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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság vé|eményezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bĺzottság véleményezi
x
Hatźrozati

jav as|at a

bizottság szźtmára:
és Pénziigyi Bizottság és az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-

A Vĺĺrosgazdálkodási

testiiletnek az e|őteriesztés mestársv a|źsáú.

Tisztelt Képviselő-testü|et!

I.

Tényállás és a dtintés taľta|mának ľészletesismeľtetése

Magyaroľszág helyi önkoľmányzatairól szóló 201I. évi CLxxxx. töľvény 53. $ (1) bekezdése szerint a Képviselő-testiilet a miĺködésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabźůyzatrő|
szóló rendeletében hatźrozza meg.
A Képviselő-testtilet 2014. november 05. napjźntaÍtotttestiileti ülésénelfogadta a Képviselő-testiilet
Szeľvei Szervezeti és Miĺködési Szabáůyzatátről. szőlő 36/2014. (XI.06.) önkoľmányzati rendeletet (a
továbbiakban sZMsZ), amely 2014. novembeľ 6. napján lépett hatálýa.

A felmerült kérdések hatékony szabźůyozása,valamint
sZMsZ aktua|izźůźsaaz a|ábbi táľgykörökben.

l. A jelenleg

hatalyos

hónap első csütörtökén

a megfelelő működés érdekében szükséges az

sZMsZ alapján a Képviselő-testiilet _
taľt rendes tilést.

augusztus hónap kivételével- minden

Tekintettel arra, hogy a rendes képviselő-testiileti iilés e minősítéseszerint irľeleváns az, hogy pontosan mely naptĺári napon tartja a Képviselő-testtilet az ülést, így javaslom az SZMSZ módosítását úgy,
hogy a Képviselő-testtilet - augusztus hónap kivéte|ével _ minden hónapban egy rendes ülést taľt.
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2. A Képviselő-testtilet 78/20|5. (Iu.l9.) számű határozatában űgy dĺintott, hogy kéri a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) előzetes vé|eményétaz
onkoľmányzat' va|amint annak kizárótagos tulajdonában álló gazdálkodó szervetek ĺinkormányzati
ingatlan elidegenítésévelkapcsolatban esetlegesen nyilvánosságrahozandő adatfajtźtktárgyźtban.

A Hatóság NAIIVZ0I 5 /25I9/2N . ikĺatószámú levelében anól tájékoztatott, hogy támogatja a nemzeti
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő

adatoknak mind szélesebb körű nyilvánosságát, honla-

pon történő közzététe|ét.

Fentiekre tekintettel javaslom a tĺirvényikötelezettségeken felül az átláthatóság mind szélesebb könĺ
megvalósítása érdekébenaz SZMSZ me||ék|etekéntcsatolt egyedi közzététe|i lista megalkotásáú a
Képviselő-testtilet 78/2015. (ilI.l9.) száműhatfuozatában foglaltakra figyelemmel.

3.

A

keriileti drogstratégia végrehajtásával kapcsolatban felmerült technikai igényeke tekintettel,
szükséges az Emberí Erőforrás Bizottság feladat- és hatáskörének részletes szabályozása a kerü|eti
kábítószer-ellenes stratégia végrehajtĺásával kapcsolatban. Erre tekintettel javaslom a bizottsági
hatásköri szabályok e vonatkoztlsában töľtnő módosítását.

4.

Az onkormányzat legfőbb prioritásai közt szerepel

a kerületi társas-lakóhazak fe|űjításźtnak, ezen

belül a lakóingatlanokra történő kamerarendszer kiépítésének
támogatása, amelyhez szükségessé vált
egy még inkább ptiyźzőbarźt, nagyobb méľtékűönkormányzati tátmogatási ľendszeľ kidolgozása.
Ennek során különösen fontos az adott pá|yźaatok gyors és szakszerű elbínálásą amelyre tekintettel
javaslom a kerületi társas-|akóingatlanok kamerarendszeľ kiépítésérevonatkoző pá|yázatok elbírálására vonatkozó hatásköri

il.

szabályok

źúvezetését.

