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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a ||03lf014' (XI.10.) szźtműhatttrozatźwal megalkotta a jelenleg
hatályos Ügyľendjét, melyet legutóbb a Bizottság a 672ĺ20t5. (vI.zf .) számú hatáľozatáva|módosított.

A Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt. (a továbbiakban: JGK Ztt.) fe|adatai folyamatosan változnak,
bovülnek, ezért indokolt, hogy a JGK Zrt. igazgatősági elnökén és igazgatóin kívtil előterjesĺői jogot kapjon
azintézménymiĺködtetésivezető,piacvezető,gazdastęivezető.

Fentiekľe tekintettel javasolom, hogy az Ügyrend A BIZoTTsÁcI BI-oľEzuEsZTÉsEK RENDJE címii
IV. fejezetének 2. pontja az intézménymiĺködtetési vezető, piacvezeto, gazdasźryi vezeto előterjesztői jogo-

sultságával kiegészítésľe kerüljön'

u. A beteľjesztés inđoka

Az előterjesztéstttrgythan a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásk<jre.

III. A diintés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés cétja a Bizottsági Ügyrendben fogla|t előteľjesztések rendjéľe vonatkozó szabźůyozás akaa|izá|źsa,
A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Bizottság döntése a Képviselő-testiilet és Szervei Szeľvezeti és Működési Szabźńyzatárő| sző|ó 36lf0|4.
(xI.06.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: SZINĺ.SZ) 37. $ (1) bekezdésen alapul, amelynek értelmé-
ben a bizottság saját munkamegosztĺĺsáľa, ügymenetére, munkamódszeľére, az egyes tagok, és a levezető
elnĺjk hatáskörére vonatkozőan tigyľendet készít, melyet minősített többséggel fogad el.

Az SZMSZ 35. $ (2) bekezdés éľtelmében a bizottságok működésére a Képviselő-testtilet műkĺjdésére vo-
natkoző szabályok azirźnyadóakazza|, hogy saját miĺködését abizottságügyrendben szabźiyozza,

Fentiek a|apjén kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az a|ábbi hatfuozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

ĺf0|6.év (.........hó.......'.nap). szźtműYźtosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatérozat:

5 Ą.......sz.napirend

A Váľosgazdálkodási és Péltzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy



1. a 1,103/2014. (XI.10.). szlámú ,hatátrozatápal elfogadott Yźrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság
Ügyľend A BIZoTTsÁcI BLoTERIESZTÉSEK RENDJE című IV. fejezete 2.porfijéłnaki. alpont-
ja az a|źtbbiak szerint módosul:

,,f .Bizottsági hatásköľbe tartoző döntések tttrgyźtban előterjesztést tehetnek

i. feladatellátással megbizott önkoľmányzati tulajdonban lévő gazdasźryi társaságok igazgatósági
elnökei, igazgatői, az intézménymiíködtetési vezető, piacvezető, gazdasági vezeto,,,

Felelős: Y źttosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Határidő: 2016. október 05.

2. felkéľi a Bizottság elnökét ahatfuozat 1. pontjában foglaltaknak megfelelő, ahatáľozat mellékletét
képező, módosítlásokkal egységes szeľkezetbe foglalt Ügyrend a|áítźsfua.

Felelős: Y árosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Hatĺáridő: 2016. október 05.

A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Jegyzoi Kabinet

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. szeptember 27.
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Budapest Főváľos VI[I. keľület Józsefváľosi onkoľm á ny zat
Képviselő-testĺĺletének

Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyĺ Bĺzottságának
t103l20|4. ()il.10.) sz. határozatával elfogadott

ÜcynnľoJE (a továbbiakban: tigyľend) 
'módosításokkat egységes szeľkezetbe fog|alva.

r. Ár,ľ,łr,Áľos RÉsz

1. A Bizottság megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefráľosi Önkormányzat Képviselő-
testtiletének Yáľosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)

2. A Bizottság tagjainak szźlma 15 fo, atagok névsotźú' azL. Függelék tarta|mazza.

3. A Bizottság felradatźfi a Magyaľoľszág helyi önkormányzatairő| sző|ó 2011. évi CVXIII. törvény (a

továbbiakban: Mötv.), valamint a Képviselö-testĺilet és Szervei Szervezeti és Miĺködési
Szabźiyzatáről szóló 36/20104. (XI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) alapjan
|ätjae|.

4. A Bizottság saját múkođésére vonatkoző szabźt|yaitezen Ügyrend szabźůyozza.

5. A Bizottság _ feladatköľében - kezdeményezi, e|okészíti a Képviselő-testtilet döntéseit, a

Képv i se lő -testĺil et á|ta| átruhźLzott hatáskörben dönté st hoz.

6. A Bizottság önkoľmányzati képviselő és nem önkormányzati képviselő (külsős) tagjainak jogai és

kötelezettsé gei a Bizottság ülésein megegyeznek.

7. A több bizottság feladatkörét érintő iigy napirendre tűzésérő| a bizottságok elnĺikei kĺjtelesek

erymást tttjékoztatni és lehetőség szerint egymás ülésén a képviseletet biztosítani. Sztikség esetén

a bizottságok elnökei megállapodhatnak adott téma együttes ülés keretében töľténő

megfttrgya|źsźtrő|.

8. A Bizottság tervezett iilésęiről és napiľendjéről a képviselőket tájékoztatni kell.

9. A Bizottság tagsa a Bizottság iilésein köteles részt venni. A kötelezettségeit megszegő bizottsági
tagľa vonatkozó rendelkezéseket ktilön önkoľmányzati ľendelet tarta|mazza.

10. A Bizottság konkrét témaköľben kĺilső szakértőket is igénybe vehet.

11. A Bizottság feladat- és hatásköľébetartoző döntését hatźtrozatkéntjeleníti meg.

12, Abizottságihatfuozat és a I./l3. pont szerinti állásfoglalás jelölése: ahatźlrozat vagy áĺlásfoglalás
sorszáma / évszám, hónap, nap' a Bizottság betűjele (vPB). A határozat sorszáma évente 1-tő1

kezdődik.

