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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi
Humánszolgáltatási Bizottság v éIemény ezi

Határ ozati jav as|at a bizottság szźlmár a:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesztés meg-
tźrwa|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkoľmányzatokról szô|ő 1990. évi LXV. tĺirvény (a továbbiakban: otv.; 18. $ (1)
bekezdése szerint a Képviselő-testĺilet a mfüödésének részletes szabályaít a szeruezeti és
múkcj dési szab á|y zatáĺó 1 szó 1ó rendeletben hatáľ o zza meg.

Az otv-ben kapott felhata|mazás a|apjtn a Képviselő-testiilet a I9l2009. (V.06.) önkormany-
zati rendeIetében szabáIyozza a Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és Működési Sza-
bá|y zatát (a továbbiakban : S zMSz).

A Magyarország helyi ĺinkoľmányzatairőI szőIő 2011. évi CLXXXX. törvény (Mĺitv.) tĺlbb
titemben módosítja az 1990. évi LXV. törvény (otv.; által meghatźnozoIt tinkormĺínyzati
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rendszeľt. Ennek jelentős állomása20|3.január 1. napja, amikor azOtv.legtöbb rendelkezé-
se hatályon kívĹil helyezésľe keľül és a Mötv. vonatkozó rendelkezései veszik źi ezek helyét.

A módosítások további indoka a járások rendszeľének bevezetése 2013. januar 1. napjától. A
Képviselő-testĺilet 2012. december 6. ĺapjźn taľtott ülésén 45012012. (XII.6.) számú határo-
zatáva| elfogadta a jźlrási rendszeľ kialakításával ĺisszefüggésben a Polgĺírmesteri Hivatalban
szĹikségszeľĹien felmeľült szervezeti módosításokat, valamint elfogadta az SzMSz 5. számú
melléklet 3. pontjában feltiintetett, aHívata| belső szervezetitagozndésáľa vonatkozó módo-
sított ábľát

A szervezeti változások okan szfüségszeruvé váIt az SzMSz, valamint a237l20t2. (VII.05.)
szźtműhatáĺozattalelfogadott Alapító okirat további módosítása számo1tekintetben.

A jogalkotásról szóló 2010. évi C)oo(. törvény 3.$-a szerint az azonos vagy hasonló életvi-
szonyokat azonos vagy hasonló módon, szabá|yozźlsi szintenként lehetőleg ugyanabban a
jogszabźĺIyban kell szabáIyozni. A szabźiyozás nem lehet indokolatlanu| pźrhuzatlos vagy
többszintű. Erľe figyelemmel javasolok az SzMSz-ben hatályon kívĹil helyezni minden olyan
rendelkezést, amely törvényben szabźůyozott ľendelkezéssel minden tekintetben źVonos' csu-
pán annak megismétlésére szolgál.

A Mötv. új rendelkezéseinek hatá|yba lépésével egyiđejtĺleg egyes' érdemi funkciót be nem
t<ĺltő és a miĺkĺidés hatékonyságźlthátrá|tató rendelkezések is hatályon kívül helyezésre ke-
ľülnek.

A polglĺrmester speciális feladata az tilés vezetése. Ennek keľetében a ľendeletmódosítás egy
olyan ĺilésvęzetési feladatot telepít a polgáľmester részéľe, amely.alapján a képviselő-testületi
munka hatékonysága és szakmai jellege javítható. Továbbá a képÝiselői kéľdések össztarsa-
dalmi funkcióját figyelembe véve is indokoltnak túnik, hogy a szakmailag megalapozoh1,
megfelelően előkészített váIasz érdekében a kérdésfeltevésľe vonatkozó SzMSz szabályok
(20. $) részleteit kiegészítsük'

A MötV. néhĺĺny új taľtalmi elvaľást is támaszt a Képviselő-testület Szervezeti és Mtiktidési
Szabźiyzatával szemben, ezektekintetében azSzN[Sz kiegészítésľe szorul. A Mötv. 49.$ (2)
bekezdés szeľint azSzMSz-ben szfüséges szabályozni a képviselő személyes érintettségéľe
vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásanak jogkĺivetkezményeit. Meg kell hatáľozni
továbbá azon ügyek k<iľét, melyekben a polgármester döntésthozhat, amennyiben a Testiilet
_hatźrozatképtelenség vagy hatáľozathozatal hiĺínya miatt _ két egymást követő alkalommal
ugyanazon ügyben nem hozott döntést [Mötv.68. (2)], va|arĺlint azokat ahaLaszthatatlan, Tes-
tĹilet hatáskörébe tartoző önkoľmanyzati ügyeket, melyekben a polglírmesteľ a két Ĺilés közöt-
ti idoszakban dĺinthet {Mötv. 68.$ (3)]. VégÍil szabá|yozni kella jegyzői feladatok ellátásának
módját a jegyzőí és aljegyzői tisztség egyidejii betĺiltetlensége, illetve taľtós akadźiyoztatása
esetén [Mötv. 82.$ (3)]

Az SzMSz módosítását teszi szfüségessé a Humĺĺnszolgáltatási Bizottság tjsszetételében be-
következő vźitozćs is: Szilágyi Melinda 20|2. decembeľ 31. napjĺĺn lemondott a Bizottságban
betö lttitt tagsźryár ő|.

Javaslom Szilágyi Melinda _ Humánszolgáltatási Bizottság külsős tag - helyére,Z}I3.januáľ
1. napjától o|źthZo|tánt - külsős tagként - a Humánszo|gáItatási Bizottság tagsai ktizé meg-
vá|asztari.



Apárhuzamos jogalkotás ĺniatt és a Mötv. hatáůybalépésére tekintettel azSzWSztöbb szaka-
sza hatá|yon kívtil helyezésre keľĹil, amelyek az SzMSz szerkezeti felépítését esztétikai
szempontból kedvezőÍlenül érintik. Eľľe tekintettel szakmai szempontból szfüségesnek ttĺnik
a kĺizeljovőben egy ,tlj, szerkezetileg koheľens, a jogalkotásról szóló törvény renđelkezései-
nek teljes méľtékben megfelelő SzMSz elfogadása, amelyet javaslatom a|apján}DI3. márciu-
sig kellene megalkotni.

A Polgĺímłesteľi Hivatal Alapító okiratának módosítása is szfüséges a kĺivetke zők szerint.

A jĺáľási ľendszer kia.lakításával bizonyos jegyzói hatásktirtik jaľási szintre keľülnek. Kikeľül a
jegyzo hatáskĺiréből az okmĺĺnyiroda feladat- és hatásköre, ezért a |082 Budapest, Baross u.

59. szźm alatti helyiség fielenleg okmĺĺnyiroda és ÜgyfélszolgáIati Ügyosztáty) a járásnak
töľténő átađás miatt törlésľe keľül az A|apítő okiratban 1. pont alatt felsorolt, költségvetési
szeľv telephelyei köztil.

A Baross u. 66-68. sztĺm, valamint a Német utca 25. szám a|atti Ĺigyfelszolgálat fielenleg
. Huľhánszo|gá|tatási Ügyosztály Családtámogatási lroda) a szo|gźitató jellegti kozígazgatás
megvalósítása érdekében átalakul és a Hivatal egységes tigyfélszolgáLatot kívrín kialakítani,
tiikľózvę azt,hogy azngyfé| ezentűl minden ügyet egy ablaknáIintézhet[450120|2. (X[.06.)
határozatf.