A beteľjesztés indoka

Képviselő-testii|et a működésének részletes szabályait a szervezeti és mtÍködési szabá|yzatrő| szóló
ľende letébe n hatttr ozza me g.

In.

A diintés célja' pénziigyi hatása

A Rendelet módosítiás

cé|ja a hatékony szervezeti miĺködés megÍeremtése,valamint az önkormányzati
ingatlangazdálkodás vonatkozásában a minél szélesebb könĺ transzparencia és átláthatóságbinositźtsa. A döntés pénziigyivonzatta| nem jár.

Iv.

Jogszabá|yi kiĺrnyezet

A Rendelet

módosíLására vonatkozóan a Képviselő-testiilet hatásköre a Magyaroľszag helyi önkoľmányzatairól szóló 20l1. évi CLxxxx. törvény 53. $ (l) bekezdésén alapul.

Kéľem a Tiszelt Képviselő-testiilettől a mellékelt rendelet elfogadĺását.

ńUĺĄ

Budapest, 2015. május 04.

dľ. Kocsis Máté
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Töľvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
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az előterjesztés 1. sz. melléklete

A kihirdetés módja: kifiiggesztés
A kihiľdetésnapja:

Danada-Rimán Edina
jegyző

Budapest Főváros VIII. keriitet Józsefváľosi Önkoľ mányzzt Képviselő.testületének
... l20t5. (v. 15.) tinkoľmányzatĺ ľendelete
a Képvĺselő.testĺilet és Szeľvei Szewezetiés Műkiidési Szabályzatárő|szőI.ő3612014.

(xI.06.)

tinkoľmányzati ľendelet módosításáról

Budapest Főváľos VIII. kerti|et Józsefuáľosi Önkoľmányzat Képviselő-testtilete az A|aptorvény 32.
cil.k (2) bekezdésébe meghatźrozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az A|aptörvény 32. cikk (l)
bekezdés d) pontjában meghatĺározott feladatkörében eljárva az a|ábbi Szeľvezeti és Míĺködési
Szab tiy zatot alkotj a me

g

:

1. $ A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabáůyzatáró| sző|ó 36/20L4. (xI.06.)
önkormányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8.$ (2) bekezdés helybe a következő rendelkezés
lép:
,,(2)

A Képviselő-testĺilet _ augusztus hónap kivételével- minden hónapban egy rendes

2. $

A Rendelet

a kö,vetkező

Ĺilést tart.''

3l/A.$-al egészül ki:

,,3|/A. A Képviselő-testiilet a 9. melléklet szerinti egyedi közzététę|i listat alkotja.''
3. $

A Rendelet

[2.
2.1.

7.

melléklete aza|átbbi2.1.13. ponttal egészül ki:

Az Emberi Erőforrós Bizottsógfeladat- és hatasköre ktjlönt)sen:
d0ntJ

,,2.I.I3.

a

kerületi kábítószer-ellenes programok költségvetésben biztosított e|őirźnyzatźnak

felhasanálásłíról;''

4.$

A Rendelet

8. mellékletének 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A táľsasháaakrészéĺenyujtott önkormányzati támogatĺísokkal kapcsolatos hatĺísköre:
8.1. A polgármester dönt aTársashéľ;iPáiyáľ:atokat Elbíľáló Munkacsoport javaslata a|apján a

,,8.

támogatások összegéről és a munkacsoport összetételéľől

8.2. A polgáľmester dönt

a TźrsashźziPáiyěuatokat E|bíráůő Munkacsopoľt javaslata a|apján a
társasházi kamerarendszer fej leszt ése tźrgyźhanklílt pźiyánatokra benyújtott kérelmek ttrgyában.,,

5. $

A Rendelet

e rendelet 1. mellékletévelegészül ki.

6. $ Ez a rendelet 2015. május 15. napján |ép hatźúýąés ahatá|yba lépésétkövető napon hatźiyźtt

veszti.

