Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat
Kepviselo-testiilete szamara

Eloterjeszto: Czegledy Adam, Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es!v
Eselyegyenldsegi Bizottsag elnoke
A kepviseld-testuleti iiles idopontja: 2021. december 16.
Targy: Beszamolo a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es
Eselyegyenldsegi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15.
- 2021. november 30. kozotti idoszakra vonatkozd atruhazott hataskoreinek
gyakorlasarol
A napirendet nyilt iilesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz egyszeru tobbseg
sziikseges.
Elokeszi'to szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda
KeszItette: Czegledy Adam - a bizottsag elnoke

Jogi kontroll: /
Beterjesztesre alkalmas:
DR.
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Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag velemenyezi
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi
Bizottsag velemenyezi
Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzterulet-hasznositasi Bizottsag
velemenyezi
Varosuzemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keruletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi
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Hatarozati javaslat a bizottsag szamara:
A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag javasolja a
Kepviseld-testuletnek az eloterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviseld-testiilet!

I. A tenyallas es dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A)
A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Kulturalis, Civil, Oktatasi,
Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsaga (a tovabbiakban: a Bizottsag) 2021. evi
munkajarol a kovetkezo beszamoldt terjesztem a Kepviseld-testiilet ele.
A Kepviseld-testiilet a Bizottsag letszamat 9 foben allapitotta meg, feladat- es hataskoreit a
Kepviseld-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatardl szold 36/2014. (XI. 06.)
bnkormanyzati rendelet 7. melleklete tartalmazza.
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A Bizottsag a Kormany altal elrendelt veszelyhelyzet ideje alatt - 2021 januarjatbl majusig
terjedd idoszakban - nem iilesezhetett, mig 2021 juniusatbl a Bizottsag havi rendszeresseggel
iilesezett, 6 rendes ulest tartott, es mindbsszesen 46 hatarozatot hozott.
A Bizottsag tagjai az uleseken rendszeresen reszt vettek, tavolmaradasukat elbzetesen jeleztek a
Bizottsag elnbkenel, illetoleg a Szervezesi Irodan.
A bizottsagi tagok szemelyeben valtozas tbrtent. 2021. julius 1-tdl uj bizottsagi tag: Stettner
Istvan kepviselb.

A bizottsagi tagok reszvetele az uleseken az alabbiak szerint alakult:
Bizottsagi tag neve

Czegledy Adam
Hermann Gybrgy
Dr. Ferencz Orsolya
Santha Peterne
Stettner Istvan (2021.07.01-tol)
Egner Eniko
Pblhe Dora
Pacsika Marton
Kaiser Edvin Sandor
(2021.06.30-ig)
Dr. Palovics Emese Csilla

Ulesek
szama,
amelyen
reszt vett
6
6
1
4
1
5
5
6
0

Ulesek
szama,
amelyen
tavolmaradt
0
0
5
2
4
1
1
0
1

Jelenlet %

5

0

100 %

100 %
100 %
16%
66%
20%
83%
83%
100 %
0%

A Bizottsag tagjai aktivan kozremukodtek a napirendi pontok targyalasaban, a hatarozatok
meghozatalaban.

Kormanyhivataltbl torvenyessegi eszrevetel a Bizottsag dontesei ellen nem erkezett.

A Bizottsag feladat- es hataskbrebbl kovetkezoen leginkabb az alabbi temakban hozott
donteseket:
• javaslatot tett szervezetek kedvezmenyes helyisegberlettel kapcsolatos
beszamoloinak elfogadasara, a 2021. evi sport, civil, egyhazi es nemzetisegi
palyazatok elbiralasara, kimagaslo munkavegzesek elismeresere.
• dontott az ovodak nyitvatartasi rendjerbl, az Onkormanyzat koznevelesi,
kbzmuvelbdesi, kulturalis, sport feladatok ellatasa targykbrebe tartozo szerzodeses
partner tevekenysegerbl szolo beszamolbk elfogadasarol, a koznevelesi intezmenyek
eves munkaterverbl
• a Bizottsag velemenyezte tovabba a hataskbrebe tartozo kepviselb-testuleti
elbterjeszteseket hataskbrenek gyakorlasa soran, illetoleg velemenyezte azon
elbterjeszteseket is, amikor a polgarmester volt jogosult a donteseket meghozni.
Megallapithato, hogy a bizottsag teljesitette, elvegezte azokat a feladatokat, amelyek ellatasa
erdekeben a Kepviselb-testulet letrehozta, mindezek alapjan kerem a beszamolo elfogadasat.
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B)
A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek a Kepviseld-testulet es Szervei
Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendeleteben (a
tovabbiakban: SZMSZ) szabalyozta a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es
Eselyegyenlosegi Bizottsag altal gyakorolt atruhazott hataskoroket.