Törlésre keľül továbbá a 1083 Budapest, Prátęr u. 60. szźtm a\atti (elenleg okmanyiroda és

Ügyfélszolgá|ati Ügyosztály anyakönyvi részleg) telephely is, tekintettel arľa, hogy az aÍLya-

könywel kapcsolatos ügyintézés a Hivatal székhelye (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.) épü-
letének ftlldszintjére keriil át, ezzel összefüggésben egyébként iigyfélfogadási rendje is válto-
zik.

A 1083 Budapest, Práter u. 63. alatti ľaktaľ a hivatali ügyintézéshez nem kapcsolódik, ezért
ezt a telephelyet is tĺirölni szĹikséges.

A 1082 Budapest, Kisfaludy u.28lA. szźĺľ;' a|attilrattár a 1084 Budapest, Víg utca 32. szźlm
alatti ingatlanba keriil, ezt alnődosítást az Alapító okiľatban is szfüséges átvezetni.

Javasolom, hogy a Hivatali ügyintézéshez nem kapcsolódó, a telephelyek kclzültörlésre keľü-
.lő ingatlanokat (1083 Budapest, Práter u. 60., 1083 Budapest, Práter u. 63., 1082 Budapest,
Kisfaludy u. 28lA.) 2013.januĺĺr 1. napjától a Kisfalu Kft. kezelje és hasznosítsa.

Tekintettel arľa,.hogy a fenti, cinkormlínyzati tv|ajďonban lévő ingatlanok 2013. januáĺ 1.

napjától nem''az.önkoľmanyzati fe|adatok ellátásara szolgálnak majd' szfüséges töľölni eze-
kętazAlapító okirat 10. pontjából is.

Az A|apítő okirat 3., 8. és 9. pontjának módosítása részben a Mötv. 84.$ (1) bekezdésének és

81;'$ (1) bekezdésének, valamint 82.$'(l) bekezdésének hatályba lépése miatt szfüséges, to-
,vźbbá azért, meľt _ a 9. pontban foglaltaktól eltéľőn _ a Hivatal nem foglalkoztat kcizalkal-
mazottakat. Pontosítasľa kerülnek továbbá a 4. pontban foglalt, alaptevékenységhez kapcso-
lódó szakfeladatok is.

Az SzMSz és az Alapító okiľat módosítása péľzugyifędęzetet nem igényel.



Az otv. 9.$ (1) bekezdés második mondata szerint az önkormányzati feladat- és hatáskörök a
Képviselő.testiiletet illetik meg. Az áI|anűźztartásról szóló 20.11. évi CXCV. tĺirvény 8. $ (1)

bekezdés b) pontja szerint a helyi önkormányzat jogosult költségvetési szerv alapitására, az
(5) bekezdés szerint az alapitő okiľatot az aLapitő szerv aďjakí, az.otv.10.$ (1) bekezdés g)
pontja szeľint a Testület hatásköréből át nem rvházhatő azintézménýďapítás.

Az SzMSz módosításaľ a vonatkozőarl aKépviselő-testület hatáskciľe az ow. 18.$ (1), vala-
míĺt az otv. to. $ (l) bekezdés a) és b) pontjan alapul.

AztĄbizottsźryitag megválasztásźravonatkozóan a Képviselő-testiilet hatáskĺire uotv.22.s '

(1) bekezdésén alapul 
: . '

Kérem a Tisztelt Képviselő-testtilettől ahatźlrozati javaslat és a mellékelt rendelet elfogadá-
sát.



Ha,rÁnozłTl JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy . 
..

1. az előterjes ztés |. számú mellékletét képezőPolgáľmesteľi Hiv.atal Alapító ok.ira-
tát Módosító okiratot, valamint az előterjesztés 2. szétmí mellékletét képezo, mő-
ĺlosítasokkal,egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot 2013. januáľ 1.-i ha-
táIyba lépéssel elfo gadj a.

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Hataridő: 20|3. ianuár l.

2. zlt3.janurír I. napjátő|a Humĺĺnszolgáttatási Bizottság tagźxáSzilágyi Melinda
(FIDESZ-KDNP) helyére olźůl Zoltánt (FIDESZ-KDNP) vá}asztja meg.
Felelős: polgiĺrmesteľ
Határidő : 20|3.január l.

3. felkéri a jegyzot, hogy gondoskodjon a személyi változísok źltvezétéséről a sziik-
séges nyilvántaľtásokon.
Felelős: jegyzó
Határidő: }Dt3.január 1.

4, a 1083 Budapest, Prźltet u. 60. (hĺsz.: 357f8lI8lNI, 35728l|8lVl95), a 1083
Budapest, Práter u. 63. (hĺsz. 36I22|NI)' valamint.a 1082 Budapest, Kisfaludy u.
28lA. (hĺsz. 35670lNI) szám a|atti ingatlanokat az ĺinkormźrĺyzati korlátozottan
forgalomképes törzsvagyon kĺiréből kiemelve' azokat ĺjz|eti vagyonná átminősíti,
egyúttal felkéri a Kisfalu Kft.-t, hogy a Hivatal haszĺáIatábőt kikeľülő ezeĺingat.
lanok átvételéľől gondoskodj on.
Felelős: Kisfalu Kft.
Hataridő: }}I3.január l.

5. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy f0|3. marcius hónap első rendes képviselő-testiileti
ülésére az t$ Szervezeti és Miĺködési SzabáIyzatľa vonatkozó rendeletíervezetet
teľjessze elő.
Felelős: polgĺĺrmester 

;

Határidő: 2013. marcius hónap első képviselő-testületi ülésę

A diintés végrehajtá sńt v égző szerv ezetiegység: J egy zőiKabinet

Budapest, 2012. december 12.

Tĺiľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyzo

nevébý ésmegbíZćĐá\ó| /.|%r*,ffiffi-
a|jegyző



előterjesztés I. szdmú melléHete

ALAPÍTo oKIRATOT
nĺouosÍľo oxrna.ľ

i

Azá||atűáztaľtásró1szőIo2O|1.éviCXCV.töľvény8.$-a,atcirvényvégľehajtásárő|sző|ő
36812011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5.$-a, továbbá a szakfeladatľendľől és az źt|Iaĺľľ'hźuĺtar
tási szakágazatirendiől szóló 561201l. CXII. 3l.) NGM rendeletběn foglaltak a\apjźna2OI2. '.

július l6.tól hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapítő okirat aza|źtbbiakszenĺtmódosul.

