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58/2013. (xII.20.) tinkormányzati ľendelete

a Képviselő.testiilet ,és Szeľvei Szervezeti és Míĺködési Szabályzatárő| szőÄő 2512013.
(v .27 .) łin ko rmányzatĺ rendeletének mĺí do sítás áľó I

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuarosi tnkoľmanyzat Képviselő-testtiletę az
Alaptĺlrvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi
ĺinkoľmányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXX. töľvény 53. $ (1) bekęzdésében kapott
felhatalma zás alapj án az alábbi ľendel etet alkotj a me g :

1. s A Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźůyzatarő| szőIő 25l20I3,
(v.27.) ĺinkoľmányzati renďe|et (a továbbiakban: R.) 12. $ (2) bekezdése helyébe az alźhbí
rendelkezés lép:

,, (2) A Képviselő-testüIet _ augusztus hónap kivételével - minden hónap első szeľdóján tart
rendes üIést'''.

2. $ Az R. 17.$ (3) bekezdése helyébe az a|ábbi szöveg lép:

,, (3) Amennyiben az iiĺés adott napirendi pontja tekintetében ,źrdemi, sząlcľnai észrevétellel
kívón élni, akkor tanácskozási jog illeti meg:
a) a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti eg,lségének vezetőjét;
b) az onkormónyzat könyvvizs gálój át ;
c) az Ónkormányzati gazdasági tĺźrsaság vagy intézmény vezetőjét;
d) az ügyben tanácsadóifeladatokat ellátó személyt;
e) akinek e jogot a Képviselő-testüIet esetenként megadja.,,

3. s Aí R..,,A rÉpvlspro-ľpsľÜrETNEK A PoLGÁRMESTERRE ÁľnunÁzoľľ
HATASKOREI'' című 5. melléklete helyébe az alábbiak lépnek:
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,,5. melléklet a 25/2013. (V.27.) önkoľmúnyzati rendelethez
A KEPWsELcĺ-rzsrÜĺETNEK A PqLGÁRMESTERRE ÁTRul*í,zorr HATÁSKORE

1. A helyi túmogatdsokkal kapcsolatos hatdskijre:

1.1. A polgármester a helyi támogatás visszafizetésének feltéteĺeit évenként leýljebb 3

alknlommal a család változó jovedelmi helyzetét figlelembe véve megállapítja (Budapest
Fővúľos ,t,,ilI. kerület Józsefvárosi onkoľlltányzat 8/1994.(II.].) szánuj t)nkoľĺllányzati
rendelete a helyi támogatds visszafizetésének rendjéről)

2. Az önkormdnyzati jelképekkel kapcsolatos hatlÍsköre:
2.]. A polgármester az önkormányzati jelkép hasznólatára vonatkozó engedélytől eltérő
használat esetén a már megadott engedélyt visszavonhatja (Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvórosi onkormányzat 13/1996. (III.8.) számú onkormányzati rendelete a Józsefvóros
onkormónyzati jelképeinek (címer, zászló, lobogó) alapítósóról, és a jelképek használati
rendjéről)
2.2. A polgármester őrzi a címeľ eredeti rajzolatót ábrázoló színes etalont. (Budapest
Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat 13/199ő. (Iil.s.) számlj Ónkormányzati
rendelete a Józsefĺáros onkormányzati jelképeinek (címer, zószló, Iobogó) alapításáról, és ą
j elkép e k has znól ati r e ndj ér ő l)

3. A szociálís ellátásokkal kapcsolatos hatdsköre:
3.1. A polgármester dÓnt első fokon a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások
kazé furtozó ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, lakbértámogatás, valamint
koztemetés tekintetében (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat 37/2004.

0/il.]5.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátósok, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociólts ellátások helyi szabályairól).

4. Az onkormdnyzat tulajdondban dlló nem lakás céljdra szolgdló helyiségek
elidegenítésével kapcsolatos hatdskiire:

4.1. Amennyiben az onkormányzat óltal kant megbízási szerződés másként nem rendelkezik
a polgórmester, illetve meghataĺmazottja az onkormányzattal szembeni tartozás kiegyenlítése
esetén hozzájarulhat a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilaĺom töľléséhez.
(Budapest Főváros ĺ/III. keľület Józsefvárosi onkormányząt 32/20]3. (ĺ/II.]5.) szómú
önkormónyzati rendelete az onkormányzat tulajdonában ĺźlló nem lakńs céljára szolgáló
helyis é ge k e li de ge nít é s é nek felté t el e ir ől).
4.2. A polgármester bírálja el a vételi szándék bejelentője által előterjesztett igazolási
kérelmet (Budapest Főváros VIII' kerület Józseflłárosi onkormányzat 32/20]3. (WI.]5')
számú onkormónyzati rendelete az onkormányzat tulajdonában ólĺó nem lakńs céljára
s z ol gál ó helyis é ge k e I ide geníté s é nek feltétel e ir ő l).

