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Budapest Józsefuáľosĺ onkoľmányzat
Ké lete számára

Tĺsztelt Képviselő-testĺilet!

A helyi önkoľmányzatokró| szóló 1990. évi LXV. törvény l8. $ (1) bekezdése a|apjźn a Kép-
viselő-testiilet a miĺködésének ľészletes szabéůyait a szewezeti és miĺködési szabá|yzatźró|
szóló rendeletbęn batźrozza meg. A Képviselőtestiilet a |9ĺ2009. (V.06.) önkoľmányzati ren-
deletében szabźiyozta a Képviselő-testĺilet és Szeľvei Szeľvezeti és Működési Szabźiyzatéft (a
továbbiakban sZMsZ)

Jelen előterjesztésben azSZMSZ módosításáľa teszekjavaslatot, melyek a következők:

I. A módosítás egyik indoką hogy Szegedi Péter 20|2.má!us |6. napján Humánszolgál-
tatási bizottsági tagságáról lemondott.
Javaslom Szegedi Péteľ Humánszo|gźitatési Bizottság külsős tag helyéľe, 20|2, jűnius 8. nap-
jától Facsar l|ĺĺáriát (JOBBIK) _ külsős tagként - a Humánszo|géiltatási Bizottság tagsaiközé
megválasztani.

ÉR KĚ?HT'T

E|őterjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testületi Ĺilés időpontja:20|2. jilnius 07. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Képviselő-testĺilet és Szeľveĺ Szeľvezeti és Műktĺdési Szabá|yzatárői
szóI.ó 19 12009. (v.06.) iinkoľmányzatĺ ľendelet módosításá ľa

A napirendet nyíIt ülésen kell tárgyalni, a hatáľozat és a rendelet elfogadásához minősített
szav azattijbbsé g szükséges
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VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszo|gáltatási Bizottság véleményezi x

Határ ozati j av as|at a bizottsáĘ, szőmőLr a..

A Váľosgazdálkodrási és Pénzügyi Bizottság és a Humánszo|gál\tatźsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őtenesnés mestáÍevalását.
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II. A módosítás másik indoka, hogy Józsefváros óvodáibaa20|212013. nevelési évľe je-
lentkezők szttma váľhatóan meghaladja a felvehető gyermekek |étszőmáú és a vonatkozó tijr-
vényi előírás éľtelmében ilyen esetekben az ővoda fenntartója bizottságot szęrvez, amely ja-
vas latot tesz a felvételről.

A közoktatásról szóló |993.évt LXXX. töľvény (a továbbiakban kö'zoktatási törvény) 65. $
megl,ntározza az óvodai felvétel, átvétel szabályait. Az ővodáha a gyermek haľmadik élętév-
ének betöltése után vehető fel, de az újonnanjelentkező gyermekek fogadása az óvodai neve-
lési évben folyamatosan történik. A gyeľmeket elsősorban abba az óvodába kell fe|venni, át-

venni, amelynek köľzętében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételľő\ afiéte1rtól' az
óvoda vezetoje dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyeľmekek szźtmát, az
óvodavezető, több óvoda esetén az ővoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot

tesz a felvételľe.

A javaslat tisszeállítiísánáů a közoktatási törvény, és a gyeľmekek védelméľől és a gyámiigyi
igazgatźsrő| szóló törvény előírásait kell ťrgyelembe venni. Ezeknek megfelelően az ővoda
kiiteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki (akinek)
. ez évben az iitödik életévét betölti,
. halmozottan hátrányos he|yzetll és betiiltötte a haľmadik életévét
. fejlődése éľdekében állandó napközbeni ellátásľa van szüksége
. akit egyedĺilálló vagy időskoľú személy nevel, vagy akivel egytitt a családban háľom

vagy több gyeľmeket neve|neko kivéve azt, aktre nézve eltartója gyermekgondozási
díjban ľészestil

. akinek a szĹilője, gondozója szociális he|yzete miatt az ęllátasľól nem tud gondoskodni

. akiknek sziilei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő
pľogramban, képzésben való ľészvételĹit betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni
el látásukról nem tudnak gondoskodni

. felvéte|ét a gyámhatóság kezdeményezte.

