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Budapest Főváľos VIII. kerüIet Józsefuáľosi onkoľmányzat
Képvise|ő.testĺiletének

Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottságának
Í103 ĺ20|'4. oil.10.) sz. hztározatával elfogađott

ÜcynBľoJE (a továbbiakban: Ügyľend)
módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalval

r. Ár,ľĺĺÁľosREsz

1. A Bizottság megnevezése: Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuaľosi oĺl<ormźnyzatKépviselő-
testĺiletének Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáę (a továbbiakban: Bizottság)

A Bizottság tagjainak száma i5 fő, a tagok névsorát az I. Fiiggeléktarta|mazza.

A BizotslĘ feladatźtaMagyaľországhe|yiönkormĺínyzatairóI szóló 201t. évi Cvxru. töľvény(a
továbbiakban: MóW.), valamint a Képviselő-testĺilet és Szeľvei Szeľvezeti és Miiködési
Szabttĺyzatfuőt szóló 36/20|04. (XI.06.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) alapjan

látja el.

A Bizottság saját mfüödéséľe vonatkoző szabźÄyait ezen Ü5lľend srabáůyozza'.

A BimttsĘ _ fęladatköľében _ kezdeményezi, e|őkészítl a Képviselő-testĺilet döntéseit, a

Képviselő-testiilet által átrlńtnott hat.áskörben döntést hoz.

6. A Bimttság örlĺľ.oľmźnyzati képvisető és nem önkoľmányzati képviselő (külsős) ĺagiainak jogai és

kötelezettségei a Bizottság ülésein megegyeznek.

A több bizsttság feladatkörét érintő iiry napiľendre tuzeséro| a bizottságok elnökei kĺitelesek
erymást tájékoztatĺi és lehetőség szelnt egmás ülésén a képviseleÍet biztosítani' Sztikség esetén

a bizottságok elnĺikei megállapodhatnak adott téma egyĹittes ĺilés keretében töľténő
megĺárryalásáról.

A Bizottság teĺłezett üléseiről és napiľendjéröl a képviselőket tájékoztatni kell.

A Bizottság tagsa a BizottsĘ ülésein kiiteles ľészt venni. A kötelezettségeit megszegő bizottsági
tagra vonatkoző rende|kezéseket ktilön önkoľmányzati ľendelet tarta|maz-za.

10. A Bizottság konkrét témakörben kĺilső szakértöket is igénybe vehet.

t l. A Bizottság feladat- és haüásköľébetartozó döntését hatŁrozatkéntjeleníti meg.

12. Abiznttsáęjhatfuozatés aIJ|3. pont szerinti áItásfoglalrás jelölése: ahatfuozatvagy áIlrásfoglalás

sorszáma l évszźtm, hónap, nap' a Bizottság betíĺjele CVPB). A hatźnozat sorszáma évente l-től
kezdödik.

13. A Bizottsźę a Képviselő-testiilet feladaĺ és hatráskörébe tzĺtoző téma előkészítésekor
(avaslattétel, véleményezés) ĺĺllásfoglallást alakít ki.

14. A Bizottság eln<ikét és tagjait a Bizottság saját- és áLtuházott hatáskĺjrében hozott döntései
intézkedésiikben kötik. A Bizottság ülésein megfogalmazott kisebbségi véleméný azonban a
képviselő-testĺilet iilésén is képviselni lehet.

15. A BizottsĘ döntésének kiadmányoz-ója a Bizottság elnöke vagy tavollétében az źůta|a megbizott
személy.

7.

8.

9.

,í.

'Egységes szeľkęzetbęn a módosító 229/2014. Cx[.04.) sz. Kt. és a672ĺ20|5, (vI.22,) sz. VPB hatłírozatolĺJ<al.

deakne
Írógép
4. sz. mellékletaz 1008/2016. (X.05.) sz. VPB határozat melléklete



16. A Képviselő-testtilet álta| a Bizottságra áLtruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásaró| a
jesyzĐ gondoskođik.

17. A Bizottság működésének tigyviteli feladatait a Polgĺármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
látja el.

18. A Bizottság munkájaról éves beszámolót készí| melyet minden évben a Bizottság elnöke a
Képviselő.testtilet utolsó iĺlésén terjeszt eló.

19. A Bizottság üléseiről kivonat je$,zőkönyv és hangfelvétel késziil, kivéÍelesen a Bizottság
elnökének vagy a polgáľmestet vagy a jegzó kérése alapján szó szerinti jegyzőkiinyv késztil. A
jeryzőkönyvet meg kell kÍildeni aBizottsźryelnökének és a polgrírmesteľnek.

II. A B|zoTTsÁG F.ELADATKoRE

1. A Bizottság általános feladatai:

a) Feladatköľében előkészíti a Képviselő-testiilet döntéseit, szervęzi és ellęnőľzi a dontések
végľehajtását.

b) Dönt a hatĺískörébe utalt ĺigyek esetében.
c) Javaslatot tesz - saját szakteriilete vonatkozÁsálban - a k<iltségvetési koncepęiő és az

ĺinkormanyzat éves költségvetése összęál|ítźsáhozés figyeĺemmel kíséri azok végľehajtását.
d) A Képviselő.testiilet döntéseinek előkészítése éľdekében megvitatja és állást foglal a

feladatktjľéb e tartozó iigyekben.
e) Véleményezi a Bizottság feĺadatkörét éľintő előterjesztéseket.