13. A Bizottság a Képviselő-testtilet feladat- és hatásköľébe tartozó téma előkészítésekor
( avaslattétel, véleményezés) állásfoglaĺast alakít ki.

14. A Bizottság elnökét és tagjait a Bizottság saját- és áúruháľott hatásköľében hozott döntései

intézkedésükben kötik. A Bizottság ülésein megfogalmazott kisebbségi véleméný azonban a

képviselő-testĺilet ülésén is képviselni lehet.

15. A Bizottság döntésének kiadmányozőja a Bizottság elnöke vagy távollétében az éúta|a megbizott
személv.

.Egységes szeľkezetben a módosítl f29l20|4. (x[.04.) sz. Kt. és a672120|5' (vI.22') sz. VPB hatĺírozatokkal. r, I*?



16. A Képviselő-testi.ilet źůta| a Bizottságra áfiruhźnott hatásköľben hozott döntések végrehajtásáľól a
jegyző gondoskodik.

L7. A Bizottság mĹĺködésének ügyviteli feladatait a Polgáľmesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
|źtjae|.

18. A Bizottság munkájáľól éves beszámolót készít, melyet minden évben a Bizottság elnöke a
Képviselő-testtilet utolsó ülésén teľj eszt elő.

19. A Bizottság iiléseiľől kivonat, jegyzőkönyv és hangfelvétel készül, kivétęlesen a Bizottság
elnökének vagy a polgáľmester vagy a jegyző kéľése a|apjén szó szerinti jegyzőkönyv készül. A
jeryzőkönyvet meg kell küldeni a Bizottság elnökének és a polgáľmesternek.

tr. A BIzoTTsÁG FELADATKoRE

1. A Bizottság áItalános feladatai:

a) Feladatkörében eĺőkészíti a Képviselő-testtilet döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések
végľehajtását.

b) Dönt a hatásköľébe utalt tigyek esetében.
c) Javaslatot tesz - saját szakterĹilete vonatkozásźtbaĺ - a költségvetési koncepció és az

önkormányzat éves költségvetése összeállításához és figyeĺemmel kíséri azok végrehajtásźlt.
d) A Képviselő.testiilet döntéseinek előkészítése éľđekében megvitatja és állást foglal a

feladatköréb e tartoző iigyekben.
e) Véleményezi a Bizottság feladatköľét érintő előterjesztéseket.

Đ Közreműködik a feladatköľébe taĺtoző önkormányzati rendeletek és hatźrozatok
előkészítésében.

g) Feladatköľében ellenőľzi a Hivatal képviselő-testĺilet döntéseinek az e|őkészítésére, illetve
végrehajtásara irányuló munkáját. Ha a Bizottság a Hivatal tevékenységében a Képviselő-
testiilet álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkorményzati érdek sérelmét vagy a
szükséges intézkedés elmu|asztásált észle|i, a polgármester intézkedését kezdeményezheti.

A Bizottság ľészletes feladat- és hatásköľe:

a) A Bizottság különösen az SZMSZ 7 . me||ékletében rögzített, hatásköľébe utalt feladatokat |źltja
e l, melyet az IJ gy r end II. Füg ge l ék e tarta|mazza.

b) A Bizottságnak további feladat- és hatásköröket ruhazhatnak źtt az önkormányzati ľendeletek.

A Bizottság a saját nevében, az onkoľmáĺnyzat képviselete nélkül kapcsolatot taĺthat fenn más
önkormányzatok bizottsägaiva| és eryéb, szakterületéheztartoző intézményekkel, szervezetekkel.

III. BIzoTTsÁG inÉsnnrľK REhIDJE

A Bizottság a rendes üléseit hetente hétfönként 13.00 órai kezdettel tartsa.

ABizottság iilését aBizottság elnöke hívja össze úgy, hogy az eloterjesztéseket (előterjesztés és
mellékletei) és a meghívót legalább az ülést mege|őző 5 nappal korábban kézhez kapjźk' az
érdekeltek. A kézbesítés az omtľjozsefuaros.hu címen elérhető poľtálon keresztiil töľténik. Az iilés
azon anyagait' amelyeknek továbbítĺása technikai, vagy egyéb okból elektronikus formában nem
megoldható, papira|apon kell kiküldeni.

A Bizottság üléseit az elnö'k vezeti, Az elnök akadćůyoztatása esetén a Bizottság ülését az elnök
által meghata|mazott, az elnököt képviselő és nevében e|jźtrőbizottsági tagvezeti. Amennyiben az
eln<jk senkit sem hatalmaz meg) nevében a helyettesítő alelnök jźtrhat e|. Az alelnökök elnöki
helyettesítési sorľendje a következő:
1.) Vöľös Tamás
2.) Dudás István Józsefné
3.) Komássy Zsolt Akos

3.

1.

2.

3.

)Ł,r'
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4. A Bizottság elnöke sziikség esetén ľendkívüli ülést hívhat össze, amelynek tényét a meghívóban
fel kell tiintetni. Az e|nök köteles ľendkívüli iilést összehivni az Ügyľend III./6.-7. pontjában
me ghatározott esetekben.

5. A rendkívüli ĺilésre szóló meghívót a napirendek íľasos anyagaival (előterjesztés és mellékletei),
valamint aIII./6.-7. pont szerinti indítvánnyal együtt legalább azů|és kezdete előtt 48 órával kell
megküldeni. A kézbesítés az omtľjozsefuaros.hu címen eléľhető poľLílon keresztiil töľténik. Az
ülés azon aĺyagait' amelyeknek továbbítása technikai vagy egyéb okból elekhonikus formában
nem megoldható, papíralapon kell kiküldeni.