4.3. A polgármester az ajánlati katattség hatóridejét - 30 napot nem meghaladóan -
meghosszabbíthatja. (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkoľmányzat 32/2013.
(ĺ/II.]5.) számú onkormónyzati rendelete az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás
c éĺj óra szol gáló helyis égek elide genítés ének felt étele irőI).



5. Az onkormúnyzat tulajdonúbgn dlló nem lakds céljdra szolgúló helyiségek bérbeadásúval
kap cs o latos h atús kör e :

5.1. A heĺyiség rendeltetésszerű használatra alknĺmassá tételére, átalakításóra,
korszeríjsítésére vonatkozó munkńlatok megkezdése eĺőtt a bérbeadó nevében a polgármester
adja ki a tulajdonosi hozzájdrulást a hatósági és a társasházi engedélyek beszerzéséľe
vonatkozóan. (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvarosi onkormányzat 35/2013. (I/I.20.)

szómú onkoľmányzati rendelete az onkormányzat tulajdonában ólló nem ĺakas céljára
s zol gól ó helyi s é gek b érb e adás ának fe lt é t e l eir ő I).

5.2. A polgármester felhatalmazza a bérbeadói szervezetet a bérleti szerződés alóírásóra.
(Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi onkormőnyzat 35/20]3. (I/I.20.) számú
onkormányzati rendelete az onkormányzat tulajdonában álló nem lakns céljára szolgáló
helyis é ge k b érb e adás ának felté tel e ir ő l).

5.3. A polgármester gondoskodik az onkormányzat képviseletének ellátásáról az oĺyan
jogvitákban, amelyekben ą döntés a Képviselő-testiiletre, a hatóskorrel rendelkező bizottságra
tartozik. (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat 35/2013. (I/I.20.) számú
önkormányzati rendelete az onkormányzat tulajdonában dlló nem lakńs céljára szolgáIó
helyis é gek b érb e adós ának felt é t e l e ir ő l).

6. A gy e rme kv éde lmi túmo g atás o k kal k ap c s o l ato s h at ds k ij r e :

6.]. A polgórmester dont első fokon a rendkívüli gyermelwédelmi támogatásról, valamint a
természetbeni tómogatási formálcról a Képviselő-testület felhatalmazása alapjón. (Budapest
Fővóros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat 4/2006. (I.25.) számú önkormányzati
rendelete a gyermekvédelmi támogatásoĺcról, valamint az egléb g,łermekjóléti ellátási

formálcról).
6.2. A polgármester dönt a méltányossági támogatásról (Budapest Fővóros VIII. kerület
Józsefvórosi onkormányzat 4/2006. Q.25') számú Ónkormányzati rendelete a głermekvédelmi
t óm o gat á s o lcr ó l, v al amint az e gy é b g,, e r me kj ó l é t i e l l át á s i form ĺźlcr ó l).

7. A J ó a eÍv ár o s b an ado mdny o zh ató kit ijnt e té s e k k e l kap cs o lato s h at ás k ö r e :

7.]. A polgármesteľ kezdeményezheti a Képviselő-testiilet által alapított kittłntető díj
adományozását. (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormónyzat ] ]/2006.
(ilI.]0.) szómú önkormányzati rendelete a Józsefvárosban adományozható kitüntetéSelcről).

7.2. ,,A polgármester dont ,,a Józsefváros Rendjéért'' díj odaítéléséről (Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefvórosi onkormónyzat 1]/2006. (Iil.]0.) számú Ónkormónyzati rendelete a
Jó z s efv ár o s b an adomány ozható kitunt eté s elcr ől).
7.3' A polgármester dönt ,,az Ev Józsefváros Rendvłádelmi Munkatáľsa,' cím odaítéléséről.
(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat 11/2006' (Iil.]0.) szómú
t)nkoľmányzati rendeĺete a Józsefvárosban adományozható kitüntetéselcről).

7.4. A polgármester átadja a vonatkozó onkoľmányzati rendeletben meghatározott
kitüntetéseket és díjakat. (Budapest Főváros VIII. kpľület Józsefvárosi onkormányzat
] ]/2006. (Iil.]0.) szómú onkormányzati rendelete a Józsefvárosban adományozható
kimntetéselcről).