Đ Közremíĺködik a feladatkörébe tartoző önkormĺányzati ľenđeletek és hatźrozatok
előkészítésében.

g) Felađatkörében ellenőrzi a Hivata| képviselő-testĺilet döntésenek az előkészítéséľe, illetve
végrehajüásĺára irrányuló munkáját. Ha a Buottság a Hivatal tevékenységében a Képviselő-
testtilet álláspontjától' céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét vagy a
szĺikséges intézkedés e|mu7asztásáú észle|i, a polgĺĺrmester intézkedését kezdeményezheti.

f. ABiznttságľészletes feladaĺ és hatásköre:

a) A Bizottság kiil<inösen az SZMSZ 7. mellékletében rőgzíÍett, hatĺásköľébe utalt feladatokat|źúja
el, melyet azIJ gyrend II. Függeléke talta|mazza.

b) A Bizottságnak további feladat- és hatasköröket ruházlratnakźúazonkormanyzati rendeletek.

3. A Bizottĺág asaját nevében, az onkoľmĺĺnyzat képviselete néIkĺil kapcsolatot tarthat fenn más
ĺinkormányzatok bizottsĘaival és egyéb, szaktertiletéhez taĺtoz.ó intéanényekkel, szervezetekkel.

m. BIzoTTsÁc tnÉsBnľrK RE}IDJE

1 . A Bizottság a rendes iiléseit hetente hétfőnként 13.00 órai kezdette| taĺtja.

2. A Bizottsźą iilését a Bizottság e|nöke hívja össze űgy, hogy az előtĄesztéseket (elöterjesztés és

mellékletei) és a meglrívót legalább az tilést megelőző 5 nappal koľábban kézhez kapjźt< az
érdekeltek. A kézbesítés az omfojozsefuaros.hu címen elérhető porĺálon keresztÍil tiiľténik. Az iilés
azon aÍtyagait, amelyeknek továbbítĺása technikai, vagy egéb okból elekronikus formában nem
megoldható, papíralapon kell kikĺildeni.

3. ABimttsíg üléseit az elnök vezeti, Az e|nök akadéůyoztatźsa esetén a Bizottság ülését az elnök
által meghatalmaz.o|Í,, az e|nököt képviselő és nevében eljĺĺľó bizottságitzgvezeti. Amennyiben az
eln<ĺk senkit sem hatalmaz meg, nevében a helyettesítő alelnök jáľhat e|. Az alelnökök e]nöki
heĺyettesítési sorrenđje a következő:
1.) Vöľös Tamrís
2.) Dudás Istvan Józsefné
3.) Komássy Zsolt Ákos



4. A Bizottság elnöke szfüség esetén rendkíviili tilést hívhat össze, amel5mek tényét a meghívóban
fel kell tĺintefui. Az elnök köteles rendkíviili iilést összehívni az Üg5ľend m.ĺ6.-7. pontjában
meghatározottesetekben.

5. A rendkívüĺi ĺilésre szóló meghívót a napiľendek íľásos anyagaival (előteľjesztés és mellékletei),
valamint aIII./6.-7. pont szerinti indítvánnyal egytitt |ega|ábbaz ülés kezđete előtt 48 óľával kell
megküIdeni. A kézbesítés az omtrjozsefi'aros.hu címen elérhető poľtrálon keľesztĺil történik. Az
iilés azon anyagaią amelyeknek továbbítása technikai vagy egyéb okból elekhonikus foľmában
nem megoldható, papíralapon kell kiküldeni.

6. Az elnök köteles a Bizottságot az indítvanyban megjelött határidőn be1ül összehívni:
a. a képviselĺĹtestĺilet határozztźban foglalt indítványrą
b. más bizottsĘ hatfuozatźtban foglalt indítványra.

7. A bizottságot ó munkanapon napon belĺiti idöpontra összę kell hívni a polgĺármester, illetve a
bizottság feladatköľében éńntett atpolgráľmester inditvtnyfua vaw a bimttsági tagok
egyharmadĺának napiľendi javaslaÍot is tarta|mazó indítványára. Bĺármely képviselő javaśohatja a
Bizottság elnökének a BizottsĘ feladatkörébe tartoző ĺiry megtárgyalrását, amelyď a Bizottság
Iegközelebbi tilése elé kell terjeszteni és üáľryalźsáhozakezdeményezś képviselőtmeg kell hívni.

8. A III'/6.) b.) ponlia szerinti indítvríny esetén a Bizottság feladatköľébe taĺtozn ugy tźrgya|ásźÍ a
legkozelebbi ülésre, de legkésőbb az indítvźnyban meghatáľozott napra a sinttsag elé kell
terjeszteni, s affaaz indítvłáný tevő bizottság elnökét meg kell hívni.

9. AIII./6.-7. pont alapjĺán tisszehívott ľendkívüli üIésen csak az a napiľend tfugya|hatő, ame|yre az
indítvány i..áoyu|' illewe amelyet a meghívó tafta|maz.

10. Rendkívüli iilés kitiízhető a rendes ĺilés időpontjára is. Ez esetben a rendkíviili ĺilés
elöterjesaéseivel kezdődik az ülés.

1 l. A Bizottság tilésein tźtrgya|telőterjesaéshez módosító indítványt szóban is lehet tenni.

12. A nem bizottsági tag meghívottak részére előterjesztést csak azon pont esetében kell továbbítaĺri,
amelyekhez meghívása kapcsolódit ugyanez vonatkozik azál||andőmeghívottakra is.

1'3. zźLrt iilés előteľjesztéseit és azok mellékleteit csak azok srÁmźra lehet továbbítani, akik a zźrt
ülésen részt vehefuet illetve akk szÁmára . jog- vagy feladatkörfü szerint - azt jogszabźily
lehetővé teszi.

14. A bizottsági ülések időpontjáról, helyéľőI és a javasolt napirendi pontokról az ii|és meghívó
szerinti időpontja előtt - rendes tĺlés esetén 5 nappal, rendkívĺili ülés esetén 48 órátva| - a kertilet
lakóit a honlapon való megielentetéssel éľtesíteni ketl.