Budapest 2015. május ...

Edina
jegyző

Danada-Rimán

Dr. Kocsis Máté
polgáľmester
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keľület

5

Józsefuáros onkormányzat tulajdonában
(résztuĺajdonában) á||ó ingatlanvagyon
elidegenítésévelkapcsolatos alábbi
információk:
l. szerzódésidőpontja;
2. megnevezése, típusą tárgya;
3. szerzőđéstkötő felek neve;
4. szerződésértéke;
5. az ingat|antermészetbeni
elhelyezkedése, helyĘ zi száma;
6. az ingat|an értékbecslésére
vonatkozó adatok;
7. a fizetési ütemezésre vonatkozó

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsęfkizárólagos
tulajdonában |evő gazdźtlkodó szerveinek tulajdonában (résztulajdonában) álló
ingatlan vagJon elidegenítésévelkap.
csolatos alábbi információk:
1. szerződésidőpontja;
2. megnevezése típusą táĺĺgya;
3. a szerződést kötő felek neve;
4. aszerződésértéke;
5. azingat|anteľmészetbeni
elhelyezkedése, helyľaj zi számą'
6. az ingat|anértékbecslésére
vonatkozó adatok;
7. aťlzetési ütemezésre vonatkozó

város onkoľmányzatának

adatok;

melléklet a .../20l 5. (V' 1 5.) önkoľmónyzati rendelethez

millió
forint
alatt

a

szerzodés létrejöttétől

számított legkésőbb 14

napon belül keľeshető

formában

www jozsefuaros.hu

a

A

közérdekből

nyilvános adatnak nem

minősülő

adatok,
adatok

személyes
minősített

és a

Törvénykönyvről

honlapon

20|3. évi v.

Polgári
szóló
t<!ľvény

2:47. $ szerinti adatok
felismeľhetetlenné
tételével

5

millió
forint
alatt

a

szerzódés létrejottétől

számított legkésőbb 14

napon beltil keľeshető

formában
önkormányzati

tulajdonú

aZ

A

közérdekből

nyilvános adatnak nem

minősülő

adatok,
adatok

személyes
minősített

és a

Polgári

gazdźůkodő Törvénykönyvľől szóIó
szervezetek saját 2013. évi törvény
honlapján vagy a 2:47. $ szeľinti adatok
wwwjozsefuaros.hu
felismerhetetlenné
honlapon
tételével

v.

az előterjesztés 2. sz. melléklete

InĺDoKoLÁs
Általános indokolás
cé|ja az sZMsZ aktua|izá|ésa, illetve a felmeľült kérdések hatékony szabá|yozása,
a megfelelő működés érdekébenszükséges vźůtoztatások átvezetésével.

A rendelet-tervezet

Rész|etes indokolás

l.$-hoz

A Képviselő-testtilet
2.$-hoz:

rendes iiléseinek alapvető szabá|yaittarta|maz'z,a.

Az önkoľmányzati
át|áthatőság

roz.

ingat|angazdálkodás vonatkozásában a minél szélesebb könĺ transzparencia és
biĺosításaérdekében a Képviselő-testiilet eryedi kĺzzététe|ilista megalkotásárő| hatźy

3.$-hoz

Az Emberi Erőfonás Bizottság feladat-

és hatáskörének szabályaittarta|mazza akeru|eti kábítószerellenes pľogramok végrehajtásával kapcsolatban.

4.$-hoz:

A kertileti taĺsas-lakóingatlanok felújításaérdekében kiíľtkameľapźúyźnatokeĺbírá,|źsźtvalkapcsolatos
p o

l

gáľme steri hatáskört tarta|mazza.

5. $-hoz:

AzegyediközzétételilistarészletszabźúyainakmegllatározÁsa.

6.$-hoz:
Szokásos jogtechnikai zźrő rende|kezés.

