betétként
való elhelyezése és visszavonása) dönt maxĹ
mum egyedi 500 millió Ft feletti éľtékben a
20' $ (5)-(6) bekezdésében foglalt szabáýok
betaľtĺásával . A péĺlzsszközök betétként törté-
nő lekötése esetén a ťlzetési szźm|áú vezBtő
hitelintézeten kíviil még további, legalább
négy hiteliĺtézpt aján|ata alapjĺán dönt. Az
ajánlatokat a befektetés értéknapjĺának és fu-
tamidejének megielölésével kell bekérni. A
befektetések és betétként tiirténő lekötések
jogszeľiĺségét a jegyző és az źúmenetileg sza-
bad pénzeszköz befektetését vary leköthető-
ségét a gazdasági vezető jogosult vizsgálni.''

4.s (1) AzszMszRendelet 8. mellékĺet 15.4.
pontja helyébe a következő rendelkezes lép:

,,I5.4. A polgármester az öĺlkormźnyzat źú-

menetileg szabad pélusszközeinek befekteté-
séről (állam ilag garurŕrźtlt értékpapír vásĺĺrlása,



v ezető hitelintézeten kívül még további, |ega-
lább négy hitelintézet aján|ata a|apján - dönt
maximum eryedi 500 millió Ft értékben a 20.

$ (5)-(7) bekezdésében fogla|t szabályok
betaľtĺísával. Az ajźn|atolr'at a befektetés ér-
téknapjanak és futamidejének megielölésével
kel| bekérni. A lekötések jogszerĺiségét a
jewzo és az átmenetileg szabad pénzeszkiiz
lekiithetőségét a gazÄasági vezető jogosult
vizsgálni. (Budapest Fővráros VIII. kerület
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testtiletének |12016. (tr. 04.) önkoľmányzati
rendelete a 2016. évi kiiltségvetésröl).

17.4. A polgáľmester dönt az Önkormányzat
öröklése vagy a varyon javfua töľténö
lemondás esetén az öröklés és a lemondással
érintett varyon elfogadásĺáról, elfogadás
esetén intézkedik annak áúvéte|éró|, a
lÉlBr.programmal kapcsolatos pénzbeli
adomĺínyok elfogadásaról és felhasználásáról
(Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuárosi
Önkormányzat Képviselő-testiiletének
6612012. (xu.l3.) önkormĺĺnyzati rendelete
Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáról és a varyon feletti fulajdonosi
jogok ryakorlásĺáról).

Emberi Erőfomás Bizottság tagiai:]

,,ELNOK:
Zentai oszkár FIDEsz- KDNP

ALELNOK:
Dr. Feľencz orsolya FIDESZ- KDNP
Dr. Szilágyi Demeter Gergely FIDESZ-
KDNP
Simon György MSZP-DK.MLP

TAGOK:
Kaiser József Lajos FIDESZ-KDNP
KomássyZsoltAkos MSZP-DK-MLP
Dr. Erőss Gábor Janos EGYÜTT-PM

betétként való elhelyezésę és visszavonása)
dönt maximum egyedi 500 millió Ft éľtékben
a 20. $ (5)-(6) bekezdésében foglalt szabályok
betarüásával . A pénzeszközök betétként törté-
nő lekötése esetén a fizptési szźlm|źú vezętő
hitelintézeten kíviil még további, legalább
négy hitelintez,et ajźnliata alapján diint. Az
ajĺánlatokat a befektetés értéknapjának és fu-
tamidejének megjeliilésével kell bekérni. A
befektetések és betétként történő lekötések
jogszeľíĺségét a jegyr-o és az átmenetileg sza-
bad pénzeszköz befektetését vagy leköthető-
ségét a gazÄasági vezntő jogosult vizsgálni.
@udapest Főváľos VItr. kerület Józsefuáľosi
onkormányzat 3612016. (xII.2l.) önkor-
mźny zati rendelete a 20 17 .év i költsęvetésľől)
A polgármester dönt az áúmenetileg szabad
pénzeszkiiziik befektetéséhez kapcsolódó
ťnanszír ozźts i kiadási és bevétel i e|őir źny zat-
ok módosítrásáról éĺtékhatĺár nélkül.''

(2) Az szMsz Rendelet 8. melléklet |7.4.
pontja helyebe a kö,vetkező rendelkezes lép:

,,I,|.4. A polgáľmester dönt a lÉlBr-
Programot érintő valamennyi adomány, köz-
érdekĺĺ kötelezettségvállalás elfogadására és
azok felhasmźůásźró|, az.z-al, hogĺ a taľtós
fenntaľtĺási kötelezettsé gge| jáLró természetbeni
adományok, kiizérdekĺÍ kötelezettségĺźů|a|źr
sok elfogad äsfua a Képviselő-testiilet jogosult.
A Polgármestęr az onkormányzat iiröklése
vagy a vagyon javára ttirténő lemondás esetén
dönt az tiröklés és a lemondással érintett va-

ryon elfogadásaľól, elfogadás esetén intézke-
dik annak áúv éte|étő|,,,

5. $ Az sZJvlsz Rendelet 2. Függelékének 2.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

pmberi Eľőfonás Bizottság tagj ai:]

,,ELNOK:
Zentai oszftĺár FIDESZ- KDNP

ALELNOK:
Dľ. Ferencz oľsolya FIDESZ- KDNP
Dr. Sziláryi Demeteľ Gergely FIDESZ-
KDNP
Simon GyČirgy MSZP-DK-MLP

TAGOK:
KaiserJózsefLajos FIDESZ-KDNP
Komássy Zsolt Akos MSZP-DK-MLP
Dr. Eľőss GáborJĺános EGYÜTT.PM
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TAGOK:
Nagy Gáborné
Török Patrik
MátéAndrás
Kis Kornélia
VámosAndrea
Bálint Gergely

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
LMP

21.s (1) Az onkoľmźnyzat köItségvetési
szervének ingyenesen felajánlott vagyon
elfogadĺásĺáh oz va|ó hozzáĄáru|átsróI, vagy
ha az onkoľmanyzatot megillető
vráľományi joggal kapcsolatban kell nyilat-
kozni

a) 100 millió forint értékhatár fe|ett a Kép-
viselő.testĺile!
b) l00 millió forint értékhatźrig a Város-
gazdálkodási és Pénztigyi Bizottság
dönt.