15' A Bizottság eryes napirendjeit mĺís bizottsággal eryüttes tilésen is megtargyalhatja. Az egyiittes
bizottsági tilés döntéshozata|áĄ haĺározatképességét bizottságonként ktilön kell megvizsgí|ni. Az
eryĺittes bizottsági iilés vezetésében és jeryzőkönyv.vezetésében a bizottságok elnökei átiapođnak
meg.

16. A Bizottság ülései - az SZMSZ nĺľt ütéseire vonatkozó renđelkezesei szeľinti kivételelĺkel -
nyilvĺánosak.

77. ABizsttság üIésén tanácskozási joggal vehetnek részt:
- AzUgyrend 1. mellékletében meghatarozottszemélyek (áIlandó meghívottak),
- bĺáľmely önkoľmrányzati képviselő,
. a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei,
- a könywizsgáůó,
- aHivataÍ jegyrcjevagy az általa megjelölt kiiztisztviselője, a|jegyzőt



- az önkormányzati tulajdonban |évó gazdasági társaságok vezetői, valamint az egyes
témakörökhiiz küIön meghívott éľintettek,
szakértőt

- azok, akiknek a Bizottság a véleményét hozzÁszo|ásźlt a döntéshozatalhoz sziikségesnek taľtja
és egyszerĺí többséggel meghozott hatźlrozatźpal - a napiľendhez, vagy aĺmak rész-éhez
kapcsolódóan - tanácskozÍlsi j ogot biztosít.

18. A Bizottság tilésére az ŕt||anďó meghívottak névsoľát az I. szÁmtĺmcllćklet taľta|mazza.

Iv. A BIzoTTsÁGI ELÓTERJESZTESEK RENDJE

1. Az előterjesztéseket a Bizottság elntikéhez kell benýjtani a2. szjľĺń melléklet szerinti formai
k<ivetelményeknek megfelelően.

Bizottsági hatásköľbe tartoző dontések tarryában előterjesztést tęhetnek
a. aBiznttságtagjai,
b. a polgármester,
c. az alpolgármesterek,
đ. az önkormányzati képvise|ők,
e. ajegzÍS,
f. azaljegyzi5t
g.anemzstiségiönkoľményzatok jogaikgyakorlásaköľében,
h. a Hivatal adott feladat ellátasával megbízottugyosztźůyának/őnálló irodának vezetője,
i. feladatellźúássa| megbízott önkoľmányzati tulajdonban |évő gazdasági taľsaságok igazgatősági
elnökei,igazgatói,azinténnényműködtetésivezető,piacvezető,gazdaságivezetď,

j. mindazon személyek és szervek, akik, vary ameýek részére a jogszabźiy lehetővé teszi.

A Bizottság ĺilésén önáIló napirendként dĺjntést igénylő kérdésben csak olyan előterjesztés
tźtrgya|ható, amely egyébként megfelel az olőteľjesztésekkel szemben támasďoÍt
követelményeknek. Rendkívtili stirgős esetben szóbeli előteľjesztés a|apjźn hozhatő döntés. Az
előterjesztéseket a kézbesítést megelőzóen aBizottság e|nöke jóváhagyja és kézjegyéve||ätja e|'

A bizottsági előterjesztést a szakmai-, törvényességi észrevételek megtételére ajegyző részérę a
bizottsági ülés előtt az előterjesztó részérő| meg kell küldeni. A láttamoz(tat)ást, illetve
ésnevéte(ez(tet)ést úry kell lebonyolítani, hory az e|őte9esztés a következő bizottsági ülésen
napiľendľe keľüIhessen.

A szaktertileteket érintó előterjesĺéseket véleményezés céljából minden esetben megkapjźk az
alább i szęrve zetek, inténrlények vezetői :

- a Hivatal adott feladat ellátásával megbízott üryosztályánalďönái|ő kodájának vezetői,
- feladatköľét érintően az önkormźnyzati gazdasägi társaságok és az önkormányzati intézľlények

vezetői.

Amennyiben a Bizottság átruhrázott képviselő-testĺileti hatrásköľbenjiíľ el, akkor:
a.) önkormĺányzati érdek fennállása esetében az ÍL|es megkezdése előtt kiosztofi előterjesztést

napirendre kell venni,
b.) a megkezdett bizottsági ülésen új _ napiľendre fel nem vett - elöteľjesztést nem lehet

napirendľe venni, ide nem érfte az a.) pontban említett eset€t.

v. AztnÉs LEvEzETEsE

A BizottsĘ e|n<jke dönthet az ĺilés elnapolásráróI.
Az ülést az elnöt akadáůyoztatása esetén aIJJ./3. pontban meghatrĺľozott személy vezeti. Az
ĺilésvezető munkáját a szakłrlai|ag illetékes szervezeti erység vezetője segíti. A jęwz.ő \ragy az
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általa kijelölt szeméIy k<jteles abizottság ülésein részt venni a Bizottság töľvényes mĺĺködésének
fi ryelemmel kísérése érdekében.

3. Az ülés vezetője megnyitja a Bizottsäg ülését. A jelenléti iv a|apján megźt||apitja a jelenlévő
bizottsági tagok számált. Az ĺilésvezętő megállapítja aBizottsághatÁrozatképességét, ismerteti az
ülésľól tívolmaradt bizottsági tagok nevét és a távolmaľađások bejelentett indokát, ertkijvetóen az
tilésvezető köteles meggyőzł5dni arról, hogy a jegyzÍ5 vaw az ráltala kijelölt munkatársa a
Bizottság törvényes miĺködésének figyelemmel kíséľése érdekében a Bizottság ülésén jelen van-e.