6. Az eln<jk köteles a Bizottságot azndíwźnyban megjel<llt hatĺĺľidőn belül összehívni:
a. a képviselő-testtilet hatźrozatźtban foglalt indítvĺányra,
b. más bizottság hatźlrozatźtban foglalt indítványra.

7. A bizottságot 6 munkanapon napon beliili időpontra össze kell hívni a polgáľmester, illetve a
bizottság feladatkörében érintett alpolgármesteľ inditványźra vagy a bizottsáąi tagok
egyhaľmadának napirendi javaslatot is taľtalmazó indítványára. Bármely képviselő javasolhatja a
Bizottság elnökének a Bizottsźry feladatkörébe tartoző ĺJigy meg!árgya|ásźt, amelyet a Bizottság
legközelebbi tilése elé kell terjeszteni és tĺáľgyalásához akezdeményező képviselőt meg kell hívni.

8. A III./6.) b.) pontja szerinti indíwány esetén aBizottság feladatkörébe tartoző ugy tźrgya|ását a
legközelebbi ülésľe, de legkésőbb az indíwányban meghatározott napra a Bizottság elé kell
terjeszteni, s aftaaz indítványt tevő bizottság elnökét meg kell hívni.

9. A III./6.-7. pont alapjrán összehívott rendkívüli ülésen csak az a napirend tźrgya|tlatő, arne|yre az
indítvány irányul, illetve amelyet a meghívó tarta|maz.

10. Rendkíviili ülés kitűzhető a ręndes üĺés időpontjrára is. Ez esetben a rendkívĹili iilés
előterjesĺéseivel kezdődik az iilés.

1 1. A Bizottság ülésein tźlrgya|t előterjesztéshez módosító indítványt szóban is lehet tenni.

12. A nem bizottsági tag meghívottak részére előteľjesztést csak azon pont esetében kell továbbítani,
amelyekhez meghívása kapcsolódik,ugyaÍIezvonatkozik azá'||andő meghívottakľa is.

13, zárt iilés előterjesztéseit és azok mellékleteit csak azok szźlmfua lehet továbbítani, akik a zárt
ülésen részt vehetnek, illetve akik számźna - jog- vagy feladatkörtik szerint - azt jogszabźtly
lehetővé teszi.

14' A bizottsági ülések időpontjáról, helyéľől és a javasolt napirendi pontokról az ülés meghívó
szerinti időpontja előtt - rendes Ĺilés esetén 5 nappal, rendkíviili ülés esetén 48 óráva| - a kerület
lakóit a honlapon való megielęntetéssel éľtesíteni kell.

15' A Bizottság egyes napirendjeit más bizottsággal együttes ülésen is megtárgya|hatja. Az együttes
bizottsági Ĺilés döntéshozatz|át,hatfuozatképességét bizottságonként külön kell megvizsgálni' Az
együttes bizottsági ülés vezetésében ésjegyzőkönyv-vezetésében a bizottságok ęlnökei állapodnak
meg.

16. A Bizottság ülései - az SZMSZ zźr"t, üléseire vonatkozó rendelkezései szeľinti kivételekkel -
nyilvĺĺnosak.

17. ABizottság ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt:
- AzÜgyrend l. mellékletében meghatiározottszemélyek (áItandó meghívottak),
- bármelyönkormányzatiképviselő,
- a helyi nemzetiségi önkoľmrányzatok elnökei,
- a könyvvizsgźůő,
. aHivatal jegyzóje va9sĺ az általa megjelölt köaisztviselője, a|jegyzők,



- az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetői, va|amint az egyes
témakörökhöz kiilön meghívott érintettek,

- szakéľtők,
- azok, akiknek a Bizottság a véleményét,hozzásző|źlsát a döntéshozata|hoz sztikségesnektartJa

és egyszeľű tö,bbséggel meghozott hatźrozatéxal - a napirendhez, vagy annak részéhez
kapcsolódóan - tanácskozási jogot biztosít.

18. A Bizottság ülésére az źů|aĺdó meghívottak névsoľát az |. szźtmű melléklet tarta|maz'z'a.

Iv. A BIzoTTsÁGI ELÓTERJESZTÉSEK REI\DJE

1' Az előterjesztéseket a Bizottság elnökéhez kell benyujtani a2. szźmú melléklet szeľinti foľmai
követe|ményeknek me gfelelően.

2. Bizottsági hatráskörbe tartoző döntések tźngyźhan eĺőterjesztést tehetnek
a. a Bizottságtagai,
b. a polgáľmesteľ,
c. az alpo|gźrmesterek,
d. az önkormźnyzati képviselők,

a jegyző,
az aljegyzók,
a nemzetiségi önkormányzatok jogaik gyakorlása köľében,
a Hivatal adott feladat ellátĺásával megbízott ügyosztáiyźnaklöná||ő irodának vezetője,
fe|adate|látźtssaĺ megbízott önkoľmányzati tll|ajdonban lévő gazdasźryi társaságok igazgatősägi

e|nökei,igazgatői,azinézményműködtetésivezető,piacvezető,gazdasźryivezetof ,j. mindazon személyek és szeľvek, akik, vagy amelyek részére a jogszabźůy lehetővé teszi.

3. A Bizottság üIésén önálló napirendként döntést igénylő kérdésben csak olyan előteľjesztés
tźtrgya|hatő, amely egyébként megfelel az olőteľjesztésekkel szemben tálmasztott
követelményeknek. Rendkívüli sürgős esetben szóbeli előteľjesztés a|apján hozhatő döntés' Az
előterjesztéseket a kézbesítést megelőzően a Bizottság elnöke jóváhagyja és kézjegyével lźftja e|'

4. A bizottsági előteľjesztést a szakmaĹ, töľvényességi észrevételek megtételéľe a jegyző tészére a
bizottsági tilés előtt az előteľjesztó részéról meg kel| küldeni. A láttamoz(tat)ást, illetve
észrevéte|ez(tet)ést úgy kell lebonyolítani, hogy az előterjesztés a következő bizottsági i'ilésen
napiľendre kerülhessen.