I.) Azalapító okĺrat 1. pontjának 3. bekezdése hetyébe a kiivetkező sztiveg lép:

''A kiiltségvetési szeľv telephelyeĺ:

I 082 Budapest, Baross u. 66-68. (hrsz.:35211 I N I, 3521 I I N3)

l 082 Budapest, Német u. 25 . (Ilrsz...3 52|2l N24, 3 5212 l N25, 352|2l N26)

l084 Budapest, Víg u. 35. ťszt. |f. és fszt./Il. (hĺsz: 3492l)

1084 Budapest, Rfüóczitét 3. (hľsz.: 34899lBl1)

1084 Budapest, Víg u, 32. (hľsz.: 34944l0lN|, 34944l0lN2, 34944l0lN3, 34944l0lNŁ
34944101N6)

1082 Budapest, Kisstáció u. 5. (35604lN3

1082 Budapest, Haľminckettesek tere2. fsztŻ. (hľsz: 35635lN35),,

2.) 
^z 

alapító okiľat 3. pontja helyébe a kłivetkező sztiveg lép:

,,3. A ktiltségvetési szeľv j ogszabályban megha tár ozottközfeladata :

A Mötv. 84.$ (l) bekezdése éľtelmében:
,,A helyi önkoľmĺínyzat képviselő-testĹilete az önkoľmányzat műkĺidésével, valamint a

polgĺíľmester vágy a jegyzo feladat- és hatáskörébe tartoző ügyek đĺĺntésre való előkészitésé-
vel és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgáľmesteri hivata|t vagy közös ĺjn-
kormźnyzati hivatalt hoz|étre, A hivatal kĺizremiiktidik az tinkoľmányzatok egymás közötti,
valamint az á||ari szeľvekkel történő együttmúködésének ĺisszehango1ásában.''

3.) Azalapító okiľat 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

n,TEÁoR szám: 8411 Általános kőzigazgatás
Szakágazat szńm:841105 Helyi tinkoľmányzatrk, valamĺnt többcélú kistéľségi táľsulá.
sok ĺgazgatásĺ tevékenysége



fiótevékenység:
841126 onkormányzatokés társulásokáltalános végľehajtő igazgatási tevékenysége

750000 A||ategészségügyi ellátás
841I|2 onkoľmanyzati jogalkotás
84II24 Területiáltalánosvégľehajtóígazgatásitevékenység
84II27 Ilelyinemzetiségiönkormanyzatokigazgatásítcvókcnysógc
841154 Az önkoľmanyzativagyonrlalvaló gazdá|kodássalkapcsolatos feladatok
89044| Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
89044f , Béľpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtaľtamú közfoglalkońatása
890443 Egyéb kcizfoglalkoztatás

A k<iltségvetési szeľvnek vállalkozási tevékenysége nincs.''

' . 4.) Az a|apítő okirat 8. pontja helyébe a kiivetkező sztĺveg lép:

),A potgármesteri hivatal vezetője az otv.36.$ (2) bekezdése szerint a jegyzó.
A jegyzőtazOtv,36. $ (1) bekezdésének, valamint akozszo|gáIatitisńviselőkről szőIő20|I.
évi CXCX. törvény 247. $-ban foglaltaknak megfelelően nyilvános pá|yázat alapján a Buda-
pest Főváros VIII. Keľület Józsefuáľosi onkormáĺyzatKépviselő-testülete nevezí ki. A kine-
vezé s időtartama határ ozat|an.
A kĺiltségvetési szerv vezetóje a képviseleti jog gyakorlója.''

5.) 
^zalapítĺó 

okiľat 9. pontjából a következő szővegtiirlésľe keľül:

,,Foglalkoztatottainak jogviszonya lehet továbbá köza|kalmazott, akikľe a kĺizalkalmazottak
jogállásáról sző|o 1992. évi XXXIII. tĺirvény azirźnyadő.,,

6.) Az alapító okirat 10. pontja helyébe a kiivetkező szöveg lép:

,,10. A feladat ellátását szolgáló tinkormányzati varyon:

1082 Budapest, Baľoss u. 63-67. (hľsz.: 352351859 m2)

1082 Budapest, Baľoss u. 66-68. (fusz.:352l|/ N| 532 nł, 3s}IIl N3 47 Írł)

1082 Budapest, Német u. 25. (1ltsz.:352l2lv24 96 fiŕ, 352I2lN25 4tfiŕ,35212lN26 15

ml

l084 Budapest, Víg u. 35. fszt. t2. a|atti27 fił és fszt./Il. szám.a|aÍti Il flŕ (hrsz: 3492|)

. 1084 Budapest, Riĺkóczi tér 3. (hĺsz.: 348gglBll82ÍIĄ

1084 Budapest, Víg u,32. (}ľsz.: 34g44l0lN| 43 m2,34g44l0lN2 44 11ł,34g44l0lN3 3I
nł, zągąąlolN4 24 fiŕ,34944lolN6 940 fiŕ)

1082 Budapest, Kisstáció u. 5. (35604lN3 |46 m2)

tr082 Budapest, Haľminckettesek tęre2.fsztf.(hľsz: 35635lN35 37 m27



A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testiilet által alkotott rendeletekben meghatáro-
zott szabźůyok irányadóak.'' 

.

Záradékz

A Budapest Főviíľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmźnyzatPo\gáľmesteri Hivatala a|apít'ő
okiratát Budapest Fővaros VIII. KerĹilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testülete a

. ..l20I2. (xII.19.) szźtmtĺhatźtrozatával2013.januáľ 1. batźi|ya|hagyta jővá.

Budapest, 20|2. decembeľ 1 9.

fumán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté ]

polgármester



előterj esztés 2. száłnú melléklete

ALAPÍTó oKIRAT
mĺidosításokkal erységes szeľkezetben

Budapest Főváľos VIIi. kerület Józsefuáľosi tnkoľmźnyzat Képviselő-testiilete a2012. de-
cember 19-én elfogadott módosítással egységes szerkezetbe fbglalja a Budapest ľovaros
VIII: keľiilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Polgaľmesteń Hivatal, mint önállóan működő és
gazđá|kodó költségvetési szervnek a Magyaroľszág helyi onkoryiĺnyzatairól sző|ő 2011. évi
CLX)oilX.tv.(atovábbiakban: Mötv.) 84. $ (l) bekezdése, azá||amhánaftásról szőIő20II.
évi CXCV; ttirvény 8.$-a, és az eĺ:nek végrehajtásaro| sző|ő 368120|1. CXII. 31.) Koľmany-
rendelet 5.$-a, továbbá a szakfeladatrendről és az źtllalĺlháztartź.si szakĘazati rendről szóló
56120ll. (XII. 31.) NGM rendelet alapján elfogadott tartalmi követelményeknek megfelelő
alapítő okiratát.

1. A kiiltségvetési szeľv

Megnevezése: Budapest Fővaĺĺls VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Polgáľmesteri
Hivatala (rövidílett neve: Józsefu ĺĺľosi Polgármesteľi Hivatal)

Székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.