Fentiek a|apjźn indokolt, hogy a fenntaľtó ľendelkezzen a bizottságľól, mely túljelentkezés
esetén javaslatot tesz az óvodai felvéte|re. Javaslom, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság
döntési jogköre egészüljön ki ezen feladattal.

III. Az sZMsZ további módosítása az e|őterjesztésre jogosultak körét érinti.
Az onkoľmźnyzat/Po|gáľmesteri Hivatal által bonyolított közbeszerzésekben a Pľovital Fej-
lesztési Tanácsadó Zrt. vęsz részt, mint tanácsadó.
A közbeszerzéstárgyil előteľjesztéseket a tanácsadó cég készíti e|o, ezért indokolt és célszenĺ
lenne, ha az e|óte4esztésre jogosultak köľét bővítenénk az önkormĺĺnyzati hivatalos ktizbeszerzési

tanácsadóval.

Fentiek a|apján indokolt és szĹikséges a Képviselő-testület és Szervei Szeľvezeti és Miĺködési
Szabáiyzatálľól szóló önkormányzati ľendelet módosítása, melyre vonatkozó teryezet az e|ó-

terj esztés mellékletét képezi.

Aképviselő-testtilethatiísköre azOtv.18. $ (1),22.s0) bekezdésén,azSZMSZ 46. $ (3)

bekezdésén alapul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testĹiletet az a|élbbi határozatijavaslat és önkoľmányzati ľendelet
elfogadásáľa.



Határozatijavaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

|.zllz.június 8. napjától a Humánszolgáltatlási Bizottság tagsźlvźt Szegedi Péter (JOBBIK)
helyére Facsar Máriát (JOBBIK) váiasztjameg.

2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi változások áúvezetéséről a szĺ.ikséges nyil-
vántaľtásokon.

Felelős: 1. pont polgáľmester
2. pont esetén jegyző

Határidő: 20l2. június 08.

Budapest, f0|2. mäjus 29.
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dr. @fs Máté
polgáľmester

Töľvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

, łĺĺ / ,/ (

/, ł{kÁ/ź"-Ę
dr. Mészár Erika '/a|jegyző ,/
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Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosi Onkoľmányzat Képviselő-testiĺletének

..../2012. (... ....) tinkoľmányzati ľendelete

a Képviselő-testü|et és Szeľvei Szewezeti és Mĺĺkiidési SzabályzatáróÄszó|ől

19 12009, (v.06.) tinkormányzati rendelete módosításáľóI

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi Önkoľmányzat Képviselő-testülete a helyi ön-
koľmányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 18. $ (l) bekezdésében kapott fe|hatalmazás
a|apján, az A|aptörvény 3f. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáľva a
következőket ľendeli el:

l.$ A Képviselő-testiilet és Szervei Szeľvezeti és MĹĺkiidési Szabźiyzatáről szó|ó 19/2009.
(v.06.) önkoľmányzati ręndelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. Š (2) bekezdése a következő
h) ponttal egészül ki:

,, h) az ônlrormónyzati hivat alo s ko zbe szerzé si tanócs adó,,,

2.$ A Rende|ęt 45. $ (5) bekezdés 1. pont a kö,vetkező h) alponttal egésziil ki:

,,h) az óvodĺź(k)ba történő túljelentlrezés esetén afelvételiinaslatról.,,

3.$ A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4.sEz a rendelet aZ\IŻ.június 8-án lép hatźiyba és a hatálybalépesét követő napon hatźiyé./.

veszti.

Budapest, 2012. június ....

Rimán Edina
jegyzo

dľ' Kocsis Máté
polgáľmesteľ



eredeti rendelet

1912009. (v.06.) łik számú ľendelet
a Képviselő.testĺilet és Szeľveĺ Szeľvezeti

és Míĺködési Szabályz atárrói

17. s (2) A Testület elé előterjesztést tehet-
nek:
a) a polgźtrmester és az a|po|gfumesteret
ó) a Testiilet bizottságai,
c)

{ a képviselőt
e) a jegyzo, a|jegyzó,

fl az Önkorményzat áifal. a|apított gazdasźryi
táľsaságok v ezetoi, a J őzsefv őrosi Várostize-
meltetési Szolgálat vezetője, a Józsefoárosi
EgészségĹigyi Szolgálat fóigazgatőja" a Jő.
zsefuáľosi Közteriilet-felĹigyelet igazgatőja.
g) a Testiilet felkéľésére valamely intézmény
vagy állami szeľv vezetoje.