7.5. A polgórmester dĺ)nt az olctatási, egészségügyi, szociális, bolcsődei munka, valamint
kÔzigazgatási szaherüIeten végzett kivóló munkóért, magónszemély ľészére ,,a Polgármesteri
Dicséret díj,' odaítéléséről (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat
] ]/2006. (III.]0.) számú Ónkormányzati rendelete a Józsefvárosban adomónyozható
kinntetéselcről).

8. A ,,Józsefvdros,, névfelvételével és haszndlatával kapcsolatos hatáskijľe:

8'l. A polgármester engedélyezi a gazdasági, tórsadalmi, tudományos Szervezetek,
intézmények, jogi személyek és jogi személyiség nélkiili gazdasági társaságok részére
elnevezésükhoz, tevékenységük gyakorlásához, áItaluk előállított termékek, kiadványok
elnevezĺćs,éhez vagy műkodésük folytatásához a ,,Józsefváros,', vonatkozó ônkoľmányzati
rendeletben meghatározott megjelölését, vąlamint a név használatát (Budapest Főváľos VIII.
kerület Józsefiárosi onkormányzat 43/2007. (WI.16.) számú t)nkormányzati rendelete a
,, Józsefvdros ,, 

név felvételéľől és hasznólatáról).
8.2. A polgármester gondoskodik a kózigazgatási megjelaĺés vagy név engedélyezett
használatának ellenőrzéséről (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvórosi onkormónyzat
43/2007. (WI.16.) szómú önkormányzati rendelete a ,,Józsefiáros'' név felvételéről és
használatáról).

9. A túrsashúzak osztatlan kijzi)s tulajdondban lévő épťłletrěszek részleges-, teljes

felújításúhoz és gdz alap- és felszúllóvezeték felújítúsdhoz nyújtandó ijnkormdnyzatí
túmo gatds o k kal kap cs o latos h atds kör e :

9. ]. A polgármester dönt a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport javaslata alapján
a támogatások osszegéről (Budapest Főváros VIII' kerület Józsefváľosi onkormányzat
Képviselő-testületłćnek 34/20]3. (ĺ/I.25.) szómú önkormányzati rendelete az onkormányzat
bevételeinek lakáscélolĺra és az ezekhez knpcsolódó infrastruhurális beruházásolcra
vonatkozó felhasználás szabályairól).

10. A Jóuefvdrosi onkormdnyzat tulajdonlíban tévő kiizterĺiletek haszndlatdról és
h as zn dlatón ak r e n dj év e l k ap c s o lato s h atds k tj r e :

] 0' ]. A polgórmester dönt első fokon a kt)zterület-használati kérelmelcről:

I. amennyiben a hatáskörľel rendelkező bizottság 16 naptáľi napon át nem ülésezik, vagl
ĺjsszehívott ülése nem volt határozatképes;

2. amennyiben a hérelmezett hasznáIąt időtartama az egy hetet (7 napot) nem haladja
meg és a kérelmező nem ker díjcsökkentést vagł díjelengedést, vagy díjfizetés alóIi
mentességben részesül ;

3. önkormányzati váIasztdsokat kdvető 30 naptári napig;
4. a Filmtv.-ben szabályozottfilmalkotás forgatósa céljából tÓrténő igénybev,ćtel esetén,
5. valamint a vonatkozó ankormányzati rendeletben meghatározott egléb esetben.



(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefllárosi onkormónyzat Képviselő-testületének ]8/20]3.
QV.24.) számíł önkormányzati rendelete a Józsefvarosi onkormányzat tulajdonóban lévő
ktj z t e r ťil e t e k h a s zn ál at óľ ó l é s ha s z ndl at ának r e ndj é r ő l) .

]0.2' A polgármester a kÓzteruletekfilmforgatási célú használatának díjű csakkentheti vagy
elengedheti, amennyiben az ig,lnybeveendő terület a 20 m2-t nem haladja meg, vaĐ/
időtartama a kérelmezett időponttól számított j0 naptári napon belül összességében nem
haladja meg a 2 naptári napot (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvórosi onkormányzat
Képviselő-testületének ]8/2013. QV.24.) számú önkormányzati rendelete a Józsefvárosi
onkormányzat tuĺajdonában lévő kĺjzterületek használatáról és használatának rendjéről).
10.3. A polgármester az építési, szeľelési tevékenység végzésére kért kozterület-használoti
hozzájárulásban meghatározott díj 30%-át a használó kérelmére utólag visszatéríti,
amennyiben a hasznáĺó a hozzájárulásban meghatározott idő elteltét követő 5 munknnapon
belul a kozterületet az ónérclekoľ fennóIló eredeti állapotában bocsótja az onkormányzat
ľendelkezésłźľe (Budapest Fővóros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-
testületének ]8/20]3. (IV.24.) számú önkormányzati rendelete a Józsefvárosi onkormányzat
tulajdonóban lévő ktjzterületek hąsználatáról és haszndlatának rendjéről).
]0'4. A Képviselő-testület datése alapján bevont harmadik személy részére a knzterület-
hasznĺilati engedélyre vonatkozó hozzájárulós megadásáróI a polgármester dÓnt. (Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefiórosi onkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (IV.24')
számú Ónkormányzati rendelete a Józsefvárosi onkormónyzat tuĺajdonában lévő kÓztertiletek
használatáról és használatának rendj éről).
]0.5. A polgármester állapítja meg a jogellenes kÓzterÍjlet-hasznólatot, továbbá dtjnt az attól
való eltiltóstól és a jogellenes használat miatt a rendelet szerint fizetendő díj összegéről
(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testijletének ]8/2013,