A kiittségvetésĺ szelw telephelyei:

1 082 Budapest, Baross u. 66-68. (hrsz.:3 521 1 I N I, 3 52\ l I N 3)

1 082 Buđapest, Német u. 25 . (brsz.:3 52I2l N24, 3 52|2l N25' 3 52I2l N26)

1084 Buđapešt, Víg u. 35. fszt. |2.és fszt./Il (hĺsz: 34921)

1084 Budapest, Rákóczi tér 3. (hľsz.: 34899lBlI)

1084 Budapést,. Víg u. 32. (tlĺsz.: 34g44lO|N|, 34944l0lV2, 34g44l}lV3, 34g44l0lV4,
34944101N6)

1082 Budapest, Kisstáció u. 5. (35604lN3)

' 1082 Budapest, Haľminckettesek terc2. fszt,2. (hľsz: 35635lAl35)

2. A kiiltségvetési szeľv létrehozásáról rendelkező határozat száma:

A Budapest Fővaros VIII. Keľiilet Józsefuaľosi onkoľmrányzat Képviselő-testĺiletének
53 12004. (II. 1 9.) szám,ű hatźrozata

3. A kiiltségvetési szerv jogszabályban meghatáľo zott kőzÍe|adataz

A Mötv. 84.$ (l) bekezdése éľtelmében:



,"A helyi önkormányzat képviselő-testtilete az önkoľmtnyzat mfüödésével, valamint'a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatásk<irébe tartozo ügyek đöntésľe való előkészitésé- ]. . ..

velésvégľehajtásávalkapcsolatosfeladatoke1látásaľapo1gáľmesterihivata1tvagykĺĺzĺis:ön-
kormźnyzati hivatalt hoz|étre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás kozötti,
valamint azźůlarĺli szervekkel töľténő egyĹittműkĺidésének összeĘangglásában.''

'.'
4. A költségvetési szelv alaptevékenysége:

TEÁoRszám: 84t1 Általánoskőzigazgatás
Szakágazat számz 841105 HeIyĺ iinkormányzatok, valamint ttibbcélú kistéľségi táľsulá-
sok igazgatási tevékenysége

főtevékenység:
8 41t26 O nko rmán y zatok és társ u lás ok általán os vé grehaj tő igazgatáls i tevékenysége

750000 Állategészségügyi ellátás 
.. '.:' :-...

84II12 onkormrínyzati jogalkotás
841124 TerületiáltaHnđsvégrehajtóigazgatásitevékenység
84II27 Helyinemzetiségiĺinkoľmanyzatokígazgatásítevékenysége
84|154 Az ĺinkormźnyzati vagyonnal va|ő gazđá|kodással kapcsolatos feladatok
890441 Rcivid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Béľpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtaľtamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatźs 

.

A költségvetési szeľvnek vállalko zási tevékenysége nincs.

5. A költségvetési szeľv illetékessége, műktidési területe: ':

BudapestFővarosVIII.keľĹi1etJózsefuiĺľoskozigazgatásiteľületénaszékhelyénésatelephe-
lyein a kozhatalmi tevékenység ellátása.

6. A kiiltségvetési szerv iľányítĺó szelvének megnevezése és székhelye:

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmanyzatKépviselő-testülete;
1082 Budapest, Baross u.63-67.

7. A kiiltségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
A kciltségvetési szerv gazdźikodási besorolása szeľint önállóan rńűködő és gazdálkodó költ- . .

ségvetési szerv, saját költségvetéssel rendelkezik, ĺĺnálló gazdálkodási jogköľe és felelőssége' .; : ,. ,.'' '.'

v an, a|aptevékenységét <inállóan |átja eI.

8. Y ezetőjének megbízási ľenđj e:

A polgármesteri hivata|vezetóje a Mötv. 81.$ (1) bekezdése szeľinJ a jegyző.
A jegyzőt a Mötv. 82. $ (1) bekezđésének, valamint a kozsizo|gźi|ati tisztviselőkľől szóló
20I|. évi CXCIX. tĺiľvény 247. $-ban foglaltaknak megfelelően nyilvános pźůyázat a|apján a
polgiírmester nevezi ki. A kinevezés időtaĺtama hatarozat|an.
A költségvetési szerv vezetője a képviseletijog gyakorlója.
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, '9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogvĺszony megieliilése:
A koltségvetési szerv dolgozőikoztiszťviselők és egyéb munkavállalók, akiknek jogviszony-
źltaakozszolgáIatitisďviselőkľől sző|ó20|1; évi CXCX. törvény rendelkezéseit kell alkal-
mazni.
Egyes foglalkoĺatottjai munkavźi|a|őijogviszonyban állnak, akik tekintetében a munka tör-
vénykönyvéről szóló 2012. évi I. tĺirvény ľendelkezésęit kellalkalmazni.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyraaPolgáľi Törvénykönyvről szóló l959. évi IV.

' tĺirvény (yi. me gbízási j o gviszo ny) az' ir źny aďő.

. . 10. A feladat e||átátsátszolgáló iinkoľnnányzati varyon:

1082 Budapest, Baross u. 63-67.(hĺsz.: 352351859 m2)

1082 Budapest, Baross u. 66-68. (hrsz.:352||lVt 532m2,352I|lN3 47 fiŕ)

10ľ2 Budapest, Német u. 25. (hĺsz.:352|2lN24 96 fił , 352t2l N25 4h1ł , 352I2l N26 |5
m')

1084 Budapest' Víg u. 35. fszt: t2. a|atti27 -' és fszt.lll. szźnrlalatti || m2 (hľsz: 34g2I)

1 084 Buđapest, Rfüócz i tér 3. (hľsz. : 348gg lBl 1 82 fił)

10j4 Budapest, Víg u' 32. (Itsz.: 34g44lCIlN| 43 m2,34944lolN2 44 fiŕ,34g44lolN3 3|
' 17ł,34g44lolN4 f4 |1ł,34g44lolN6 94O fił)

l'082 Budapest, Kisstáció u. 5. (35604lN3 |46 m2)

1082 Budapest, Haľminckettesek tere 2. fszt}. (klĺsz:35635lN35 37 1ł)

, : A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testtilet źútaI alkotott rendeletekben meghatiíro-
zott szabá|yok irĺĺnyadóak.

Záradék:
A Budapest Fővĺĺľos VIII. keľĹilet Józsefuĺĺľosi onkormźnyzat Polgáľmesteri Hivatala a|apítő
okiratát Budapest Fővaľos VIII. Keľĺilet Józsefuaľosi Önkoľmányzat Képviselő-testülete .../
2012. (........) száműhatározatáva|ZDl3.januáľ 1-i hatlĺllyal hagytajővá,.

Budapest, 2012. decembeľ 1 9.

Rimrán Edina

jegyzó

Dr. Kocsis Máté

po1gármester

1l



Budapest F'őváľos VIII. kerĺĺlet Józsefoárosi Onkormányżat Képvĺselő.testůiletének

...|2012. (......) önkormányzati rendeléte

a Képviselő.testület és Szeľveĺ Szervezeti és Műkiĺdésĺ Szabáty zatárő| szőlról

19 12009. (v. 06.) tĺnkormányzati ľendelet mĺídosítás áľĺól

Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuarosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹilete az A|aptor-
vény 32. cikk (2) bekezdésében meghatźrozott eľedeti jogalkotói hatáskĺirében, a7. Alaptör-
véĺy 32. cikk (l) bekezdés d) pontjában meghatźlrozott feladatkĺiľében eljárva a következőket
rendeli el:

1. $ A Képviselő-testÍilet és Szervei Szewezeti és Mfüĺidési Szabźllyzatźrő| sző|ő |912009.
(V.06.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban SzMSz) 2.$-a helyébe a következő szoveg
lép:

,,2.s 0) Az onkormányzat rendeleteit a megalkatósát kivető 8 napon belal a Hivatal Hu-
mánszolgóItatási Ugłosztályán elhelyezett hirdetőtóblán tÓrténő kifiiggesztéssel kell kihirdet-
ni.