4. Az elniik minden napiľendi pont tblett vitat nyit. Az elnĺik a t.elszólalasra a jelentkezések
sorendjében adja meg a szót'

5. A napirendi pontok t..árgyalĺásának rendje:
a) az előterjeszto kérése esetén az e|otĄesztés szóbeli kiegészítése legfeljebb 5 peľc

időtaľüamban,
b) u elnök ismeľteti az előzetesen ínásan leadott módosító javaslatokaĹ
c) az elnök megrryida a napirend viĘiát,
d) az elnök a bejelentkezés sorrendjében ad szóĹ meýnek keľetében kérdések tehetőek fel az

elóterjesztőhöz, a témćthoz kapcsolódóan 1-1 percben,
e) az elnök az e|őteĄesúőnek megadja a szót a feltett kérdések megválaszolásáľa legfeljebb 5

peľcben, meĺyeknél az e|óter1esnó igénybe veheti a tarŕrcskozźtsi joggal nem rendelkező
szakéľtők segítségéq

Đ az elnĺik megadja aszótahonásznlőnak legfeljebb 5 peľcben,
g) az elnök |ezárjaavitźt" ha a napirendi ponthoz nincs továbbihozzäsző|ő vary ha aBizottsźąa

v ita |ezfu ásźról döntött,
h) u elnök megadja a sznt az e|őteqesnőnek kéľése esetén legfeljebb 5 peľcben előteľjesztői

zárszóra,

Đ az elnök eryenként felteszi szavazłsta a módosító indítvĺányokat,
j) az elntik aszavazástmegelőzően ismerteti ahatfuozatl javaslatot,
k) az elnök ęlrendeli a szavazÁst.

6. Ha az e|nok képviselői minőségében kívrán fe|szolalni, akkor ezt szokásos módon jelezlie kell, és
csak az e|őtte hozzźsző|źsru je|entkeznttek utrán szó lalhat fel.

7. A Bizottság felszolalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal jelenlévőnek is. E kéľdésben a
Bizottság vita nélkĺil egyszenĺ többséggel diint.

8. A jegĺn vagy az általa felhatalmazott köztisztviselő idókor|źttozźts nélktil több alkalommal is
felszólalhat ha törvényességi észrevételt tesz.

9. Ügyľendi kéľdésben bármelyik bizottsági tag bráľmikor szót kérhet. Üg5rrendi javaslat aBiz.ottsźg
vezetéséveĺ, rendjével ö'sszeffiggő, a tárgya|t napirendi pontot éľdemben nem érintő _ dĺjntést
igénylő - eg.ráľási kéľdésľe vonatkozó javaslat. Az üg5ľendi horuásző|ás elsőbbséget é|vez. Au
ĺigyrendi javaslatról aznnna| kell dönteni és a szavazäs eľeđménye szerint kell eljárni. Ügyrendi
javaslatróI aBiznttságvita nélhil egrsreľű többséggel đönt'

10. Ha ahoruászn|ás nem ügrrendi kérdésben töľténik, az elnök ahozásző|őtól megvonja a szÁt.

11. Ha a napřendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök avitźtt|ezźĄa. Avitát akkor is |ekellzźlrni,
ha ĺigrrendi indítványként brármely bizattsági tag eú. kezdeményezi. A javaslat elfogadrását
követöen csak azok kaphatnk szot, akik a döntés előtt máľ felszólalĺásra jelentkeztek.

12. A vita |ezźrźsa után további bozzásza|átsnak nincs helye; személyes megjegyzéssel élhet -
maximum 1 percben _ az a bizottsági tag aki a vitźtbul az ellene sző|ő, áita|a séretnesnek vélt
megjeryzést kívánja elhárítani, vagy hozzźszőlásáwa| kapcsolatban felmerült felreértéseket
eloszlatni. A személyes megjeryzést követően viszontválasznak vary további vitának heýe nincs.



13. A határozati javas|atotajegyzőkonyvezendő szöveggel kel|szavazźtsrafelteĺni.

14. A kisębbségi véleményt a jegyzőkönyvben a hat.ározat meghozata|a utźn rögzíteni kell. Ha a
d<jntés képviselő-testiileti előterjesztés előkészítése, akkor a kisebbségben lévők közös állaspontot
foga|mazhatnak meg, amelynek ismeľtetésére egy testiileti tagot kérhetnek fel.

15. Az ĺilésvezetó a napirendi pont tárgyalása során egyeztetó sziinetet és két napirend tÁrgya|ása
kö'zĺjtt szĺinetet rendelhet el.

16. A BizottsĘtagai az onkoľľrrínyz,atotérľrtő fetvilágosíĹás kéréseket jegyzo fe|é címezve írrásban
nyijthatnak be. A felvilágosítás kérésľe annak benyujüását követő legkésöbb 27 napon belül
írasban érdemi váiaszt,kell adni.

17. A Bizottság ülésén rádiótelefon haszĺrálatatilos.

18.3 A bizottsági tąE abizottsági ülés napirendjét követően abizottsághataskörébe tartoző tiryben a
jegyzőtó| és a bizottság elnökétől felvilágosítíst kérhet, ameýe az ülést követő legkésőbb 27
napon belĺil írásban éľdemi vźiasztkell adni.

vI. Á. B\zoTTsÁG ooľľnsnozATÁLÁNAK SZABÁLYÁI

1. A Bizottság döntéseit szavazĺssal hozzameg.

2. A Bizottság hatáĺozatképességére és hatrłľozathozata|fua a Képviselő-testĺiletre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni. A Bizottság iilése al.ĺkor hatĺrozalképes, ha az-on a Bizottság
megválasztott tagiainak többsége jelen van, mely szerint határozatképes a Bizottság ha a tagjainak
több mint a fele jelen van a Bizottság ülésén.