Qĺ/.24.) számú ĺ)nkormányzati rendelete a Józsefvórosi onkormónyzat tulajdonában lévő
Irĺ) z t e r ül e t e k ha s zn ál at ár ó l é s ha s znál at ának r e n dj é r ő l).

11. Az iparosított technológiával épiilt lakóépiiletek szénďioxid-kibocslźtlÍs-cst)kkentést és
energía-megtakarítdst ereďményező korszeríísí,tésének, felújítdsának túmogatdsdra kiírt
,,Zölď Beruhúzdsi Rendszer Klímabardt otthon Panel Alprogram,, támogatúsdval
kap cs o lato s h atás köre :

]].]. Az iparosított technológiával épiłlt lakóépületek széndioxid-kibocsátás-csĺikkentést és
energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, Íelújítósának támogatósáľa kiírt ,,ZöId
Beruházási Rendszer Klímabarát otthon Panel Alprogram,, támogatásáról a polgármester
támogatási szerződést kÓt, melyben rogzíti a tómogatás módját, szaknszait, a megvalósítós
hatáľtdejét, a tómogatóssal való elszámolás szabályait, a felhasználás ellenőrzését, vąląmint
a szerződés-szegés jogkÓvetkezményeit, egłben kitolti, aláírja és továbbítja a pályázónak az
onkormányzat áltąl kotelezően csatolandó dokumentumoknt az értesítés megküldésével eglütt'
(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testĺiletének 33/2009.
(IX.]8.) számú önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épük lakóépĹiletek
széndioxid-kibocsátás-csokkentést és energia megtakarítóst eredményező korszerűsítésének,

felújításának támogatásóra kiírt ,,Zald Beruházási Rendszer Klímabarát otthon Panel
Alpr o gr am,, támo gatás ár ól).



I].2. A polgármester a nyilvános pólyázati felhívás kivonatát a helyi újsĺźgban és az
önkormányzat honĺapján, teljes terjedelemben pedig a vonatkozó önkoľmányzati rendeletben
meghatórozott hirdetményheĺyeken teszi közzé. (Budapest Főváros VIII. kerüĺet Józsefvárosi
onkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (IX.]8.) számlj onkormányzati ľendelete az
iparosított technológiával épĺilt lakóéptiletek széndioxid-kibocsótós-csokkentést és energia
megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának tómogatására kiírt ,,Zöld
Beruhózási Rendszeľ Kĺímab arát otthon P anel Alpľ o gr am,, támo gatás áról).

12. JóueÍvdros közigazgatdsl teľtłletěn a jdľm[Ivel történő vúrakozús kiegészítő, helyi
szab dlyozás ával kapcsolatos hatús köre :

12.]. Sétĺźló övezetbe torténő behajtós esetén az igazoltan kozszolgáltatási feladatot elĺátó
szervek, szervezetek és azok műkadését elősegítő szolgdltatók által használt gépjórművekkel
és az egłedifoľgalmi rendszámhoz rendelt behajtásra jogosító igazolásokat a lcözszolgóItatási

feladatot ellátó szerv, Szeľvezet kérelmére a polgórmester állítja ki. (Budapest Fővóros VIII
kerüIet Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének 26/20]0.(ĺ/I.18.) számú
onkormányzati rendelete a Józsefváros kozigazgatási területén a járművel rcrftnő vóľakozás
ki e gé s zít ő, he lyi s zab ályo z ás ár ó l).