(2) A rendelet szÓvege megtektnthető:

- a Hivatal Humánszolgáltatási Üglosztályán

- a Hivatal Szervezési és Képviselői lrodáján

- a Szabó Ervin Konyvtár kerületifiókjában

- az onkormányzat hivatalos honlapjón.',

2. $ Az SzMSz 11. $ (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

,, ] ]. s (l) A testületi ijlést ossze kell hívni:

a) a települési kepviselők egynegłedének,

b) a Testiilet bizottságának,

c) a kormányhivatal vezetőjének indínányára;

d) népi kezdeményezésre, ha ennek hilon rendeletben elaĺrt (eltłtelei fennállnak',i,

3.$ Az SzMSz 15.$ (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

,, (]) A testtjleti ülések _ jogszabályban meghatározott esetek kivételével - nyilvánosak.',

4.$ Az SzMSz a kĺivetkező, 2OlA.$-sal egészül ki:
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.,,201A's 
Q) e pblgórmester az alpolgármesterhez, a jegłzőhoz, a bizottságok elnökeihez elő-

készílő kérdłćst int'ézhet a 20.$ (])-(3) belrezdésben szabcilyozott képviselői kérdés megvólaszo-

l ús ának. e l ő s e gíté s e ér de kź b en.

(2,|,Amennyiben :a képviselői kérdés homályos, ellentmondósos, vag/ nem teljesen érthető,

abban az esetben a polgármester az ülésvezetés karében előkészítő kerdést intézhet a kérdést

feltevő kepviselőhaz. Ha a hźpviselő az előkészítő kérdésre nem válaszol, és az ákala felteu
kerdés megvólaszolĺźsa íg,, érdemben lehetetlenné vólik, erről a laépviselőt tájékoztatni kell.,,

5.$ AZ SzMSz 25.$ helyébe a k<ivetkezo szoveg|ép:

,,25.s Q) Á Testület dtjntéshozatalĺźból kizárható ąz, akit vagł akinek a hozzátartozóját az ügl
személyesen érinti. A képviselő karcles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárósról az
érintett kepviselő kezdemén.yezésére vag1ł bármely képviselő javaslatára a Testtjlet dant. A
kizárt kepviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni. A dÓntéshez

minő s ít et t töb b s é g s züIrs é ge s.

(2) A képviselői személyes érintettsłlgre vonatkozó bejelentési kotelezettség elmulasztása ese-

tén a meghozott önkormányzati hatórozat végrehajtását fel kell függeszteni és az tigłet az

é:rintettség ismeretében újra kell tárg,,alni úgl hogł a mulasztó képviselő az ügłben sziilrsé-

gessé vált.új datéshoŻatalban, az eĺőterjesztés megismételt tárgłaĺósóban nem vehet réSzt.,,

6.$ Az SzMSz.33'$ (9) bekezdés helyébe a kcjvetkező szoveg lép:

,,(9)'A tr{iu.atal Szervezési és Képviselői lrodĺźján a testiileti előterjesztésekbe és az ülések
jegłzőkönyveibe _ a zárt ülés kivé.telével _ bórki betekinthet.''

7.$ Az SzMSz VII. fejezet címe helyébe a következő szöveg lép:

', 
A TEýTÜLET B IZ)TTSÁGAI És AZ Áĺr'ąĺur GYAK)R) Lr rĺ,pĺlĺsrĺo-rrsrÜĺnrl, HArÁsronor)

8.$ Az SzMSz 50.$-a aza|ábbí bekezdéssel egészül ki:

,, (8) Amennyiben a Testület _ hatórozatképtelenség vagł határozathozatal hiánya miatt - két
eglmúst :lüvető allra\ommol ug/anazon tigbeń nem hozott dtjntěst, vagł laźt ülés lrôzÔtti idő-
szakbanfelmertilő, halaszthatatlan dontést igénylő esetben _ ide nem értve a Testiilet át nem
ruházható hatáskorébe tartozó ügelret - a polgármester az alábbi ügłekben dÓnthet:

a) bármely vog/on7azdálkodási ügłben, amelyben az az onkormónyzat károsodástól való
megóvósa és vagłona védelme érdekében az ązonnali döntés elkeriilhetetlenül szülrséges;

b) bĺźrmely olyan ügłben, amely nem jór kakségvetési forrás igénybevételével és nem eredmé-

ny e z i az Ónkor m óny z at i v a g,l o n c s ö kke né s ł! t.',
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9.$ Az SzMSz 53.$ (3) bekezdés helyébe a kĺivetkező szöveg lép

,, (3) A jegyző kÓteles jelezni a Testĺjletnek, a TestÍjlet szervének és a polgármesterneŁ ha a
dantéstłk, műköĺ]é sük j ogszabólys értő.,'

10.$ Az SzMSz 53.$-a aza|ábbibekezdéssel egészül ki:

,,(6) A jegyzői és aljegłzői tisztség egidejű betÓltetlensége, illetve tartós alradályoztatósuk

esetére _ legfeljebb hat hónap időtartamra- a jeglzőifeladatokat a szervezeti eglségekveze-
tői látják el a saját szakterületĺjkon, ą polgórmester vagł az ezzel megbízott alpolgármester
irányítósóval és ajogifeladatolrat ellátó szervezeti egłség koordinálđsóval.,'

l1.$ Az SzMSz IX. fejezet címe helyébe a kĺjvetkezó szoveg|ép..

,, A KERÜ L ETI oN Ko RIVÍ}Í'N yZAr ĺ,s,ł, HE LYI N E MZET IS EG I olĺxo nlnIuyzuro r
KAPCSOLATA''

12.$ (l) Az SzMSz 59.$ (5) és (7) bekezdésébeÍL a ,,kisebbségi,, 5zövegrészhe|yébe a ,,nem-

zetiségi,' szövegrész lép.

(2) Az SzMSz 59.$ (6) bekezdés helyébe a kĺjvetkező szöveg lép:

,:, (6) A polgármester a nemzetiségi önkormáłzyzatokkal műkÓdési feltételeilĺről egüttműködési meg-

óllapodást kot.''

13.$ Az SzMSz 75.$ (l) bekezdés a) pontja helyébe a kĺivetkező sżöveg lép:

,,a) helyben szolaźsos mód: a Hivatal Humánszolgákatási Ügłosztátyán elhelyezett hirdető-
tóblójón 10 napra történő kifiiggesztés, és az onkormányzat hivatalos honlapjón tÓrténő meg-

jelenítés,'

14.$ (l) Az SzMSz 3. melléklete helyébe a jelen rendelet I. szźlmí melléklete lép.

(2) Az SzMSz 5. melléklet 2. pontjahelyébe a jelen ľendelet 2. szźlrrńmelléklete lép.

(3) Az SzMSz 6. mellékletében ,,842355 KözlelrcdéS fejlesztésének támogatása'' szövegtész
törlésre kerťrl azzal, hogy a ,,84]335 Foglalkoztatást elősegítő támogatásolČ, szakfeladatot

követően az a|źtbbí szakfeladat keriil beillesztésre:

,, 
8 4 1 3 5 5 Közlekedés fej lesztésének támo gatása,,

15. $ (1) Ez arenďeLęt20|3.januáľ |. napjtn|éphatá|yba és a hatálybalépését kĺivető napon
hatáIyźfiveszti.