3. A Bizottság afe|adat- és hatásköľébe tartozo kérdésekben egyszerťĺ többséggel hoz diintést.

4. A Bizottság eIé kerülő előteľjesztések tematikai blokkonként keľülnek megffugyalásra. Egy
tematikai blokkba tartoznak az ajzonos témájú vagy hasonló jellegu előterjesztések. A tematikai
blokkok kialakítasĺłÍ az e|őtĄesztések előkészítői végzik e|. Az egy tematikai btokkba tartozô
előterjesztések egy szavazássa| kerülnek elfogadásra, me|y szavazźls egyben az összes blokkban
lévő előterjesztés hatźltozati javaslatának elfogadását vary elutasítrását jelenti. Ha bĺármely
bizotisági tag az általa megnevezett e|óterjesztések blokkon kívÍil, eryedi tźlrgya|ásáijavasolją
akkoľ azon előteľjesztések a blokkbóI kikeľülnek és róluk külön, eryesével kell szavazni. A
tematikai blokkokban lévő elöterjesztések esetében alternatív hatánozati javaslatot nem lehet
előteľjeszteni.

5. A Bizottság döntéshozata|źIbć,| kJzÁrható az, akit vaga akinek a hozzźúartozőjźt az ilgy
szeméýesen érnti. Az ügy akkor éľinti a bizottsági tagot vagJ honźLtaťtozőját személyesen
(személyes érintettség), ha - tö,rvény eltéľő renđelkezése hirínyában _ a bizottsági tapak vagy
hozzźÉntoznjźnak az előterjesztéssel érintett iigyhöz, illetőleg az üggyel érintett fęIek
bánnetyikéhez szemé|yi vary vagyoni éľdekeltsége fiizőđik. A bizottsági tag köteles bejelenteni a
személyes érintettséget. A kizánísľóI az éľintett bizottsági tag kezdeményezésére vary bráľmely
bizottsági tag javaslúźra a Bizottság minősített szótÓbbséggel đönt. A kJZźIrt bizottsági tagot a
határozatképesseg szempontjábol jelenlevönek kell tekinteni. Amennyiben a döntéshozata|bő|
kizárhatő bizottsági taglĺĺĺzźlÍásőÉa nem keľÍilt sor, źlm akizáráls feltételei a|<ufuás tekintetében
érintett döntés meghozatalĺának időponliábaĺr fennálltak, akkoľ a meghozott döntést ezen pontban
említett személyes érintettség észlelését követően nem lehet végrehajtani és helyette új döntést kell
hozni.

vII. A BIzoTTsÁc irr,Ésĺľgr JEGYZŐKoI\ľWE

' Beiküatta a Városgazdálkodási és Pénzĺlryi BŁottság 672/2015. (vI.22.) számí batározata, hatÁ\yos 2015.
június 22' napjától
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l. A bizottsági ülésről jeryzőkönyvet kell készíteni, amely tarta|mazza:
a) az ĺilés helyét és időpontját,
b) a résztvevők névsoľát, a jegyzokönywezeto nevét,
c) a napirendi pontokat,
d) a hozztszó lasok ľövid osszęfo g|a|ását,
e) a meghozott döntéseket, azok sztmźú' felelősét, a végrehajtás hatáĺidejéą szavazźls módját
(tematikai blokkonként vary mas módon)
f) a kisebbségi véleményeket (ha kérték annakjegyzőkönyvi rögzítését),
g) az ülésvezető aláIÍását,
h) az illetékes hivatali vezetłS a|áitását.

2. A jegyzőkönyv mellékletei:
a) meghívó,
b) jelenléti ív'
c) előterjesztéset
d) szakértői vélemény.

3. A Bizottság döntéseiről a Hivatal nyilvántaľtístvezet és gondoskodlkaziratanyagszabźlyszsru
kezeléséről. A bizottsági audio.kazetüákat 6 hónapig meg kell őnzni.

4. A bizottsági iilések jegyzőkönyveit a - zárt ülés jeryzőkĺlnyvei kivételével - lakossĺĺg szźmźtra
betekintésľe a Hivatalban, a képviselök számźtra a Szeľvezési és Képvisel<ii lrodán hozzźférhętové
kell tenni.

5. A Bizottság jegyzőkönyvét 10 napon belül elekhonikus úton a jegyző tészére meg kell
ktildeni.

6. A bizottsági iilésről készült kivonato|t jegyzőkönyvet a következő rendes bizottsági tilés
meghívójával eryütt a bizottsagi tagok részere az omtľjozsefuaros.hu-ra fel kell tenni.

7. A kivonatolt jegyzőkönyvet 3 napon beliil a polgármesteľ, az alpo|gźrnesteľet a jegyző és a
hivatďi vezetők részśrę elektľonikus riton meg kell kíildeni.

8. Az 5-7. pont szerinti továbbítłás a Tudasbĺázis és az omtrjozsefuaros.hu portálon keresztiil történik.

vm. zÁRó RENDELKEZÉsEK
1. AzÜryrendmellékletei:

7. aYárosgazdźůkodási és Pénziigyi Bizottság iiléseinek állanđó meghívottai
2. a Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság részére készítendő előterjesztések formai

követelményei
AzÜgyľend frggelékei:

I. a Városgazdrílkodrási és Pénziiryi Bizottságtagsainak névsora
u. a Vĺírosgazdálkođĺsi es Pénziigyi Bizottság feladat- és hatĺásköre

m. a Városgazdĺĺlkodási €s PéÍ'ziigyi Bizottság ülésein ľésaevők ĺilésrendje
2. A Bizottságboz|eadott anyagokat eľkeztetni, majd nyilvántartĺásba kell venni, és sorszám szerinti

emelkedő soľrendben lefiizve kell üáľolni.
3. Ezen [Jgrcndben nem szabĺílyozott kéľdésekben az Mötv. és az SZNISZ ľendelkezései az

irrányadók.
4. Az Üg1łrend 2014. novembeľ l1. napján lép hatílyba és ezzp| eryidejÍĺleg hatźiyátveszti a korábbi

Vrírosgazdálkođási és Pénzĺigyi Bizottság Üg5rrendje és annak valamennyi módosítása.