I2.2. A lakossági várakozási hozzójárulás, a gazdálkodói várakozási hozzójárulás, az
egészségügli várakozási hozzójárulás, és a kĺłĺan jogszabályban meghatározott egłéb
hozzájárulások kiadásáról a polgármester dont. Amennyiben a kérelem nem felel meg a
vonatkozó onkormányzati ľendelet előírásainak, az elutasításról a polgórmester dant
(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormónyzat Képviseĺő-testületłének
26/2010.(ĺ/I.]8.) számú önkormányzati rendelete a Józsefváros ktzigazgatási területén a
j ár m{Ív e l t or t é nő v ár ako z á s ki e gé s z í t ő, he ly i s z ab ály o z á s ĺźr ó l),

I2.3' A polgármester dont az onkormányzati vórakozási hozzájárulás kivételével a vonatkozó
önkormányzati rendeletben meghatáľozott hozzójáľulások kiaddsa iránti kérelmelcről
(Budapest Fővóros ĺ/III. kerület Józsefiárosi onkormányzat Képviseĺő-testületének
26/20]0.(ĺ/I.]8.) számú onkormányzati rendelete a Józsefváros kozigazgatási teľüIetén a
j áľmiÍvel torténő várakoz ás kie gészítő, helyi s zab ályozás áról).

13. Az adósslÍgkezelésí szolgáltatdsra való jogosultsúggal kapcsolatos hatáski)re:

13.1. A polgármesteľ dont az adósságkezelési szolgóltatósra való jogosultságról (Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormónyzat Képviselő-testületének 3]/20]0' ]nI.15.)
s z ámú onkor mány z at i r e nde l e t e az a dó s s á gke z e l é s i s z o l g ál t at á s r ó l).

14. Egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó ti)bbletszolglÍltatúsértJizetendő díjak
mérté kév e l kap cs o lato s hatús kij ľe :

]4']. Az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó befizetett tobbletszolgákatási díj
visszafizetését a vonatkozó tjnkormányzati rendeletben meghatározott feltételek mellett a
polgórmester engedélyezheti. (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat
Képviselő-testiiletének 12/20]]. (II.21.) szdmú onkormónyzati rendelete eg/es anyakönyvi
eseményekhez kapcsolódó tobbletszolgóltatásért fizetendő díjak mértékerőI)'



15. Az onkormlÍnyzat tulajdonúban dlllj iires telkek, felépí.tményes ingatlanok, gépkocsi.
beúlló k és do logbérlet bérbeaddsdval kapcs olatos hatds kiire :

15.]. A polgármester felhatalmazza a bérbeadói szervezetet a bérleti szeľződés aláírására
(Budapest Főváros VIII' kerület Józsefvał.osi onkormányzat Képviselő-testĺjletének 59/2011.
(XI.07.) számú Ónkormónyzati rendelete az onkormónyzat tulajdondban ólló üres telkek,

felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásánakfeltételeiről).
I5.2. A helyiség rendeltetésszerii használatra aĺkolmassá tételére, átalakítdsára,
korszerűsítésére vonatkozó munkálatok megkezdése előtt a bérbeadó nevében polgármester
adja ki a tulajdonosi hozzájárulást a hatósági engedélyek beszerz,źsére vonatkozóan.
(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testüĺetének 59/20]1.
(XI.07.) számú önkormányzati rendelete az onkormányzat tulajdonában álló üres telkeh

felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásánakfeltételeiről).

1 6. Az onkormúnyzat költs égvetés ével kapcsolatos hatás kijre :

]6.]. A polgórmester jóvdhaglja az önkormányzat és a kakségvetési szervelcnek a
kbltségvetési rendeletben meghatározott osszegekkel elkeszített elemi knltségvetését (Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének 9/20]3. (II.22.)
számú önkormányzati rendelete a 20]3' évi lrôltségletésről).
16.2' A polgármester hagja jóvá az önkormányzat, a kaltségvetési szeľvek, a gazdasági
társaságok a jóvĺźhaglott bevételi és kiadósi előirányzatuk teljesítés,źre és felhasználdsóra
éves likviditósi teľvet (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormónyzat Képviselő-
testületének 9/2013. (II.22.) számú önkormányzati ľendelete a 2013. évi koltségvetésről).
I6.3. A polgármester dont:

1, a kozponti koltségvetésből származó támogatások, pótelőirányzatok lebontásáról és
ezzel asszefuggő kal* égvetés módosításáról,

2. a helyi onkormányzątok áĺtalános műkÓdéséhez és ágazati feladataihoz knpcsolódó,
kozpontosított központi kalrcégvetési támogatás lemondásáról, igényléséről és az ezzel
Ó s szeJiiggő kolts é gvetés módosítás ár ól,

3. a képviselő-testület két ülése kozat rendkívüli sürgősség fennóllásakor - aZ
önkormányzat érdekeinek fig,,elembevételével - az általános tartalélĺról történő
átcs oporto s ításról értékhatár nélh)l,

4. az önkormányzati kalrcégvetés címet közotti, és a címen belüli kiemelt előirányzatok
közötti, és a kiemelt előiľányzaton belüli átcsoportosításról.