A Bizottsag altal atruhazott hataskorben hozott hatarozatai tekinteteben a Polgarmesteri Hivatal
szervezeti egysegei, gazdasagi tarsasagai elkeszitettek a hatarozatok vegrehajtasarol szolo
tajekoztatasukat. Erre alapozva kesziilt el a jelen eloterjesztes mellekletet kepezo beszamolo,
amely tetelesen tartalmazza az osszes, erintett idoszakban meghozott bizottsagi hatarozatot es
azok vegrehajtasat.
A hatarozati javaslat alapjan a Kepviseld-testulet tudomasul veszi a Bizottsag munkajarol,
valamint az atruhazott hataskorok gyakorlasarol szolo beszamoldt.

H. A beterjesztes indoka
A beszamolo elfbgadasa a Tisztelt Kepviseld-testulet hataskorebe tartozik.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
Tekintettel arra, hogy a bizottsagok a Kepviseld-testulet atruhazott hataskoreben jamak el, ezert
a hataskdr forrasat - mint az onkormanyzati hataskorok fo cimzettjet - az ellenorzott es
torvenyes onkormanyzati mukodes biztositasa erdekeben indokolt es sziikseges beszamolni az
atruhazott hataskdr gyakorlasarol, az atruhazott hataskorben meghozott bizottsagi
hatarozatokrol, azok jellegerol es vegrehajtasarol. A hatarozat elfogadasanak nines penziigyi
vonzata.
IV. Jogszabalyi kornyezet
A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (a
tovabbiakban: Motv.) 41. § (4) bekezdese szerint: „A kepviseld-testulet - e torvenyben
meghatarozott kivetelekkel - hataskoreit a polgarmesterre, a bizottsagara, a reszonkormanyzat
testiiletere, a jegyzore, a tarsulasara ruhazhatja at.”
Az Motv. 57.§ (1) bekezdese alapjan a Kepviseld-testulet szervezeti es mukodesi
szabalyzataban hatarozza meg bizottsagait, a bizottsagok tagjainak szamat, a bizottsagok
feladat- es hataskoret, mukddesiik alapveto szabalyait. E torvenyi rendelkezes alapjan a
Kepviseld-testulet az SZMSZ 35-39. §-aiban letrehozta bizottsagait es meghatarozta
mukodesuk alapveto szabalyat.
Az SZMSZ 31. § (1 )-(2) bekezdesei es a 37.§ (3) bekezdesei szerint az atruhazott hataskorok
gyakorlasarol az azt gyakorld polgarmester, bizottsag, jegyzo szukseg szerint, de legalabb
evente egyszer koteles a Kepviselo-testuletnek beszamolni, tovabba a bizottsag evente egy
alkalommal beszamol a Kepviselo-testuletnek a bizottsag munkajarol.

A Bizottsag 11/2019. (XII. 16.) sz. hatarozataval elfogadott iigyrendjenek 1/18. pontja szerint a
munkarol eves beszamolo kesziil, melyet minden evben a Bizottsag elndke a kepviseld-testulet
utolsd ulesen terjeszt eld.

A veszelyhelyzet kihirdeteserol szolo 27/2021. (I. 29.) Kormanyrendelet 1. §-a ertelmeben a
Kormany az elet- es vagyonbiztonsagot veszelyezteto tomeges megbetegedest okozo SARSCoV-2 koronavirus-vilagjarvany elharitasa, a magyar allampolgarok egeszsegenek es eletenek
megdvasa erdekeben 2021. februar 8. napjatdl Magyarorszag egesz teriiletere veszelyhelyzetet
hirdet ki. A katasztrofavedelemrol es a hozza kapcsolodo egyes torvenyek mddositasarol szolo
3

2011. evi CXXVIII. torveny (a tovabbiakban: Kat. torveny) 46. § (4) bekezdesenek
felhatalmazasa alapjan veszelyhelyzetben a telepiilesi onkormanyzat kepviseld-testuletenek
feladat- es hataskoret a polgarmester gyakorolta,, az ott megjelolt kivetellel.