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi
onkoľmányzat Képvise|ő.testĺĺletének
...ĺ2015. (v.15.) önkoľmányzati ľendelete
a Képviselő-testület és Szerveĺ Szervezeti és
Míĺkiid ési Szabáiy zatálľĺílszóIó 3 6 l20t 4. (xI. 06.)
iinkormányzati ľendeletének módosításáľól

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáľosi
onkormányzat Képviselő.testĺiletének
3612014. (xI.06.) iinkoľmányzati rendelete
a Képvĺselő.testĺiletés Szeľvei Szeruezeti és
Mű ktid ési Szabá|v zatár ő|

Budapest Főváros

VIII. keľület Józsefuárosi Budapest Főváros vI[I. kerület

Józsefuárosi

onkormányzat Képviselő-testiilete az Alaptörv ény 32.
cikk (2) bekezdésébe meghatarozott eredeti j ogalkotói
hatłáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében e|jźrva az
alábbi Szervezeti és Míĺkĺ'dési
Szabźiyzatot alkotja

onkormányzat Képviselő-testülete az Alaptöľvény 32.
cikk (2) bekezdésébemeghatározott eredeti jogalkotói
hatĺáskörében, az A|aptörvény 32. cik* (l) bekezdés d)
pontjában megJlatározott feladatkörében e|járva az
alábbi Szervezeti és Mĺĺködési Szabá'|yzatot alkotja

meg:

meg:

1.$ A Rendelet 8.$ (2) bekezdés he|ybe a következő
rendelkezés lép:
8. $ (2) A Képviselő-testtilet - augusztus hónap kivéA Képviselő-testiilet _ augusztus hónap kivételével
',(2)
telével _ minden hónap első csütört<jkén taľt rendes _ minden hónapban egy rendes ülést taľt."
ülést.
2.$

A Rendelet

',3|/A.
e

A

a következő 31/A.$-al egésziil ki:

Képviselő-testtilet

a 9. melléklet szerinti

gyed i közzététe|i l isĺát alkotj a.''

3.$

A

Rendelet 7. melléklete az a|ź.ůbi2.|.I3. ponttal

egészül ki:

[2. Az Emberi
hątdsköre lcülönósen:
2.I. dÓntJ

Erőforrós Bizottsóg feladar

és

.|.I3. a kertileti kábítőszer-ellenes programok
költségvetésben biztosított e|őiráłnyzatának
,,f

felhasználásaról;''

A Rendelet 8. męllékletének 8. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
4.$

8. A társasházak osztatlan közös tulajdonában lévő ,'8. A társashrázak részérenyujtott önkormányzati
épĹiletrészekrészleges-, teljes felújítĺásźůloz
és gáz támogatásokkal kapcsolatos hatĺásköre:
alap- és fe|szá||ővezeték felújítasához nyujtandó önkormányzati üímogaĺásokkal kapcsolatos hatĺásköre:

8. 1. A polgármester dönt aTźrsashźziPźúyźnatokat8.l. A polgĺĺľmesterdönt a TĺársashiĺziPźiyźzatokat
Elb íráló Munkac sopoľt j avaslata a|apjźn a tźlmo gatá- Elbínáló Munkacsoport javaslata a|apjźtn a támogatások
sok összegéről és a munkacsoport összetételéről (Bu- összegéről és a munkacsoport összetételérő|
dapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testĺiletének 34/2013. (VI.25.) 8.2. A polgĺĺrmesterdönt a Táĺsashźu;iPźúyźaatokat
számű önkormányzati rendelete az onkoľmányzat Elbíráló Munkacsopoľt javaslata a|apján a tfusashźz;i
bevételeinek lakáscélokľa és az ezek'hez kapcsolódó
kamerarendszerfej|esztésetárgyábankiírtpályázato|<ra
infľastrukturális beruhrázásokra vonatk oző fe|haszná- benyúj tott kérelmek tár gy źtb an.,'
lás szabályairól).

5.$

A Rendelet

e rendelet

l. mellékletével egésziil ki.