(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefiárosi onkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.
(II'22.) számli önkormányzati rendelete a 20]3. évi luiltségvetésről).
16.4. A polgármester dtjnt maximum egłedi 500 millió Ft éľtékben ąz onkormányzat
átmenetileg szabad pénzeszközeinek befehetéséről, vagł leĺrĺ;téséről (Budapest Főváros I/Iil'
kerület Józsefvárosi onkormónyzat Képviselő-testi)letének 9/20]3. (II.22.) szómú
onkormányzati rendelete ą 20]3. évi lĺĺ;ltségvetésről).



16.5. A polgármester azon koznevelési, kozmíiveĺődési, szocióIis, gyermeĺcvédelmi szahnai
feladatellátásra vonatkozó pályázatok esetében, ameĺyek önrészt és eĺőfinanszírozást nem
igényelnek, több éves, vagł tartós kotelezettségváIlalóssal nem jáľnak, és a pályózat
benyújtósára az onkormónyzat, ýagy a kahségvetési szerv jogosult, a pályázat benyújtásához
szüĺaéges fenntartói nyilatkozat, kapcsolódó eg1,lüttmĺĺkodési megállapodás aláírására
képviselő-testületi dontés nélkül is jogosult (Budapest Fővóros VIII. keľület Józsefidrosi
onkormányzat Képviselő-testületének 9/20]3. (II.22.) szómú onkormányzati rendelete a 20]3.
évi koltségvetésről).
1ő.ő. A polgóľmester negledévente ĺújéktlzluĺju uz illetékes bizutĺsúgul u kultségvetés
teljesítéséről. (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefiórosi onkormányzat Képviselő-
testületének 9/20] 3. (II.22.) számú önkormányzati rendelete a 2013. évi kalrcégvetésről).
16.7. A polgórmester dönt a polgármesteri keret erejéig a dontéshozataĺhoz szülrséges
tanácsadói és egyéb tevékenységek díjazósáról, tovóbbá onkormányzati éľdekek

figlelembevétele mellett egléb esetekben. (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
onkormányzat Képviselő-testületének 9/20I3. (II.22.) szómú onkormányzati rendelete a 20]3.
évi kakségvetésrőĺ)-

17. Az átmeneti gazdálkoddssal kapcsolatos hatúskijre:

]7.1. A polgármester g1łakorolja mindazon hatásköroket, amelyeket az onkormónyzat
átmeneti gazdálkodósát szabályozó onkoľmányzati rendelet a hatáskorébe utal.

t8. Az onkormúnyzat vagyondval és a vűgyon felettí tulajdonosi jogok gyakorldsúval
kapcsolatos hatús köre :

]8.1. A polgármester a jogglakorló, amikor olyan tulajdonosi dontést kell hozni, melyre
vonatkozóan a Kĺźpviselő-testtjlet nem tartotta fenn a tulajdonosi jogkorének glakoľlását és a
tulajdonosi jog g,lakorlósát nem ruházta át a VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottságra
(Budapest Fővóros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének 66/20]2.
(XII']3.) számú onkormányzati rendelete Budapest Józsefvárosi onkormányzat vaglonáról és
a v a gl o n fe I e tt i tul aj do no s i j o go k gl ako r l ás ár ó l) .

18.2' A házastáľsi vag,,onközosség megszüntetése esetén értékhatórtól függetlenül a
Polgármester engedélyezi az onkormónyzat felé jelzálogjoggal biztosított tartozás
átvállalását és a jelzálogjog ótjeg,lzését, ha a megosztásról már született jogerős bírósági
határozat, vagl ha a megosztás feltétele az engedélyezés. (Budapest Főváros VIII' keriilet
Józsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-testületének 66/20]2. (Xil.]3.) számú onkormónyzati
rendelete Budapest Józsefvárosi onkormányzat vaglonáróĺ és a vagłon feletti tulajdonosi
jogok głakorlásáróĺ).
18.3. Az onkormányzat vaglonát vag) az onkormányzat vagyoni és pénzügli kötelezettségét
éľintő eljórásban a polgóľmester dÓnt a Képviselő-testület és átruházott hatáskôrben eljáró
bizottság határozatóban szereplő kiírósi, ajánlatkérési, versenyeztetési feltételek hirdetések

formai helyesbítéséről és a helyreigazításolĺról, továbbá a jogszabáIyi előírások miatt
szüĺ<séges korrekciók ánezetéséről azzal, hogy ezen dont.ás a képviselő-testület vagy
ótruhózott hatáskoľben eljáró bizottság dantésével - a helyreigazítási kźrdéseken túlmenően -
nem lehet ellentétes, azt lényegi _ helyreigazítósi kérdésnek nem minősÍjlő - kéľdésekben nem

módosíthatja. (Budapest Fővóros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-
testületłćnek 66/20]2. (Xil.]3.) számú onkormányzati ľendelete Budapest Józsefiárosi
onkormányzat vagyonáról és a vag1lonfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról).