A katasztrofavedelemrol es a hozza kapcsolodd egyes torvenyek modositasarol szolo 2011. evi
CXXVIII. torveny egyes rendelkezeseinek eltero alkalmazasardl szolo 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a ertelmeben a telepiilesi onkormanyzat kepviseld-testiilete illetve annak
bizottsaga 2021. junius 15. napjatol a feladat- es hataskoret maga gyakorolja.

Fentiek alapjan kerem a hatarozati javaslat elfogadasat.
Mellekletek: Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag
2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakra vonatkozo atruhazott
hataskorben hozott dontesei

Hatarozati javaslat

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek
..../2021. (XII. 16.) szamu hatarozata
a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag 2021. evi
munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15.- 2021. november 30. kozotti
iddszakban atruhazott hataskorben hozott donteseirol szolo beszamolo elfogadasarol

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete a Kepviselo-testiilet szervezeti es
mukodesi szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 37. § (3) bekezdese
alapjan ugy dont, hogy a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag 2021. evi munkajarol,
valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti iddszakban atruhazott
hataskorben hozott donteseirol szolo beszamoldt az eldterjesztes melleklete szerinti
tartalommal elfogadja.

Felelds: polgarmester
Hatarido: azonnal
A dbntes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Budapest, 2021. december X -

Czegledy Adam
<
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi,
Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag
elnok
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Javaslat
szervezetek
kedvezmenyes
helyisegberleti
kereimevel
kapcsoiatos
dbntesek
meghozatalara

Javaslat civil
szervezetek reszere
kiirando
kedvezmenyes
helyisegberleti
palyazat biralati
szempontjainak
meghatarozasara
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javasolja a Tulajdonosi. Vagyongazdalkodasi es
iKbzteridet-hasznositasi Bizottsagnak az U j Start
Alapitvannyai (szekhely: 1086 Budapest. Magdolna
u. 5-7. I/l 13.; adoszama: 18975154-1-41;
kepviseleteben elj.ir: dr. Szbke Judit elnbk}
kedvezmenyes berleti jogviszony kereteben berleti
szerzbdes megkbteset a Budapest VU L keriilet. I9eri
Miksa u. 3. szam alatti (hrsz. 34924'0' A ’’23) 46 m :
alapteriiletii helyiseg vonatkozasaban.

Vagyongazdalkodasi es Kbzteruiet-hasznositasi
Bizottsagnak a Labrisz Leszbikus Egyesiileltel (szekhely:
1138 Budapest. Totnori kbz 19. 1/3.: addsz.ima:
18169012-1-41; kepviseleteben cljar: Farkas Reka elnbk)
kedvezmenyes berleti jogviszony kereteben berleti
szerzbdes megkdteset a Budapest VIH keriilet. Baross u
86. szam alatti (hrsz. 35527/2/A/74) 49 tn' alapteriiletii
helyiseg vonatkozasaban.

A Kulturalis. Civil. Oktatasi. Nemzetisegi. Sport es
Eselyegyenlbsegt Bizottsag 1 javasolja a Tulajdonosi.

Bizottsagnak a Budapest V lll. keriilet. Orczy tit 45. szam
alatti 35944/0/A/63 es 35944/0/A/59 hrsz.-ii nem lakas
celj.ira szolgalb H im 2 i- 19 m ' alapteriiletii heivisegek
vonatkozasaban kiirasra kerulb helyisegberleti palyazat
biralati szempontjainak meghattirozasat az alabbiak
szerint: - Mcgajanlott berleti dij bsszege: 50% - Annak
kifejtese. hogy a szervezet milyen modon segiti
Jozsefvaros iakossagat: 50%
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A K ultural is. Civil. Oktatasi. Nemzetisegi. Sport es
I-.selyegyenlbsegi Bizottsag javasolja a Tulajdonosi.
Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasziiositasi

a polgarmesteinek. bogy a 2021. evi
nemzetisegi palyazat kereteben az aiabbi nemzetisegi
dnkonnanyzatokat a kovetkezb celok mcgvaiositasa
erdekeben az aiabbi osszegekkei tatnogassa: ( lasd
tovabbiakban a tablazatot a hatarozat szerint).
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Humanszolgaltatasi
Ugyosztaly
Humankapcsolati Iroda

Ugyosztaly
Humankapcsolati iroda
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Javaslat civil
szervezetek reszere
kiirando
kedvezmenyes
helyisegberleti
palyazat biralati
szempontjainak
meghatarozasara
javasolja a Tulajdonosi. Vagyongazdalkodasi es
Kbzterulet-hasznositasi Bizottsagnak a Budapest V lil.
keriilet. Leonardo da Vinci u. 4/A-6. szam alatti
35719/4/A/l htsz.-u nem lakas celjara szolgalo 143 mJ
alapteriiletii helvisegek vonatkozasaban ktirasra kerillo
helyisegberleti palyazat biralati szempontjainak
meghatarozasat az alabbiak szerint: - Megajanlott berleti
dij bsszege: 50% • Annak kifejtese. hogy a szervezei
milyen mbdon segiti Jdzsefvatos lakossagat: 50%.