5. A szakteriileteket érintő előterjesĺéseket véleményezés céljából minden esetben megkap1ák az
alábbi szeľvezetek, intézmények vezetői:
- aHivata| adott feladat ellátásával megbizottigosztźůyźnaVönźú|ó irodźljánakvezetói,
- feladatköľét érintően az önkoľmányzati gazdasági társaságok és az öllkormányzati intézmények

vezetói.

6. Amennyiben a Bizottság źIÍÍuházottképviselő-testtileti hatáskörben jár e|, akkor:
a.) önkormźtnyzati érdek fennállása esetében az tilés megkezdése előtt kiosztott eĺőteľjeszést

napiľendre kell venni,
b.) a megkezdętt bizottsági iilésen új _ napiľendľe fel nem vett - előteľjesĺést nem lehet

napiľendre venni' ide nem értve aza.) pontban említett esetet.

v. AztnÉs LEvEzETÉsE

A Bizottság elnöke dönthet az Ĺilés elnapolásráľól.
Az ülést az elnök, akadźůyoztatása esetén a Iil'./3. pontban meghatáĺozott személy vezeti. Az
ülésvezető munkáját a szakmailag illetékes szervezeti egység vezetője segíti. A jegyzĺ3 vagy az

. Módosította aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság .,.12016, (X.05.) számú hatĺĺľozata,hatźt|yos2016.
október 05. napjától
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általa kijelölt személy köteles a bizottság ülésein részt venni a Bizottság törvényes mĺĺködésének
ťlgyelemmel kísérése érdekében.

3. Az iilés vezetóje megnyitja a Bizottság Ĺilését. A jelenléti iv a|apjźn megállapítja a jelenlévő
bizottsági tagok számát. Az iilésvęzętő megái|apitja a Bizottság hatfuozatképességét, ismerteti az
ülésről trĺvolmaradt bizottsági tagok nevét és a távolmaradĺások bejelentett indokát, eztkilvętően az
ülésvezető köteles meggyőződni aľľól, hory a jegyzo vagy az általa kijelölt munkatársa a
Bizottság tö'rvényes mĺĺködésének ťrgyelemmel kísérése érdekében a Bizottság ülésén jelen van-e.

4. Az elnök minden napirendi pont felett vitát nyit. Az elnök a fe|sző|a|ásra a jelentkezések
soľrendjében adja meg a szót.

5' A napirendi pontok ttrgyalásźlnak rendje:
a) az előterjesztő kéľése esetén az előteľjesztés szóbeli kiegészítése legfeljebb 5 perc

időtaľtamban,
b) az elnök ismeľteti aze|őzetesęn íľásban leadott módosító javaslatokat,
c) az elnök megnyitja a napirend vitź.i'źi,
d) az elnök a bejelentkezés sorrendjében ad szót, melynek keľetében kérdések tehetóek fe| az

előteľjeszőhöz, a témához kapcsolódóan 1 - 1 percben,
e) az elnök az előterjesztőnek megadja a szót a feltett kérdések megválaszo|ásźtra legfeljebb 5

percben, melyeknél az előterjesztő igénybe veheti a tanácskozási joggal nem rendelkező
szakéľtők segítségét,

Đ az elnök megadja aszőtahozzźtszó|ónak legfeljebb 5 percben,
g) az elnök lezfuja avitźlt, ha a napiľendi ponthoz nincs továbbihozzászó|ő vagy ha aBizottsága

v ita lezfu ásźlró l döntött,
h) az elnök megadja a szőt az előteľjesztőnek kérése esetén legfeljebb 5 percben előteľjesztői

zarszoÍa'
Đ az e|nök egyenként felteszi szavazźsra a módosító indítványokat,
j) az elnök a szavazást megelőzően ismeľteti ahatfuozati javaslatot,

k) az elnök elrendeli a szavazäst'

Ha az elnök képviselői minőségében kíván felszólalni, akkor ezt szokásos módon jeleznie kell, és

csak az e|őttęhozzźlszólásľa jelentkezettek utan szólalhat fel.

A Bizottság felszólalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal jelenlévőnek is. E kéľdésben a
Bizottság vita nélkiil egyszeru többséggel dönt.

A jegyzo vagy az álta|a felhata|mazott köĺisztviselő időkoľlátozás nélkiil több alkalommal is
felszólalhat, ha töľvényességi észrevételt tesz.

g. Ügyľendi kérdésben báľmelyik bizottsági tag bármikoľ szót kérhet. Ügyrendi javaslat aBizottsźlg
vezetésével, ľendjével összefüggő, a tárgya|t napirendi pontot érdęmben nem érintő _ döntést
igénylő _ eljáľási kéľdésre vonatkozó javaslat. Az ügyľendi hozzásző|ás eĺsőbbséget é|vez. Az
iigyrendi javaslatľól azollna| kell dönteni és a szavazéts eređménye szerint kell eljárni. Üryrendi
javaslatľól a Bizottságvita nélktil eg1ĺszeru többséggel dönt.

10. Ha ahozzásző|ás nem ügyrendi kéľdésben töľténik, aze|nókahozzásző|ótól megvonjaaszőt.

1 1. Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök avitttt|ezźĄa. Avitźt akkoľ is le kell zárni,
ha iigyrendi indítványként bármely bizottsági tag ezt kezdeményezi. A javaslat elfogadását
követően csak azok kaphatnak szót, akik a döntés előtt már felszólalásľajelentkeztek.

12. A vita |ezźttäsa után továbbl hozzátszó|ásnak nincs helye; személyes megjegyzéssel élhet -
maximum 1 peľcben _ az a bizottsági tag, aki a vitában az ellene sző|ő, á|tata sérelmesnek vélt
megjeryzést kívánja elháľítani, vagy hozzźtsző|ásána| kapcsolatban felmerült felreéľtéseket
eloszlatni. A személyes megjeryzést követően viszontválasznakvagy további vitĺának helye nincs.