Budapest, 2016. október 05.

Soós Gyöľry
eInök



Ugłrend 1- melléHete

Budapest Főváľos VIIr. keľiilet Józsefváros Onkoľmányzat
Képviselő-testĺilete

Y árosgazdáĺIkodĺísi és Pénzügyi Bizottság
iiléseĺnek állanđrí meghívottai

1' Bizottságtagjai
?, Polgármester
3. Alpolgĺáľmesterek
4. Jegzó
5. Aljegyzők
6. Polgármesteri Hivatal ügaosztĺáýezetői, önĺálló iľođavezetői
7. az önkoľmĺínyzati tulajdonban lévő gazdasági tarsaságok vezetői, vaĺamint az ewes témaköľölĺłlöz

küliin meghívott érintettek,
8. Ipaľtestiilet
9. Budapesti Kereskedelmi és Ipaľkamara

//
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Ügłrend 2. melléHete

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáros onkoľmányzat Képviselő-testiiĺetének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

előteľjesztő neve
....s2. napirend

ELOTERJEsZTÉs
a VáľosgazdáIkodĺísi és Pénzĺigyi BizotĹság. . . . . . . . . . .. ... .i iiléséľe

Táagy:

Előteľjesztő: név/beoszĺís
Készítette: név/beosztás

A napirendet ..............(nyilvźnos|zźft)üĺésen ...........'...(kelVlehet) tfugya|ni.
Adöntésetťogadasahozegysz-erűsz'avaa|tőbbségszülĺséges.
MelIéklet:

,,Szakmai indokolas és ismertetés''. Jogszabályi felhatalnazás a bizottsági hataskörre.

Hatfuozatt javaslat

...év. ('''hó....nap).sámú bizottsági hatźrozat:

a döntés tź,rgya_ o,ahatźrozati javaslat szövege''

Felelös:
Hatáľidő:

A döntés végľehajtását végzi| szsĺvezntí egység:

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén aze|őteqesnés előkészffiének javaslata aközzététę|
módjrára:

Hely, dátum:
Előterjesztő neve/ďáíľása

9 Í
t'.,ł,z

rÉszÍľpľtp: '.. '...(szenvezľn EGYsÉG)

LBÍRIĺ.: ...(ľEv' BEoszTÁs)

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉI.IYELINIEM IGÉ}.IYEL. IGAzoLÁs:

JoGIKONTRoLL:

Errpt.łÖnztp:

N,TEGYZO

BETERJEszTÉsRE ALKALMAS: JÓveĺĺł'cyľe.:

Daľaoł-RnĺÁN Eorľiĺ. Soós Gytncy
ĺEGYZö AvÁRosGAZDÁLKoDÁsI És PÉľzÜayl BIZoTTSÁGELNÖKE

a



Ügyrend I. Függelékea

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľos Onkoľmányzat Képviselő.testĺilete
Y árosgazdátlkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság

tagiaĺnak névsoľa

Elnök:

Alelnök:

Soós Gyoľgy

Vöľös Tamás
Dudĺĺs Istvan Józsefné
Komássy Zsolt Ákos

Gondos Judit
Guzs Gyula
Jakabff Tamás
Pintér Attila

Gyöľryi ldaAnna
Kocsis Attila
Hélisz Gyiiľgy
Major Z'olrtÁÍI

Pálovics Lász|ő
Borsos Gábor
oszíEva

FIDESZ-KDNP

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
MSZP-DK-MLP

FIDSZ.KDM
FIDESZ-KDNP
LMP
JOBBIK

FIDESZ.KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
EGYIJ-ľT-PM
MSz-DK-MLP

Tagjai:

Kĺilsős tagok:

h4ódosította a 229ĺ20|4, CXII.O4.) sz' Kt. határozat
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Ügłrend II, Függeĺéĺce

A Vórosgazůźlkoďdsi és Pénziigłi Bizottsdgfeladat- és hatúskaľe kiiliinijsen:

1.l. dönt

1.1.1. a polgári és közigazgatźlsi, biztosíüísĹkártérítési üryekben az onkormanyzz\ mint fél'
bíľóság, hatóság stb. előtti eljárĄogi részvételével összeÍiiggésben az eljáras indíüásą
befejezése, vitele, a jogorvoslat az egyezségtekintetében;

1.1.f. saját điintésével megindított vizsgáiatátva|ellenőrizheti az onkormanyzat gazdátkodásának
törvényességét;

1.1.3. kozbeszprzśsi ĺigyekben az e|jźrts megindításáľól, eredmény megźi|apítźsráľól, beszerzési
iiryekben az eľedmény megállapíuásáľól, bráľmely önkormányzati szeľzödés megkötéséről,
modosítrásaról, megszĺ.intetéséľől, ide nem élwe a polgármesteri és a kizáľólagos képviselő-
tesfiileti hatáskört, kivéve továbbá a f2ĺ20|ĺ. (IV.lz.) önkormányzati ľendeletben
megbaÍłáľozott Józsefuárosban mÍĺködő önszerveződő köz<isséget miĺvészek és sportolók
pźĺ|yázati támo gatásához kapcsolódó szeľződések módosításráĘ