(2) Az SzMSz 1. $ (8) bekezdése,4.$ (l)-(5) bekezdése,5.$ (1) bekezdése, 16.$.a, 19.$ (5)

bekezdése, 33.$ (2) bekezdése, (4)-(5) bękezdése, (8) bekezdése, 37.$ (1) bekezdése, 38.$
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(1)-(3) bekezdése és (5) bekezdése, 39' $ (1) bekezdése és (3)-(5) bekezdése,40.$-a,46.$ (3):

(4) bekezdése és (7) -bekezdése' 50.$ (2) bekęzdés a)-d) pontja és (3)-(a) bekezdése, 51.$ (1)

bekezĺlésének második mondata, 5l.s Q)bekezdése, 53.$ (1) bekezdése, (2) bekezdés a)-h)
.pontja, (4) bekezdés c) pontja, (5) bekezdése, 54.$ (l) bekezdése, 55-57.$-a' 58.$ (1)-(3) be-

kezdése, 5 9. $ ( 1 )-(4) bekezdése hatáIy át veszti.

Budapest, zLlz.december ......

Rimán Edina
jegyző

dr' Kocsis Máté
polgármester
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1. szómú melléklet

1.

ELNOK: SOOS GYORGY

vonos TAMÁS
DIJDÁS ISTVÁNNE
JAKABF"r TAMÁS

SZILIBALÁZS
GUZS GYULA
KAISERĺózspr
PINTÉR ATTILA

TAGOK:

rÜrsos TAGoK:
MAJoR ZoLTÁN
KOCSIS ATTILA
sASvÁRI IsTvÁN
PÁLoVICS ĺĺszl-o
rĺÉĺlsz GYÖRGY
GULYÁS MIHÁLY
SUGÁR ANDRÁS

)

ELNÖK: ZENTÁ.I osZKAR

SZILÁGYI DEMETER
DR. DÉNES MARGIT
DR. RÉvEsz MÁRTA

DR. FERENCZ ORSOLYA
BALoGH ISTVÁN
soós GYoRGY
KoMÁSsY Áros

TAGOK:

rÜlsos TAGoK:
orÁg zot.ľÁN
NAGY cÁgoRNÉ
GÁBoSI cSABA
sZ1-J'AIISTVÁN
SZABo-NÉMETH BALÁZS
BÁLINT MóNrKA
FACSAR ľĺÁru,ą.

.'.'
3. mellékl et a 19 l 2009. (v.06.) ti nkormányzati ren delethez

TE sTt]LET ÁI,I,ĺ.ľn ó BIz oTTSÁGAI

vÁRoscAznÁr,rolÁsr És ľÉľzÜcyr BIzoTTsÁG TAGJAI

nuľĺÁľszoLGÁLTATÁsI BIzoTTsÁG TAGJAI

(várostizemeltetésért fe|elős aleInök)
(városépítés zetért fe|e|os aleln<ik)

' (pénzijgy i el lenőrzéséľt felelős alelnök)

(oktatási és ifiúsági ügyekért felelős alelnöl'
(egészségiigyért felelős alelnök)
(szociális ügyekéľt felelős ale|nök)

FIDESZ-KDNP

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
LMP

(MSZP)
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
JOBBIK

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

FIDESZ-KDNP

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
MSZP

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
MSZP

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
MSZP
LMP
JOBBIK
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2. számú melléklet

2.A HIVATAL ÜGYFÉLFoGADÁSI RENDJE

2.|,. A Polgáľmesteri l-Iivatal általiínos ügyfélfogadási rendj e:

hétfő:

szerda:
péntek:

2.2. Anyakĺĺnyvi Iroda ügyfelfogadási rendje: 
hétfő:

kedd:

szetda:
csütöľtök:
péntek:

2.2.I, TÁMPONT Információs Szolgálat ügyfélfogađasi rendj e

hétfő:

kędd:

szeľda:

csütönök:
péntek:

hétfo:

kedd:

szerda:
cstit<ĺľtök:

pérrtek:

2.3.Hunźnszo|gá|tatźtsi Ügyosztĺĺly Családtámogatási Iroda ügyfélfogadási rendje:

13.30-18.00 óráig
08.15-16.30 őrźig
08.15-1l.30 óráig

08.15-18.00 óráig
08.15-16.00 őráíg
08.15-16.30 óráig
08.15-16.00 óráig
08.15-11.30 óráig

08.15-18.00 óráig
08.l5.16.00 óráig
08.15-16.30 óráig
08.15-16.00 őrźig
08.l5-l3.30 őráig

08.15.18.00 őtáig
08.15-l6.0O őráíg
08.15-16.30 óľáig
08.15-16.00 óráig
08.15-l1.30 óráig
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Budapest Főváľos VIII. keľiilet Jő'zsefvá-
ľosĺ Onkormányzat

|912009. (v.06.) tik. számú ľendelete
a Képvĺselő.testület és Szeruei Szervezeti

és Műktidési Szabálvzatár ő|

1.$ (8) A Hivatal telephelyei:
1. okmĺĺnyiroda és ÜgyfélszolgáIati Ugy-
osztźiy 1082 Budapest, Baross u. 59.
a) anyakönyvi részleg1083 Budapest, Práter
u.60.
2. Hurnanszo|gáltatźtsi Ügyosztály Család-
tamogatási Iroda 1082 Budapest, Baross u.
66-68.
a) irattźtt 1082 Budapest, Német u.25.
3. Hatósági Ügyosztály Szabályséľtési Iroda
1084 Budapest Déľi Miksa utca 3. szźtm a|att
I20 m. elkülönített ingatlanrészt képező
helyiségek.
4.Tervtźr 1084 Budapest, Riákóczitér 3.
S.Irattát 1082 Budapest, Kisfaludy u.28la.
6.Raktár 1083 Budapest, Práteľ u. 63.

2. $ (1) Az onkoľmźnyzat rendeleteit a
megalkotását követő 8 napon belül.a Hivatal
okmanyiroda és Ügyfelszolgálati IJ gyosná-
lyan elhelyezett hirdetőtáb|aÍI töľténő kifiig-
gesztéssel kell kihirdetni.
(2) A rendelet szövege megtekinthető:
- Hivatal okmanyiroda és Ügyfélszolgtiati
|Jgyosztá|yźn
- a Hivatal Szeľvezési és Üzemeltetési Ügy-
osztáIyén
- a Szabó Eľvin Könyvtríľ keľiileti fiókjában
- az onkoľm źnyzat hivatalos honlapj ĺĺn.