,1.:ĺ,.z|ł łv ,,1 ,/'



13. A hatáľozatijavas|atotajegyzőkönyvezendo szöveggel ke|| szavazźtsra feltenni.

14. A kisebbségi véĺeméný a jegyzőktinyvben a hattrozat meghozata|a utén rögzíteni kell. Ha a
döntés képviselő-testületi eĺőterjesztés előkészítése, akkor a kisebbségben lévők közös álláspontot
fogalmazhatnak meg, amelynek ismeľtetéséľe egy testiileti tagot kérhetnek fel.

|5. Az iilésvezető a napiľendi pont tárg1ialása során egyeztetó szĺinetet és két napiľend tárgya|ása
között sziinetet rendelhet el.

16. A Bizottságtzgsai az onkormĺínyzatot &intő felvilágosítás kéľéseket j egyzó fe|é címezve írásban
nyújthatnak be. A felvilágosítás kérésre annak benyujt.ísát követő legkésőbb 27 napon belül
íľasban érdemi vźiasztkell adni.

17. ABizottság ülésén rádiótelefon használata tilos.

18.3 A bizottsági tag abizottsági iilés napirendjét követően abizottsághatásköľébe tartoző ügyben a
jegyzőtő| és a bizottság elnökétől felvilágosítĺást kérhet, amelyre az u|ést követő legkésőbb 27
napon belül írásban éľdemi váůaszt kell adni.

vI. A BIzoTTsÁc noľľnsHozATALÁľĺ.r SZABÁLYAI

1. A Bizottság döntéseit szavazźssa|hozza meg.

f. A Bizottság hatáĺozatképességére és hatálrozathozata|źra a Képviselő-testiiletľe vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni. A Bizottság ülése akkor hatźrozatképes, ha azon a Bizottság
megválasztott tagiainak többsége jelen van' mely szeľint határozatképes a Bizottság,ha atagjainak
több mint a fele jelen van a Bizottság ülésén'

3' A Bizottság a feladat- és hatáskörébetartoző kérdésekben egyszeriĺ többséggel hoz döntést.

4' A Bizottság elé kerülő előteľjesĺések tematikai blokkonként kerülnek megfärgya|álsra. Egy
tematikai blokkba tartoznak az azonos témź!ű vagy hasonló jellegű előteľjesztések. A tematikai
blokkok kialakítását az előterjesztések előkészítői végzik e|. Az egy tematikai blokkba tartoző
előterjesaések egy szavazássa| kerülnek elfogadásra, mely szavazás egyben az összes blokkban
lévő előterjesztés hatźłrozati javaslatrának elfogadását vagy e|utasítását jelenti. Ha báľmely
bizottsági tag az általa megnevezett előterjesztések blokkon kívül, eryedi tárgyalásátjavasolja,
akkoľ azon előterjesaések a blokkból kikerülnek és ľóluk külön, egyesével kell szavazni. A
tematikai blokkokban lévő előteľjesztések esetében alternatív blatáĺozati javaslatot nem lehet
előteľjesĺeni'

5. A Bizottság döntéshozata|ából kizźlrhatő az, akit vagy akinek a hozzźúartozőjźlt az ugy
személyesen érinti. Az ügy akkor érinti a bizottsági tagot vagy hozzáúartozóját személyesen
(személyes éľintettség), ha - töľvény eltéľő rendelkezése hiźnytban _ a bizottsági tagnak vagy
hozzátartozőjźnak az előterjesztéssel érintett ügyhöz, illetőleg az üggyel éľintett felek
báľmelyikéhez szemé|yi vagy vagyoni éľdekeltsége fiĺződik. A bizottsági tag koteles bejelenteni a
személyes érintettséget. A kiz,tľź.srő| az érintett bizottsági tag kezdeményezésére vagy báľmely
bizottsági tag javaslatźlra a Bizottság minősített szótöbbséggel dönt. A kizźlĺt bizottsági tagot a
határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni. Amennyiben a döntéshozatalból
kizźlrhatő bizottsági tag kizÁrására nem került sor, ám a kizźrás feltételei a kiz'árás tekintetében
érintett döntés meghozatalának időpontjában fennálltak, akkoľ a meghozott döntést ezen pontban
említett személyes érintettség észlelését követően nem lehet végrehajtani és helyette új döntést kell
hozni.

vII. A BIZoTTsÁc tiI,ÉsÉľEK JEGYZŐroľĺyvĺ

' Beiktatta a Váľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság 672120|5' (vI.22.) szźlmí hatáĺozata, hatáIyos 2015.
junius 22. napjától
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1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tarta|mazza:
a) az ülés helyét és időpontját,
b) a résztvevők névsorát, a jegyzőkönywezető nevét,
c) a napirendi pontokat,
d) a hozzäszólások ľövid összefo glalasát'
e) a meghozott döntéseket, azok szćtmtú, felelősét, a végrehajtás hatáľidejét, szavazás módját
(tematikai blokkonként vagy más módon)

I a kisebbségi véleményeket (ha kéľték allnakjegyzokönyvi ľögzítését),
g) az ülésvezetó a|áírását,
h) az illetékes hivatali vezető a|źirását.

2. Ajegyzőkönyv mellékletei:
a) meghívó,
b) jelenléti ív'
c) előterjesztések,
d) szakéľtői vélemény.

3. A Bizottság döntéseiľől a Hivatal nyi|vźrltartálst vęzet és gondoskodik az iratanyag szabźůyszeru
kezeléséľől. A bizottsági audio-kazettátkat 6 hónapig meg kell órizni.

4. A bizottsági ülések jegyzőkönyveit a - zát tilés jegyzőkönyvei kivételével - lakosság számfua
betekintésre a Hivatalban, a képviselők szźtmźlra a Szervezési és Képviselői Irodĺán hozzáférhetővé
kell tenni.