45. $ (5) A Humánszo|gźltatási Bizottság
feladat- és hatĺísköľe különiisen:
1. dönt
a) azoktatási,kultuľális,közművelődési,
e gé szségĹigyi, szo ciál is ígazatr a jutó közal -

kalmazotti támogatiási keľet felosztĺásáľól;
b) jőváhagyja az önkormányzati közmű-
velődési és spoľt intézmények éves munka-
tervét, illetőleg beszámolóját;
c) jixźthagyja aközoktatősi intézmények
nevelési, pedagógiai, illetve pedagógiai-
művelődési programját, hĺáziľendjét és in-
tézmény i m inő sé giľány ítás i progr amj át;
d) jőváhagyja a szociális és gyermekvé-
delm i intézmény ek hrŁiľendj ét;

e) jővéthagyja a közművelődési intézmé-
nyek továbbképzési és beiskolázási tervét;

Đ az oktatási' kultuľális, kiĺzművelődési,
egészségiigyi, szociális ágazatban dolgozó
közalkalmazottaklakásüámogatásáró|;

g) jőváhagyja a közoktatźtsi, közművelődé-
si, szociális és gyeľmekvédelmi intézmé-
nyek szervezeti és míĺködési szabéúyzatáú.

módosító javaslat

A Rendelet |7. s Q) bekezdése a következő h)
ponttal egészül ki:

,,h) az önkormónyzati hivatalos kozbeszerzési
tanócsadó.,,

A Rendelet 45. $ (5) bekezdés l. pontja a követ-
kező h) alponttal egészül ki:

,,h) az óvodó(k)ba rcrténő túljelentkezés esetén a
fe Iv éte l i j av a s l atr ó l.,,



l. melléklet ą ..'../20I2. (.......) önkormányzati rendelethez

TESTÜLET Állĺľoó BIZoTTSÁGAI

1. vÁRosGAZDÁLKoDÁsI És PÉNzÜGYI BIzoTTsÁG TAGJAI

ELNOK:

TAGOK:

rÜmos TAGoK:
MAJoRZoLTÁN
KOCSIS ATTILA
SASVÁRI ISTVÁN
PÁLoVICS ĺĺszĺo
tłÉtĺszGYoRGY
GULYÁS MIHÁLY
PoNGó rÁszróľÉ

2. HUMÁNSZoLGÁLTATÁSI BIzoTTsÁG TAGJAI

ELNOK: ZENTAI osZKÁR

SZILÁGYI DEMETER

DR. DÉNES MARGIT
DR. RÉvEsZ N{rłRTA

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP (váľosüzemeltetéséľt fęlelós alelnök)
FIDESZ-KDNP (városépítészéľt felelős alelnök)
LMP (pénzügyi e||enőrzésért felelős alelnök)

(MSZP)
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
JOBBIK

FIDESZ-KDNP
FIDESZ.KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ.KDNP
FIDESZ-KDNP
MSZP
MSZP

FIDESZ-KDNP

FIDESZ-KDNP (oktatrási és ifiúsági ügyekéľt felelős
alelnök)

FIDESZ-KDNP (egészségtigyért felelős alelnök)
MSZP (szociális iigyekért felelĺĺs alelnök)

FIDESZ.KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP

soós GYoRGY
vönos TAMÁS
DUDÁS IsTvÁNNÉ
JAKABFY TAMÁS

SZILI BALÁZS
GUZS GYULA
KAISER JóZSEF
PINTÉRATTILA

TAGOK:
DR. FERENCZ ORSOLYA FIDESZ-KDNP
BALoGHISTVÁN FIDESZ-KDNP
SOOS GYORGY FIDESZ-KDNP
KoMÁsSYÁros MSZP

KÜLSoS TAGoK:

SZILÁGYI MELINDA
NAGY cÁgoRNÉ
GÁBosI CSABA
SZALAI ISTVÁN
SZABO-NEMETH BALAZS MSZP
BÁLrNT MóNIKA LMP
FAcsARľĺÁrue JoBBIK