4. s (1) Az onkoľmźnyzat jogi személy.
(2) Az ĺinkoľmĺĺnyzati fe|adat- és hatásköľök
a Testtiletet illetik meg. A Testtiletet a pol-
giíľmesteľ képviseli.
(3) A TestĹilet egyes hatásköľeit a po|gár-
mesterre, a bizottsźryaira, a helyi kisebbségi
önkormlányzatok testĹileteire, ktiltin töľvény-
ben meghatźnozottak szeńnt trĺrsulásara át-
nfuázhatja, E hatáskör gyakorlásához utasí-
tást adhat. e hataskciľt visszavonhatia. Az

Buda.pest Főváľos VIII. keľĺi|et Jőzsefvár
ľosi onko rmányzat Képvise|ő. testĺileté.

nek . . .../20 12.(. .,) tinkor mńmy zati ľen dele:
te a Képvĺselő.testület és Szeľvei Szerve.

zeti és Működésĺ Szabáiyzatárő| sző|ől

r 9/2009.(v. 06.) tinkoľ mäny zati rendelet
mĺĎdosításáľĺíl

1.$ (8) hatalyon kívĹil he.lyezve

2.s (1) Az Önkoľmźnyzatľendeleteit a meg-
alkotását követő 8 napon belül a Hivatal
Humiĺnszolgáltatási |J gy osztá|yán elhelye-
zeIt hirdetőtáblan tĺiľténő kifiiggesztéssel
kell kihirđetni.
(2) A rendelet szĺivege megtekinthető:
- H ivatal Humiíńszo |gá|tatźsí IJ gy o sztá|y án
- a Hivatď Szervezéši és Képviselői Irodájan
- aSzabő Eľvin Könyvtáľ kerĹileti fiókjában
- az onkoľm źnyzat hivatalos honlapj án.

4.$ (1)-(5) hatályon kívül helyezve
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źľrruhź.zott hatáskör tovább nem ruházható.
(4) A TestĹilet hatásköréből nem ruházÁatő

át..

a) rendeletalkotás;
b) szervezetének kialakítása és mtĺkcĺdésé-
nek meghatározása, továbbá a tĺiľvény által
'łntásktjľébe utalt választás, kirrevezés, lrreg-
bízźs;
c) a helyi népszavazás kiírása, az önkor-
ményzati jelképek, kitĹintetések és elismerő
címek meghatáĺozása, használatuk szabá-
|y ozása, díszpolgari cím adományozźsa;
d) a gazdasági program elfogadása, a k<ilt-

ségvetés megá||apitása, dĺintés a végrehaj tá-
sukľól szóló beszámoló elfogadásźrőI, a he-
lyi adó megá||apítása, a településrendezési
terv jóváha gyása, hitelfelvétel, k<itvénykibo-
csátás, továbbá a kcizösségi célú alapí*áĺy
és alapítványi fonás áwétele és átadása;
e) önkormanyzati tarsulás |étr ehozása' táľsu-
|áshoz, érdekképviseleti szervezethez va|ő
csatlakozás;
f) megállapodás külftjldi ĺinkoľmźnyzat1a|
való egyĹittmrĺködésľől; nemzetkĺjzi ĺinkor-
mźny zati szerv ezethez v aLő csatlakozás ;

g) intézmény, a gazdasági társaságokľól szó-
|ő 2006. évi IV. tĺirvényben és a Polgaĺi
Törvényk<inyv szerinti táľsaság, szervezet
alapitása;
h) közteľül et e|nev ezése, emlékm u áIIítás;
i) eljarás kezdeményezésę az Alkotmlĺnybí-
rőságná|;
j) a bíľóságok népi ülnökeinek amegvá|asz-
tása;
k) állásfoglalás fovaľosi önkoľmźnyzati in-
tézmény átszew ezéséľől, megszĹintetéséľől,
ellátási, szo|gźitatási kĺjrzeteirő|, ha a szol-
gáltatás a keľületet is érinti;
l) a települési képviselő, a polgáľmester ösz-
szeférhetetlenségi ügye, a vagyonnyi|atkoza-
ti eljarással kapcsolatos dĺintés;
m) véleménynyilvanítás olyan ügyben,
anrelyben törvény az éľdekelt önkoľmĺĺnyzat
álláspontjrínak kikéľését írja elő;
n) amit tĺ}ľvény a TestĹilet át nem nlhźyhatő
hatáskörébe utal.
(4) A TestĹilet hatáskĺiréből nem ĺvházhatő
át..

rendeletalkotás:
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szervezetének kialakítĺĺsa és működésének
meghatátozása, tĺiľvény á|ta| hatáskörébe
uta|tvźL|asztás,kinevezés,vezetőin,legbizés;
a helyi népszavaztts elrendelése, kitünteté-
sek és elismerő címęk a|apítása;
a gazdasági pľogram, a hitelfelvétel, a köt-
vénykibocséúás' a kĺilcsĺlnfelvétel vagy más
adósságot keletkeztető ktĺtelezettségvállalás,
á||anháztartáson kívüli forľás átvéte|e. źlt-

adása;
önkormányzati tarsulás létrehozása, h€8-
sztintetése, abból töľténő kiválás, a tarsulási
megállapodás módosítása, tarsuláslloz, ér-
dekképviseleti szervezethez való csatlako-
zás, abbő| ttirténő kiválás;
me gállapo dás ktilf f 

'ldi 
önkoľmányz attal v aIő

egyiittmfüĺidésről, nemzetkozi ĺinkoľmany-
zati szervezęthez va|ó csatlakozás, abból
töľténő kiválás;
intézmény a|apíttsa, átszerv ezése, me g szĹin-
tetése;
közterĹilet elnevezése, koztéĺi szobor, műal-
kotás állítása;
eljáľás kezdeményezése az Alkotménybírő-
ságnál;
a bíróságok ülnökeinek megv á|asztása;
źilásfoglaIás intézmény éúszervezéséróI,
me gsztintetéséľő 1, el l átás i, szolgá|tatás i köľ-
zeteir ő|, ha a szo|gá|tatźs a telepiilést i s érin-
ti;
a települési képviselő, polgiíľmesteľ méltat-
lansági és a vagyonnyilatkozati e|jérássa|
kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi
ügyében való döntés;
az önkormĺĺnyzati képviselői megbízatás
megsziinéséről való dĺintés, ha a képviselő
egy éven át nem veszrészt a TestĹilet ülésén
a településfejlesztési eszkcizök és a telepü-
lésszeľkezeti terv j óváh agy ása1'

terĹiletszerv ezési kezdeményezé s ;
amit törvény a Testĺilet át nem ruházható
hatáskcirébe utď.
(5) A TestĹilet a (4) bekezdésben foglalt át 

I

nem ruhiĺzható hatásköľök kivételével hatás-
ktirét |<lzźlrő|ag rendelettel nsházhatja źi,
illetve vonhatja vissza. A rendeletben a Tes-
tület meghatátozza a hatáskör gyakorlásĺínak
módját és feltételeit.
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5; $ (1) Az ĺjnkoľmźmyzati feladatokat a Tes-
tĺilet és szeľvei: a polgáľmester, a TestĹilet
bizottsźąai, és a Hivata||átjae|.

11. $ (1) A testiileti ülést ĺissze kellhívni:
a) a megvalaszĹtrtĹ képviseliĺk egyllegyedé-
nek,
b) a Testiilet bármely bizottságának indítvá-
nyfua;,
c) népi kezdeményezésre, ha ennek külön
rendeletben előíľt feltételei fennállnak.

15. s (1) A testiileti iilések _ a 16. $-ban
ĺĺeghatźrozott esetek kivétęlével _ uyilváĺro-
sak.