I.1'.4. a testvéľvárosi, paľtneľvárosi kaposolattaľtással összefüggésben a polgármester külföldi
tazÁsár ő|, a napidij ĺáľó l ;

1.1.5. a Józsefuáros Krártyávaĺ összefüggő, tinkormányzati döntest igénylő üryekben, az
źft llházhatő képvi selő.testĺileti haüáskörtjkben;

1'i.6' a közteriilet hasznźl|ati hozzźtjźlru|ás iránti kéľelemľőI első fokon, a Józsefuáľosi
Önkormányzat tulajdonában lévő köĺerĺiletek haszrálatárót és használatanak rendjéröl
sm|ő 18/2013. w.24,) ök. rendelet t2. $ (2)-(3) bekezdésben foglďtak kivételével,
valamint vendéglátó teraszok esetébęn és a rendelet 2. melléklete a|apjźtn megáIlapított
közteľĺilet-használati díjak csiikkentéséről vary elengedésérőt

1.L.7. fontos közéľđekből a köZtęrület hasaálatłának sziĺnetelésénekelľendeléséről;
1.1.8. taltós (legalább ó hónapot meghaladó) közteriilet.hasnń,|at esetén a jogosult kérelméľe

méltányosságból havonta, neryedévente vagy féIévente eseđékes, egyenlő összegű
dfi fizetés megĺíllapítrásaľól;

1.1.9. a tarsashazak kéľelme a|apjźn a közteriilet.basmáiati dii ery részének visszafizetéséről a
Józsefuárosi onkormĺányzat tutajdonában lévő koztertiletek haszľráIatfuő| és használatának
rendjérőI szőló |8/2013. w.24,) önkormrányzati rendelet szerint;

1.1.10. páůyáľrlti e|járas a|ka|mazÁńva| a közteľület-hasnźÁati hozzájáru|ás tfugyában,
amennyiben ery adott teľĺiletľe több egymást térben és időben kizäró kérelem érkezsttvagy
ennek bekövetkezése valószínűsíthető;

t.1.i l. az onkormrányzat tulajdonában rálló nem lakrás céljénszolgáló helyiségek elidegenítésének
fettételeiről szn|ő 32/20|3. (uI.15.) Budapest Józsefuáros Önkormányzati rendeletbeĺ; az
Önkormrínyzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 33ĺ2013. c/Ir.15.)
Budapest Józsefuáľos onkoľmrányzati rendeletben, az onkormányzat tulajdonában á|ló
nem lalds céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásrának feltételeiről szőLő 35/2013. 0n.20.)
Budapest Józsefüĺĺros onkoľmányzati rendeletben, Budapest Fővĺáĺos VIII. kertilet
Józsefurárosi onkormányzat Képviselő.testiiletének a Budapest Józsefürárosi Önkoľmányzat
tutajdonában álló lakĺások béľbeadásának feltételeiről, vďamint a lakbéľ méľtékéről szóló
16/2010.(n.08.) szamú tinkoľmányzati rendeletben, valamint a Buđapest Föváľos VItr.
keľĺilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletének Budapest Józsefuráľosi
onkormĺányzat vagyonĺíróI és a varyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľIásáľól szoló
66l20t2. Cxtr.13.) tinkormĺányzati rendeletében meghatírozott tulajdonosi hatáskörökben;

1.7.12. a Tźtrsasháai Páiyáuatokat Elbíľłáló Munkacsopoľt javaslata ďapj,án a társashází
kameraľendszer fej|esrtése tÁĺgyáhanklÍltpźůyźuatokra benyujtott kérelmek tárgyában.
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1.2. véleményezi

I.2.1, a helyi adóka vonatkozó önkormányzati rendelet-teľvezrteket' kialakí$a az adőpo|itlkai
irányelveket akizźĺrő|agos képviselő-testtiĺeti hatłáskörok kivételével;

I,z.f. az önkormrĺnyzati érdeke|tségií gazdasági szervezetek működését, pénziiryi he|yzetét"

különös tekintettel éves beszámotójukrą iizlęti teľviikĺe; az önkormányzati tulajdonĺal
Yagy tárgyi és varyoni érdekeltséggel, az önkormányzati vagyongazdálkodássaĺ
kapcsolatban;

I.2.3. a miĺszaki, kommunális és tömegközlekedés fejlesztésével tisszefiiggő elképzeléseket;
I .2.4 . a szeruezęti és haüásköri kérdéseket, a bizottságok köztitti esetleges hatrásköri vitĺákat;

I.f .5. közrendet, közbizĺonságot érintő kérdéseket;
l.2.6. az önkoľmányzatlźi' az intézményeiné| az éves kiiltségvetési javaslatot és a végľehajtÍsźttől

szóló éves beszamoló tervezsteit;
1'.2.7. a piacokra vonatkozó javaslatokat;
I.f .8. kömyezet- és természetvédelmi szempontból a kiemelt beruházasokat;
I.2,9. előzetesen véleményezi a Képviselő-testĺilet munkĺáltatói (személyi) döntéseivel

összefiiggő előteľj esztéseket;
1.2.10. előzetesen véleményezi a rendőrkapitanyság és a helyi ľendőrőrs létesítését, illetve

megszĺintetését;
1.2.1I. előzetesen vé|eményezi a rendöľkapitányság és a ľendőľőľs vezetőjének kinevezeséĘ
1.2.12. véteméný nyilvláníthat az onkoľmrányzattu|ajdonát érintő bĺármilyen ügyben;
1.2.|3' állást foglal a Képviselő-testiilęt tilésén felmerülő tigyrendi kéľdésekben és a Képviselő-

testiilet Sz'erv ezpti és Mĺĺki'dési Szabá|yzata éľtelmezésében;
I,2,I4. a keľiiletrendezési tervek kia|akitásáltés ellenörzi azakvégľehajtását.