5. A Bizottság jegazőkönyvét 10 napon beltil elekhonikus úton a jegyző részére meg kell
küldeni.

6. A bizottsági ülésről készült kivonatolt jegyzőkönyvet a következő rendes bizottsági ülés

meghívójával együtt abizottsźryitagok részére az omtľjozsefuaros.hu-ľa fel kell tenni.

7. A kivonatoĺt jegyzőkönyvet 3 napon belĺil a polgáľmester, az a|po|gáľmesteľek, a jegyzó és a
hivatali vezetők részérę elektronikus úton meg kell küldeni.

8' Az 5-7. pont szerinti továbbít-rás a Tudásbázis és az omtrjozsefuaros.hu portálon keresztiil történik.

vm. zÁRó REh[DELKEzÉsnx
1. Az Üryrend mellékletei:

|. aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság iiléseinek állandó meghívottai
2. a Varosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság részére készítendő előterjesztések formai

követelményei
Az Ügyľend fiiggelékei:

I. aYźľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság tagjainak névsoľa
II. a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköre
ilL a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság üĺésein ľésztvevők ülésrendje

f. A Bizottsághoz leadott anyagokat érkeztetni, majd nyilvántaľtásba kell venni, és soľszám szeľinti
emelkedő soľľendben lefiízve kell táľolni.

3. Ezen [Jgyrendben nem szabályozott kérdésekben az Mötv. és az szMsz ľendelkezései az

irányadók'
4. Az Ügyrend 2014. november 11. napjźn|éphatźiýa és ezze| egyidejiĺleg hatćůyáft veszti a koľábbi

Yźrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság Ügyľendje és annak valamennyi módosítása.

Budapest, 2016. októbeľ 05.

Soós Györry
elnök
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Ügłrend t. mellékĺete

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuáľos onkoľmányzat
Képviselő.testĺilete

Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság
üléseinek állandó meghívottai

1. Bizottság tagjai
2' Polgĺáľmester
3. Alpolgáľmesterek
4. Jegyzo
5. Aljegyzők
6. Polgármesteri Hivatal tiryosztályv ezetői, önálló irodavezetői
7. az önkoľmányzati tulajdonban lévő gazdasági tĺársaságok vezetői, valamint źLz ęgyes témakörökhöz

kiilön meghívott érintettek,
8' Ipaľtestiilet
9. Budapesti Kereskedelmi és Ipaľkamara
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Ugłrend 2. melléklete

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefráľos onkoľmányzat Képviselő-testĺiletének
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

elóterjesĺő neve

ELŐTERJE''TE. 
....sz. napirend

a Viáľosgazdálkodási és Pénziigyi BizoĹtság'..... ... .......i üléséľe

Tĺárgy:

Előteľjesztő: név/beosztás
Készítette: név/beosztás

A napiľendet .....(nyilvĺános/záľt)ülésen ...... .........(kelVlehet) üárgyalni.
A döntés elfo gadásáh oz e gy szeru szav azattöbbsé g sziiksége s.
Melléklet:

,,Szakmai indokolás és ismeľtetés''' Jogszabályi felhatalmazás abizottsági hatĺásköľre.

Itatározati javaslat

...év. (.'.hó....nap). szźtmű bizottságihatźľozat:

a döntés tźrgya_ ,,ahatározati javaslat szövege''

Felelős:
Határidő:

A döntés végľehajtását végzo szervezeti egység:

A lakosság széles körét érintő d<jntések esetén aze|őtetjesztés előkészítőjének javas|ataaközzététe|
módjára:

Hely, dátum:
E lőterj e sztő nev e ĺ a|áír źsa

rÉszÍľpľľp: ......... ..........(sznRvEZETIEGYSÉG)

LpÍRre': ... '..(ľÉv, BEosZTÁS)

PÉNzÜcu FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉ].IYEL. IGAZoLÁS:

JoGIKoNTRoLL:

Eu.BľŐruzlp:

N,JEGYZO

BprpnĺeszrÉSRE ALKALMAS: JivÁH,c'cyrÁ.:

DłNaoe-RrIrĺÁlł Eonĺe
JEGYZO

Soos GyÖncy
A VÁRoSGAZDÁLKoDÁSI És PÉľĺzÜcyl BIZoTTSÁG ELNoKE

er
ŕ'loĺ/,



Ugłrend I. Fiiggetékea

Budapest Főváľos VIII. keľĺĺlet Jĺózsefuáľos onkoľmányzatKépviselő.testtilete
Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság

tagiaĺnak névsoľa

Elnök:

Alelnök:

Soós Gyöľgy

Vörös Tamás
Dudás Istvan Józsefné
Komássy Zsolt Ákos

Gondos Judit
Guzs Gyula
Jakabff Tamás
Pintér Attila

Gyöľgyi Ida Anna
Kocsis Attila
Hélisz György
Majoľ Zo|ttn
Pálovics Lász|ő
Boľsos Gábor
osziÉva

FIDESZ-KDNP

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
MSZP-DK-MLP

FIDSZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
LMP
JOBBIK

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
EGYÜTT-PM
MSZP-DK-MLP

Tagjai:

Külsős tagok:

/
aťĺ/

T1ódos ította a 229 l 20 1 4' (xII. 04. ) sz. Kt. határ ozat
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Ügrend II. Függeléke

A Vdrosgazdúlkodlźsí és Pénziłgyí Bízottsógfelaďat- és hatdskijre kĺłlönijsen:

1.I. dönt

1.1.1. a polgáľi és közigazgatási, biĺosítasĹkáľtérítési iigyekben az Onkormtnyzat, mint fél
bíróság, hatóság stb. előtti eljárásjogi részvételével összefiiggésben az eljáľás ilrdítasa,
befejezése, vitele, a jogoľvoslat, az egyezség tekintetében;

|.1.2. saját döntésével megindított vizsgálatźtva| ellenőrizheti az onkoľményzat gazdálkodásának
töľvényességét;