]8.4. A polgármester dont az onkormányzat oroklése vagy a vaglon javára trjrténő lemondás
esetén az öröklés és a lemondással łćrintett vag/on elfogadásóról, elfugadás esetén intézkedik
annak átýéteĺéről, a ĺĺĺnr-programmal kapcsolatos pénzbeli adományok elfugadásóróĺ és

felhasználásáról (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-
testületének 66/20]2. (ilI']3.) számú ônkormányzati rendelete Budapest Józsefváľosi
onkormányzat vaglonáról és avagłonfeletti tulajdonosi jogok glakorlósáról).

]8.5. A polgáľmester dont az onkormónyzat tulajdonosi részvétel,źvel műkÓdő többszemélyes
tórsaságolcrtál ą társaság legfőbb szervének hatórozat hozatalót megelőzően a képviselendő
tulajdonosi álláspont tekintetében, vaĺamint az onkormányzat tulajdonában lévő
e gy s z e m é ly e s t ár s a s á g al ap ít ój ának hat á s ka r é b e n a kov e tke z ő kp r d é s e kb e n :

az igazgatóság és a felüglelőbizottsóg tagjainak, az ügyvezető, a kÓnyvvizsgáló
megválasztása, visszahívása, megbízása, megbízásának visszavonása és díjazása;
a társaság vezérigazgatójának, ĺiglvezető igazgatójának megbízása, megbízásĺźnak
visszavonása és díjazósának megállapítása, a vezérigazgató, ügyvezető igazgató
szeméIyét érintő egłéb kérdésekben (Budapest Fővóros VIII. kerület Józsefváľosi
onkormányzat Képviselő-testületének 66/20I2. (Xil.]3.) számlil onkormányzati
rendelete Budapest Józsefvórosi onkormányzat vaglonáról és a vagyon feletti
tuĺaj dono s i j ogok g,,aknrlás ár óI).

18.6. A polgármester az onkormányzat torvényes képviseletének ellátására vonatkozó
jogkżľében korlótozás nélkuĺ adhat megbízást és meghatalmązást a nevében torténő
jognyilatkozat megtételére. (Budapest Főváros ĺ/III. kerület Józsefiárosi onkormányzat
Képviselő-testületének 66/20]2. (ilI.13.) szómú Ónkormányzati rendelete Budapest
Józsefvárosi onkoľmónyzat vaglonáról és a vaglonfeletti tulajdonosi jogok g,lakorlósóról).,'

4.$ Az R. ,,AZ oNronľĺÁNYZAT oNrÉNľ VÁLLALT FELADATAI'' című 8.

mellékletének 8. pontjában a ,,8.2. Bárka Józsefvárosi Színház és KulturáIis Nonprofit Kft.
telj es tevékenys é gének támo gatáS a,' szovegrész hatá|yát veszti.

5.s AZ R. 10. melléklete helyébe az alábbiaklépnek:

t.

2.

9



,'|0. melléklet a 2 5/2 0 I 3. (V,. 2 7.) ij nkormdnvzati rendelethez
1. 

^Z 
öľxonuÁI{YZAT Ár,ľĺr- FENNTARoTT INTEZMEI\rYEK

A B

Név Cím

1 GYEREK-VIRAG Napközi otthonos ovoda 1082 Bp. Baross u. 11I/b

f. KINCSKERESO Napkozi otthonos óvoda 1089 Bp. Bláthy o. u. 35.

J. Várunk Rád Napközi otthonos ovoda 1086 Bp. Csobánc u. 5.

4. Napsugár Napközi otthonos ovoda 1086 Bp. Dankó u.3l.

5. Koszorú Napközi otthonos óvoda 1086 Bp. Koszorú u. 14-16.

6. Hétszinv ir ág Napközi otthonos ovoda 1081 Bp. Kun u.3.

7. TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda t088 Bp. Rákóczi út l5.

8. Mesepalota Napkozi Otthonos Ovoda 1085 Bp. Somogyi B.u. 9-15.

9. Pitypang Napkozi Otthonos Ovoda 1087 Bp. Százados út 14.

10. Sziváľvány Napközi otthonos ovoda 1083 Bp. Szigony u. 18.

11. Sztnszorszép Napközi otthonos óvoda 1086 Bp. Szuzu.f.

12. Napľaforgó Napk<izi otthonos ovoda i084 Bp. Tolnai L. u.7-9.

13. Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda 1089 Bp. Vajda P. u. 37.