I.3, javaslatot tesz, vagl kezdeményezi

1.3.1. az onkormtnyzat tulajdonában lévö éľtékpapíľok és mrás gazdasági éľdekeltségek
kezelésére;

1.3,f. az önkormányzati érdekeltségíĺ gazdasági tĺírsaságok vagyongazdálkodási, szervezeti-

miĺködési, módszeľtani és infoľmatikai feltételeinek javitÁsźlrą fejlesztésére;
I.3 .3 . a meghatározott célon felüli bevételi többlet felhasználásrárą
L.3.4. a polgármester illetnényének emelésére, és annakmértékére;
1.3.5. a polgármester és az alpolgáľmesteľek jutalmazasára és annak mértékéľe;
l.3.6. kömyezewéde|mi szempontból védett teľületek kijelölésére;
1'.3.7. akörnyezeti rátalmak megsziintetéséľe, illetve csökkentéséľe;
1.3.8. részt vesz lakásépítési progľamok megvalósítlásrĺra vonatkozó javaslatok kidolgozásában és

fi gyelemmel kíséľi végľehajtásukat;
|.3.9. évkiizben firyelemmel kíséri a gazdálkodĺás menetéĹ sziikség szerint javaslatot tesz a

kiiltségvetés módosíüásárą illetve kiĺltségvetési gazÄá|kodásra vonatkozó intézkedéseket
kezdeményez;

1.3.10. javaslatot tesz hitelek felvételére, egyéb banki iigyletekľe, vé|eményezi az ezzel

kapcsolatos kezdeményezéseket;
1.3.11. meghataľozott időszakban végzett munĺĺájĺának éľtékelése alapján firyelemmel kíséri az

onkoľmrányzat k?jzígazgatÁsi teriiletén az ipań, mezógazÄastę,i, kereskedelmi, értékesítési
és szolgáltaüási tevékenységet sziikség esetén javaslatot dolgoz ki e tevékenységek

befolyásolłásáľa;
I.3.|2' előkészíti Józsefuríros Közbiztonságáért és Kiiztisztaságáéľt Szolgáltató Nonpľofit

Kft.miĺködésével kapcsolatos iinkormányz.ati döntéseket és ellenőrzi azok végľehajtását
I.3.13. előkészíti az önkoľmĺányzati Kiizteriilet-feliigyelet és kerĺiletórség miÍködésével

kapcsolatos önkormányzati döntéseket és ellenőrui azok végrehajtasźú;
|.3.I4. a közbiztonsággal kapcsolatos panaszlevelek alapjlán tény- és heýzetértékelést végez és

megoldási javaslatot dolgoz ki.
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1-4. egłéb
1.4.I. közľemiĺködik az onkoľmányzat éves koltségvetésének tervęzésében, a hitelfelvételek és

köwénykibocsátás feltételeinek előkés zítéséb en;
1'.4.2. közreműködik a kerĹileďejlesztési koncepció kidolgozásában, azzal kapcsolatban

gazdaságossági elemzéseket készíttet;
I.4.3. kapcsolaĺot tÄÍt a kertiletfejlesztési egyesiiletek, tiársaságok, egyéb szervezetek

képviselőivel;
1.4.4. közreműködik az onkoľmźnyzatfejlesztési elképzeléseinek kidolgoz.ásában;
7.4.5. |1gz.zájáÍÜ| a ktizmiĺvek közteriiletek alatti elhelyezśséhez, megáIlapília' és módosítja az

eryszeri kĺáľtalanítĺís mértékét;
1.4.6. önkormányzati éĺdekből, rendkíviili sĺiľgísség esďén gyakoľolhatja a Képviselő-testiilet

összes nem kizírólagos - átruházltató _ hatĺískö,rét;
1'.4.7. ellátja az önkormányzati képviselök varyonnyilatkozatainak nyilvántartrásával, kezelésével

és őrzeséve|, a vagyonrlyi|atkozatta| kapcsolatos eljráľás lefolyüatasával összefiiggő
feladatokat;

1.4.8. kivizsgá[a a képviselői összefeľhetetlenségi tiryeket és eredményéről jelentést tesz a
Képviselő-testtiletnek;

L.4.9. firyelemmel kíséľi a költségvetési bevételek alakulĺását, kĺilĺjnös tekintettel a saját
bevételelľe, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés-, csökkenés) alakulásáĹ értékeli az a^.

előidéző okokat;
I.4.I0. vlzsgáůja a hítelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát ellenőriżteti a

pénzkezelési szzbáůyzat megÍartźséú, a bizony|ati rend és a bunny|ati feryelem
éľvényesítésétl

1 .4.1 I . el|átja a pénzíigyi bizoÍtság szÁmźra e|őírt egy éb feladatokat;
I.4.72. koordináló, kapcsolattaľtó szerepet tölt be a kerület éľđekében, a közbiĺonság érdekében

tevékenykeđő civil és nem civíl szeľvezetekkel;
L.4.|3. figyelemmel kíséľi a keľiilet köľnyezet. és természetvédelmi helyzetét, akomyezetvédelmi

előínások érvényesítését;
I.4.14, a haryományos teľületrészek értékeinek megőľzese éľdekében figyelemmel kíséľi a

mííemlékek és a vráľosképi jelentöségíĺ épületet teret utĄ utcárk védelmét;
1 .4. l 5. kapcsolatot tart a város-, illetve keriiletvédő eryestiletek, szervezetek képviselőivel.
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