Vagyongazdalkodasi es Kbzteiulet-hasznositasi
Bizottsagnak a Budapest V III. keriilet. Prater u. 44.
(Szigony u. 3-5.) szam alatti 3572S/2/A/538 hrsz.-u nem
lakas celjara szolgalo 144 in ' alapteriiletii helyiseg
vonatkozasaban ktirasra keruld helyisegberleti palyazat
biralati szempontjainak meghatarozasat az alabbiak
szerint: - Megajanlott berleti dij bsszege: 50% • Annak
kifejtese. hogy a szervezet milyen mbdon segiti
Jozsefvaros lakossagat: 5O“ o.
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A Kulturalis. Civil, Oktatasi. Nemzetisegi. Sport es
Eselyegycnlbsegi Bizottsag javasolja a Tulajdonosi.

Vagyongazdalkodasi es Kbzteriilet-hasznositasi
Bizottsagnak a Budapest V III. keriilet. Nemet u. 14. szam
alatti 349 15 hrsz.-ti. iskolaepiiletbcn taialhato. a Jbzscf
utca felol dnallb mcgkozclitesscl rendelkezd 360,67 n>2
alapterutctu nem lakas celjara szolgalo helytseg
vonatkozasaban ktirasra kerulo helyisegberleti palyazat
biralati szempontjainak meghatarozasat az alabbiak
szerint: - Megajanlott berleti dij bsszege: 50% - Annak
kifejtese. bogy a szervezei milyen mbdon scgiti
Jozsefvaros lakossagat: 50%.

A Kulturalis. Ci\ iL Okiatasi. Nemzetisegi. Sport es
Eselyegyenlbseg; Bizottsagjavasolja a Tulajdonosi.
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liselyegyenlbsegi Bizottsag a Tulaidonost.
Vagyongazdalkod.ist es Kbzteriilet-hasznositasi Bizottsag
239/2021. (X.06.) szamu hatarozata alapjan a Budapest
VIH. keriilet. Neinet u. 14. szam alatti 331 m ;
alapteruletii helyisegcsoportra vonatkozban kiirt
lielyisegberlcu palyazat gybzresenek a Jozsefvarosi
Szabadidds Egyesuietet (szekhely 1086 Budapest. Sziiz
u. 5-7. 3/23.: adoszam: 18181342-1-42: kcpviseli:
Lenkcy Petrosz) javasolia.

A Kulturalis, Civil. Oktatasi. Nemzetiscgi, Sport es
|

Humankapcsolati Iroda

L'gwsztaly

polgarmester
Humanszolgaltatasi

polgarmester
Human szoigaltatasi
Ugyosztaly
Humankapcsolati Iroda
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ugy dont. hogy a Budapest Jdzsefvarosi
iOnkonnanyzat fenntanasaban levo Jdzsefvarosi
Ovodak 2022. evi nyari nyitvatartasi rendjet - a
^sziikseges karbantartasi. felujitasi es takaritasi
feladatok elvegzese erdekeben- az alabbiak szerint
hatarozza meg azzal, hogy a nyari sziinet idejen az
arra kije lo lt Tagdvodak fogadjak a gyennekeket:
(tovabbiakban lasd a liatarozatot).

:l.)

TA-T1-KA Tagbvoda (1088 Budapest. Rakdczi tit 15.)
tart ugyeletet es fogadja az Ovodak szekheKot odajaba es
tagintezmenyeibe beiratott gyennekeket.

-
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A Kulluralis. Civil. Oktatasi. Neinzctisegi. Sport es
Eselyegyenlosegt Bizottsag ) ugy dont. bogy a Budapest
Jdzsefvarosi Onkormanyzat fenntanasaban levo
Jdzsefvarosi Ovodak 2021. evi teli zana tartasi ideje:
2021 decembcr 27 napjatbl 2021 decembcr 3
napjatu terjedb idoszak A teh zarva tartas ideje alatl a

;
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