14. Józsefu áros i Intézménymtĺködtető Kozpont 1082 Bp. Baross u. 84.

15. Józsefvárosi Szociális Szolgdltató és
Gyeľmekjóléti Kozpont 108l Bp. Népszínház u. 22.

16. Józsefu árosi Egyesített Bölcsődék l083 Bp. Szigetvári u. 1

17. Józsefuárosi Egészségü gyi Szo|gá|at 1084 Bp. Auróra u.2f-f8.

18. Józs efváros i P arkolás -üzemeltetés i Szolgólat I084 Bp' Német u. ]7-]9

19. Józsefvárosi Közterület-felügłelet és
Vár o s üzeme lt e t é s i Sz o I gáI at

1084 Mátyás tér ]5.
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2. Az oľronľĺĺ.lwzĺr ĺĺrĺĺ- ĺ.r-.łpÍľoTT GAZDÁr-xooo SZERVEZETEK

6. $ Ez a rendelet 2014.janurĺľ 1-jén lép hatźiyba és a hatályba lépését kĺjvető napon hatáIyeĺt
veszti.

Budapest, 2013. a"""^b", 

ffi'"'*ą
b'

a1
a\q

;rffi }
Dr. Kocsis Máté

po1gármester

Név

I Kisfalu Józsefi'áľosi Y agy ongazdálkodó Kft '

2. nÉvs zrt.

a Józsefuárosi Gyeľmekek Üdtiltetésééľt Közhasznú Nonprofit Kft .

4. JoHir Józsefvórosi Média, Rendemény és Galéľia Központ Kozhaszrui Nonprofit Ęft.

5. RFV Józsefuáros Kft.

6. Józsefuárosi Egészségközpont Kft .

Corvin Medical Kft.

8. Mikszáth 4 Egészségügyi Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft.

9. Corvin Sétány Hasznosító és Üzemeltető Kft.

10. Pol|ack téľi Koferületfeljesztő- és Hasznosító Kft.

l1 Józsefuárosi Kozösségi Htaak Nonprofit Kft.

12. Józsefváros Kozbiztonságóért és Köztisztaságáért SzolgóItató EgłszeméIyes

Nonprofit Kozhasznú Kft. ,,v.a,,

E,,, ,ď b

:/
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INDOKOLAS

Általános indokolás

A rendelet-tervezet céIja az sZMsZ jogtechnikai al<tua|iztiása a 2013. május óta eltelt

időszakĺa és a 2014. évi indokolt változásokĺa figyelemmel. A felmertilt kérdések kisebb

korrekciókat, illetve a megfelelő működés érdekében szükséges vá|toztatásokat,

aktua|izá|ásoktartalmaznak.

Részletes indokolás

1.$-hoz

A rendeleti SZMSZ-ben sziikséges módosítani a testtileti ülések időpontját. Az íj szabáIy
a|apjźnhavonta egyszet, a hónap első szerdáján ülésezne a Képviselő-testület.

2.$-hoz

Ezeĺszakaszatanácskozási joggal jelenlévő személyekhozzásző|ási joganakpontosítása. Ez
a|apjźn a tanácskozási joggal meghívott személyek _ p|. intézményvezetok, cégvezetők -
érdemi, szal<rnai észľevétellel élhetnek báľmely napirendi pontnál.

3.$-hoz

A rendeletmódosítás kitéme a polgáľmesteľi hatáskĺjrcik más rendelętek źital. tartalmazott
szabźůyaínak felsorolására, mivel ez az SZMSZ kote|ezó tésze. A május óta ęltelt íďőszakĺa
tekintettel ismételten źńvizsgáIásra kerültek a hatályos rendeletek és az aktla|izáIás
eredménye keľülne elfogadásľa. A módosítás nem áIlapit meg új polgáľmesteri hatáskĺlľt,
hanem a jelenleg hatályos hatásköröket sorolja fel.

4.$-hoz

A Bárka Kft. megváltoző szerepére tekintettel indoko|tvá|toztatás.

5.$-hoz

A20I3. évi szervezeti és néwá|tozások technikai átvezetése,

6.$-hoz

l2

Szokásos jogtechnikai zźtrő renđelkezés.