(2) A Polgáľmester

a) az onkormáĺnyzat öriiklése vaw a va-
gyon javára tiirténő lemondás esetén dönt az
öröklés és a lemondással érintett vagyon el-
fogadásĺáról, elfogadás esetén intézkedik an-
nak átvételéľől,
b) dönt a tÉlBr-programmal kapcsolatos
pénzbeli adományok elfogadásáról és fel-
haszlálásĺáĺól.

KULSOS TAGOK:
Nagy Gáborné
Török Patrik
MátéAndľás
Kis Kornélia
VámosAndrea
Bálint Gergely
Veres Gíbor

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
LMP
MSZP-DK-MLP'

6.s Budapest Józsefuĺárosi onkormányzat
vagyonĺĺról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szó|ó 66120|2. (KI.13.)
önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban:
Vagyonrendelet) 6. $ (1) bekezdése a
következő 20. és 2l. ponttal ęészül ki:

[A rendelet allcalmazas áb an... J

',20. Közérdekiĺ kötelezettségváůIa|ás: a
Polgĺári Törvénykönyvről szoló 2013. évi V.
töľvény 6:589. $-ában meghatĺározoffak.

21. Adomrány: olyan pénzbeli vagy vagyoni
értékJ<el ľendelkező dolog, amely nem
minősül a 20. pont szerinti kö,zerdekű
kiitelezettségvállalásnak.''

7.s A Varyonrenđe|et 2l. $.a helyébe a kö-
v etkező rendelkezés lép :

,,(|) M önkormĺányzat részére juttatott ado-
mĺínyot közerdekíĺ kötelezettségvállalások
elkiilönített elszímolás mellett kizfu ő|ag ana
a cé|ra használhatók fel, amelyre azt az ado-
mźny oző, ktite lezettségvál la| ó j uttatta.

(2) 
^z 

önkormányzat, a költségvetési szervek
pénzbeli adományokat 1.000,0 e Ft feletti
természetbeni adományokat, valamint éľték-
hatźtrtći fiiggetlentil olyan adományokat ame-

ýek fenntar&ásą vagy felhasarálása költség-
vetési forrást igényel, a képviselő-testiilet
előzetes engedélyével fogadhatnak el.

(3) Az iinkormányzat, a költségvetési szeľvek
a közérdekíĺ kötelezettségvállalásokat a Kép-
viselő.testiilet előzetes engeđélyevel fogad-
hatnak el.

(4) A LÉlBr-programot érintő valamennyi
adomány, közérdekű kötelezettségvállalás
elfogadásráľa és azok felhasználásĺáról való
döntésre a polgármester jogosult, azza|,hogy
a tartós fenntartĺási kötelezettségge| jĺáró ter-
mészetbeni adományok, közérdelaÍ kötelezett-
ségvállalĺások elfogadásĺíra a Képviselő-
testĺilet
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(6)A tĺámogatások jogszabálysértő vary nem
rendeltetésszerĺí felhasználása esetén a
felhasználót visszafizetési kiitelezettség
terheli, amelynek érdekében az adományoző
köteles eljárni.

21.s (1) Az önkormányzat részpre juttatott
adomĺányok, közerdekű felajĺínlások,
elkĺiliinített elszámolás mellett kizárőllag ana
a céka haszrálhatók fel, amelyre azt. az
adományozőjuttatta.

(2) Az önkormányzat, a költségvetési
szervek péĺube|i adomĺányokat 1.000'0 e Ft
feletti teľmészetbeni adományoka! valamint
értéküatĺártól fiiggetleniil olyan adomĺányokat,
amelyek fenntartĺása' vaw felhasaálása
kö|tségvetési fomást igényel, kizÁĺćiag a
képviselő-testiilet előzetes engedélyével
fogadhatnak el.

(3)A LÉLEK-Progľamot érintő valamennyi
adomány elfogadásaľa a polgĺírmester
jogosult, azza|, hog1ĺ a taľtós fenntartási
kiitelezettséggel járó természetbeni
adományok elfogadásĺłra a Képviselő-testiilet
jogosult.

(5) A Polgármester az onkoľmányzat iirök-
lése vagy a vagyon javára töľténő lemondás
esetén dö'nt az öröklés és a lemondással érin-
tett vagyon elfogadásaról, elfogadás esetén
intézked i k annak áttv éte|ér ő|.',

8.s Budapest Főváros VIII. keriilet
Józsefuárosi onkormányzat 2017. évi
költségvetésről szóló 3612016. (xII.21.)
iinkoľmányzati rendelet (a továbbiakban:
Költségvetési Rendelet) 21. $ (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezes lép:

,,(6) A tĺámogaüások jogszabályséľtő vagy nem
rendeltetésszerű felhasználása esetén a
felhaszrálót visszaľlzetési kötelezettség
teľheli, ameýnek éľdekében a tĺámogató
köteles eljárni.''

10.$ Hat.ályát veszti a Költségvetési Rendelet
21. (1)"(3) bekezdése.
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