1.l.3. közbeszerzési ügyekben az e|jźtrás megindításĺíľól, eredmény megźi|apítźtsáľól, beszerzési
ügyekben az eredmény megźl|apitźlsáról, báľmely önkormányzati szerződés megkötéséról,
módosításáľól, megszüntetéséről, ide nem értve a polgáľmesteri és a kizárólagos képviselő-
testiileti hatáskört, kivéve továbbá a 22l20I|. GV.12.) önkormányzati rendeletben
meghatározott Józsefrárosban mĺĺködő önszervezodő közösségek, művészek és spoľtolók
pźůyáľ:atitźtmogatásźthozkapcsolódószerzódésekmódosítását;

I.I.4. a testvéľvárosi, paľtnervárosi kapcsolattaľtással <isszefüggésben a polgáľmester külfölđi
utazásátr őI, a napidíjélrő|;

1.1.5. a Józsefuáros Káĺýźtval összefüggő, önkormányzati döntést igénylő ügyekben, az
tttruhźz'hatőképviselő-testtiletihatáskörökben;

1.1.6. a közteľĹilet használati hozzitjárulźs iránti kéľelemről első fokon, a Józsefuárosi
onkormányzat tu|ajdonában lévő közterületek haszná|atźlről és használatanak rendjéről
sző|ő 18/2013. (IV.24') ök. rendelet 12. $ (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével,
valamint vendéglátó teraszok esetében és a rendelet 2. melléklete alapján megállapított
közteriilet-h asznźúati díjak csökkentéséľől vagy elengedéséről;

|.1.7. fontos közéľdekből a köĺertilet hasznáůatźtĺak szünetelésének elrendeléséről;
1.1.8. taľtós (legalább 6 hónapot meghaladó) közterület-haszntiat esetén a jogosult kérelméľe

méltányosságból havonta, neryedévente vary félévente esedékes, egyenlő összegű
díjťlzetés megállapításaľól;

1.l.9. atźrsashźnak kéľelme a|apjźn a közterület-hasznźůati díj esy ľészének visszaťĺzetésérol a

Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonźban|évő köZteľületek haszná|atfuől és használatźtnak
rendjéľól sző|ő I8l2013. (Iv.24.) önkoľmányzati rendelet szerint;

1.1.10. ptůyázati e|játás a|ka|mazásátva| a közterület-haszná|ati hozzájárulás tź.ľgyźtban,

amennyiben egy adott tęľiiĺetre több egymást térben és időben kizärő kérelem érkezettvagy
ennek bekövetkezése valószíntĺsíthető;

1.1.11. az onkormányzattutajdonában álló nem lakás céljĺára szolgáló helyiségek elidegenítésének
feltételeiről sző|ő 32/2013. (VII.I 5.) Budapest Józsefráľos onkormányzati rendeletben, az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szó|ő 3312013. (VII.15.)
Budapest Józsefuáros onkoľmányzati rendeletben, az Önkoľmányzat tlilajdonźhan źů|ő

nem lakás cé|jźna szolgáló heĺyiségek bérbeadásának feltétęleiről szóló 35/201'3' (VI.20.)
Budapest Józsefráros Önkoľmányzati ľendeletben, Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefrárosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletének a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat
tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiľől, valamint a lakbér mértékéľől szóló
1612010.gIJ'08.) szamú önkoľmányzati ľendeletben, valamint a Budapest Főváľos VIII.
kerület Józsefuárosi onkormrányzat Képviselő-testtiletének Budapest Józsefuáľosi
onkormányzat vagyonáról és a varyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásĺáról szóló
66/20t2. (XII.13.) önkoľmányzati rendeletében meghataľozott tulajdonosi haĺáskörökben;

1.|.|2. a Tźrsasházi Pźůyánatokat Elbirźiő Munkacsopoľt javaslata a|apján a tźtrsashéai

kameľarendszeľ fojlesztése tźrgyäbankiiÍt péL|yźrzatokra benyujtott kérelmektźtrgyátban.
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I,2' véleményezi

I.2'I. a helyi adókra vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezeteket, kialakítja az adópolitikai
iľányelveket akizźtrő|agos képviselő-testiileti hataskorcik kivételével;

I.2.2. az ö'nkormányzati érdekeltségu gazdasáęi szervezetek működését, pénzÍigyi he|yzetét,
különös tekintettel éves beszámolójukĺą üzleti teľvükre; az önkoľmźnyzati tulajdonnal
vagy tźrgyi és vagyoni érdekeltséggel, az önkormányzati vagyongazdálkodással
kapcsolatban;

I.2.3. a miĺszaki, kommunális és tömegközlekedés fejlesztésével összefüggő elképzeléseket;
I.2.4. a szervezeti és hatásköri kérdéseket, a bizottságok közötti esetleges hatásköri vitźkat;
|,2.5. közrendet, közbinonsźtgot érintő kéľdéseket;
1.f .6, az önkormányzatnti, azntézményeiné|azéves költségvetési javaslatot és a végrehajtásĺáľól

szóló éves beszámoló tewezeteit;
1.2.7, a piacokra vonatkozó javaslatokat;
I.2.8. kdmyezet- és teľmészetvédelmi szempontból a kiemelt beruházásokat;
1.2.9, előzetesen véleményezi a Képviselő-testület munkáltatói (személyi) döntéseivel

összefi'iggő előteľjesztéseket;
|.2.I0. előzetesen véleményezi a rendőrkapitányság és a helyi ľendőrőľs létesítését, illetve

megszüntetését;
|.2.|I. előzetesęn vé|eményezi a rendőrkapitánysźtgés a ľendőľőľs vezetojének kinevezését;
1,2.|2, véleméný nyilváníthat az onkormányzattu|ajdonát érintő bĺármilyen üryben;
|.2.I3. állást foglal a Képviselő-testiilet iilésén felmerülő ügyrendi kérdésekben és a Képviselő-

testület Szeľvezeti és Miĺköđési Szabźůyzata éľtelmezésében;
I.2.I4. a keľületrendezési tervek kiatakítá.sźtt és ellenőrzi azok végľehajtźsźt.

I.3. javaslatot tesz, vagl kezdeményezi

1.3.1' az Önkormányzat tulajdonában lévő éľtékpapírok és más gazdasźęi éľdekeltségek
kezeléséľe;

1,3.2. az önkormányzati érdekeltségĺí gazdasźryi társaságok vagyongazdálkodási, szervezeti-
működési, módszeľtani és informatikai feltételeinekjavításáľa, fejlesztésére;

I.3.3. a meghatározott célon feltili bevételi tobblet fe|haszntůásttra;
I.3.4. a polgrírmester illetményének emeléséľe, és annak mértékére;
1.3.5. a polgármester és az alpolgráľmesteľek jutalmazására és annak méľtékére;
1 .3,6. köľnyezetvédelmi szempontból védett teľĹiletek kij elöléséľe;
1.3.7. a k<iľnyezeti áľtalmak megsztintetéséľe, illetve csökkentésére;
1.3.8. részt vesz lakásépítési progľamok megvalósítasĺára vonatkozó javaslatok kidolgozásában és

figyelemmel kíséri végľehajtásukat;
1.3.9. évközben ťtgyelemmel kíséri a gazdźńkodás menetét, szükség szerint javaslatot tesz a

költségvetés módosításráľa, illetve költségvetési gazdálkodásra vonatkoző intézkedéseket
kezdeményez;

1.3.10. javaslatot tesz hitelek felvételére, egyéb banki ügyletekre, vé|eményezi az ezze|
kapcsolatos kezdeményezéseket;

1.3.11. meýatźlrozott időszakban végzett munkájanak éľtékelése a|apjźln figyelemmel kíséri az
onkoľmányzatközigazgatási területén az ipari, mezogazdasági, kereskedelmi, éľtékesítési
és szo|gźitatźlsi tevékenységet, sziikség esetén javaslatot dolgoz ki e tevékenységek
befolyásolására;

I.3.|2, előkészíti Józsefuáros Közbiztonságáért és Köztisztaséęáért Szolgáltató Nonpľofit
Kft.működésével kapcsolatos önkorměnyzati đöntéseket és ellenőrzi azok végrehajtását;

1.3.13. előkészíti az önkoľmányzati Közteriilet-felügyelet és keľületőrség működésével
kapcsolatos önkormányzati döntéseket és ellenőľzi azok végľehajtrását;

|.3.14. aközbinonsággal kapcsolatos panaszlevelek alapján tény- és helyzetértékelést végez és
megoldási javaslatot dolgoz ki.
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I.4. eg,léb
I.4.I. közľemiĺködik az onkotmźnyzat éves költségvetésének tervezésében, a hitelfelvételek és

kötvénykibocsátás feltételeinek előkészítésében;
I.4.2. közremĺíködik a keriiletfejlesztési koncepció kidolgozásában, azza| kapcsolatban

gazdaságoss ági e|emzéseket készíttet;
l.4.3. kapcsolatot tart a kerületfejlesztési egyesiiletek, táľsaságok, egyéb szervezetek

képviselőivel;
l.4.4. közreműködik az onkorm ányzatfejlesztési elképzeléseinek kidolgozásálban;
1.4.5. hozzá|árul a közművek közterületek alatti elhelyezéséhez, megźů|apítja, és módosítja az

e gy szeri kźlrta|anitás mértékét ;
|.4.6. önkormányzati érdekből, ľendkívtili stiľgősség esetén gyakorolhatja a Képviselő-testi.ilet

összes nem kizárólagos - źttruhź.z;ható - hatáskörét;
I,4.7 ' ellátja az onkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántaľtásával, kezelésével

és őľzésével, a vagyonnyi|atkozatta| kapcsolatos eljáľás lefolýatasával összefliggő
feladatokat;

1.4.8. kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenségi iĺgyeket és eredményéről jelentést tesz a
Képviselő-testiiletnek;

I.4.9. figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját

bevételekľe, a vagyonváltozás (vagyonnö'vekedés-, csökkenés) alakulástú, értéke|i az aź
e|oidéző okokat;

1.4.10. vizsgźt|ja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságtú, ellenőrizheti a
pénzkeze|ési szabźůyzat megfartásáń, a bizony|ati rend és a bizony|ati fegyelem
éľvényesítését;

1.4.1|.e||źńjaapénnjgyibizottsźtgszátmźraelőÍľtegyébfeladatokat;
1.4.12. koordináló, kapcsolattaľtó szeľepet tölt be a kerület érdekében, aközbiztonság érdekében

tevékenykedő civil és nem civil' szerv ezętekkel;
I.4.I3. figyelemmel kíséri a kerület környezet- és teľmészetvédelmi he|yzetét, a köľnyezetvédelmi

előírások érvényesítését;
I.4.|4' a hagyomtnyos teľiiletrészek énékeinek megőľzése éľdekében figyelemmel kíséľi a

múemlékek és a váľosképi jelentőségrĺ épületek, terek, utak, utcák védelmét;
I.4.I5. kapcsolatot taľt a vaľos-, illetve kertiletvédő eryesĹiletek, szervezetek képviselőivel.
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Ügłrend III' Függeléke

Pálovics LźĺszLő

Györgyi Ida Anna

Hélisz Gyöľgy

Kocsis Attila

Guzs Gyula

Dudás Istvĺán Józsefrré

Gondos Judit

Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bizottság ĺilésein ľésztvevők iilésľenđje

Komássy Zsolt Ákos

Boľsos Gáboľ

Jakabfu Tamás

OsziEva

Pintéľ Attila

Major Zoltźn

Vöľös Tamás

Egry Attila Soós György Danada-Riman Edina
alpolgáľmester elnök jegyző
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