16. $ (1) A Testiilet zźlrtu(ésttartvźiasztás,
kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adá-
sa, visszavonása (ideéľtve az onkoľmányzat
á|ta|a|apítottgazdaságitĺírsaságokvezetőĹ
nek, felügyelő bizottsági tagjainak, kĺinyv-
vi zs gá1ó inak v źtlas:rtźsát é s vi s szahí v ását, az
intézmények vezetőinek kinevezését, fel-
mentését és a közalapítvĺányok lęuratóriurni
tagiainak vá|asztźlsát és visszahívását), fe-
gyelmi eljĺĺľás megindítása, fegyelmi btinte-
tés kiszabása és állásfoglalást igénylő sze-
mélyi tigy taľgyalásakor, ha az érintett a
nyilvĺínos tlírgyalásba nem egy ezik bele.
(2) 

^ 
Testület zártu|ést tart ĺinkoľmtnyzati

hatósági, összeférhetetlenségi és kittintetési
ügy, valamint vagyonnyilatkozatta| kapcso-
latos elj ĺĺľás targyalasakor;
(3) A Testület zźtt tđlést rendelhet el a va-
gyonával való ľendelkęzés és az źitalra |<lirt

'pá|yazat tĺĺľgyalásakot, ha a nyilvános taľ-
gyalás gazdas,ági éľdekeit séľtené.
({) Amennyiben az' (1) bekezclésben szerep-
lő tigyekben az énntett az iilésen a napirendi
pont targyalásakor nincsen jelen, zárt i|és
kell tartani.
(5) A zĺĺľt ülésen az otv. 12. $ (5) bekezdés-
ben meghatérozott személyek vesznek részt.
(6) Az onkoľmanyzat könywizsgálója

meghívása ęsetén részt vehet a (3) bekezdés
szeľint taľtott zĺíľt ülésen és betekinthet az
ülésről készült j egyzőkĺinyvbe.

5.$ (1) hatályon kíviil helyezve

11. $ (1) A testületi ülést <issze kell hívnr:
a) a települési képviselők egynegyedének,
b) a Testiilet bizottságának,
c) a kormányhivatal vezetőjének indítvanyá-
ra;
d) népi kezdeményezéste, ha ennek külĺin
rendeletben előín feltételei fennállnak.

15.s (1) A testtileti tilések _ jogszabályban
meghatźrrozott esetek kivételével - nyilvĺĺno-
sak.

1ó.$ hatályon kívül helyezve

A (3) bekezdés szeľinti zźrtĺJ|éstartását
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báľmely önkoľmányzati képviselő és a jegy-
ző indíwányozhatja.
(8) Az (1)-(2) bekezdések esetében a zźrt
ülést el kell rendelni' a (3) bekezdés eseté-
ben az indítvanyľól a Testület minősített
többséggel dönt.
(9) Záľt ülés jegyzőkĺjrryvébe _ a polgiírrlres-
teren és a jegyzőn kí\Ąil _ csak a képviselők
és a tĺíľgyban kĺizvetlenĹil érintett vagy hiva-
talos megbízottja tekinthetnek be, azza|,
hogy a külön tĺirvény szerinti kĺizérdekű
adat és közérdekből nyilvános adat megis-
meľésének lehetőségét zárt i|és tartása ęse-
tén is biztosítani kell, oly módon, hogy a
betekintési jog e vonatkozásban nem korlá-
tozhatő.

19.s(5) Bármely képviselő kezdeményeáeti
egyperces néma felállás elrendelését a ke-
gyeleti rendelet hatá|ya alá nem tartozo, de
megítélése szerint tiszteletet érdemlő el-
hunyt személy emlékéľe, illetve neves ese-
mény évfordulójĺíra. Eĺľől a Testület vita
nélkül, egyszeru szótĺibbséggel dönt.

25. s A Testület dĺjntéshozat alábő| kizarhatő
az, akit vagy akinek ahozztúartozőjat azĺj;gy
személyesen érinti. A képviselő köteles be-
jelenteni a személyes éľintettséget, A kizá-
rásról az éríntett képviselő kezdeményezésé-
re vagy báľmely képviselő javas|atára a Tes-
tiil et dönt. A k'tzárt képvi selőt a hatétt o zatké-
pesség szempontjából jelenlevőnek kell te-
kinteni. A döntéshez minősített töb

19.s (5) hatályon kívĹil helyezve

20lA.s (1) A polgáľmester az a|polgármes-
terhez, a j e gy zóho z, a bizottságok e lnökeihez
előkészítő kérdést intézhet a 20.$ (1)-(3) be-
kezdésben szabźllyozott képviselői kérdés
megválaszolásának elősegítése érdekében. .
(2) Amennyiben a képviselői kéľdés homá-
lyos, ellentmondásos, vagy nem teljesen
érthető, abban az esetben a polgáľmester az
tilésvezetés kĺjrében előkészítő kérdést in-
tézhet a kérdést feltevő képviselőhoz. Ha a
képviselő az e|őkészítő kérdésre nem vála.
szol, és az á|ta|a feltett kérdés megválaszo-
lása így érdemben lehetetlenné válik, eľľől.a
képvi sel őt táj ékqztatÍIi" kell.

25.s (l) A Testület döntéshozatalábő|kizár-
hatő az, akit vagy akinek a hozzátartozőját
azl.j;gy személyesen érinti. A képviselő kĺite-
les bejelenteni a személyes érintettséget. A
kizáľásról az érintętt képviselő kezdemértye-
zésére vagy bźrmgly képvise|ő javas|atźtra a
Testület dönt. A kizźrt képviselőt a határo-
zatképesség szempontj ából j elenlevőnek kell
tekinteni. A döntéshez minősített tĺibbség
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sziikséges.

33.s (2) A Testiilet iiléséről hangfelvétel
alapján 15 napon belül jegyzőkönyvet kell
készíteni, amely tarta|mazza:
a) az ülés helyét és időpontját;
b) a megjelent képviselők és meghívottak
nevét;
c) az elfogađott napirendet;
d) a tanácsko zás lény egét;
e) a hozott döntéseket szó szeint a szavazás
számszeru eľedményével.
(4) A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyzó
gondoskodik.
(5) A jegyzőkönyvet a polgáľmesteľ és a
jegyző irja aLá.
(8) A zźlrt ihésről ktilön jegyzőkönyvet kell
készíteni.
(9) .A választópolgáľok - a'zátrt ülés kivéte-
lével - a Hivatal Szervezési és Üzemeltetési
Ügyosĺátyan betekinthetnek a testĹileti elő-
terjesztésekb e és az tilések jegyzőkĺinyveibe.

37. s (1) A képviselő jogállását az Alkot-
-á'y, a helyi önkoľmanyzatok'ra vonatkozó
töľvények és a helyi önkoľmányzati képvise-
lők jogállásanak egyes kérdéseiről sző|ő
2000. évi XCVI. törvény hatáľozzźkmeg.

38. s (1) A képviselő a vele szemben fennál-
ló összeferhetetlenségi okot kĺiteles haladék-
talanul bejelenteni a polgáľmesteľnek.

, (2) 
^ 

képviselő megbízólevelének źLĺtételLét,

illetve az osszeférhetetlen he|yzet keletkezé-
sét vagy annak a képviselő fudomásáľa juta-
sát ktĺvető 30 napon belül köteles a vele
szemben fennálló ĺisszeféľhetetlenségi okot
megszĺintetni ; az osszeféľhetetlen tisztségľől
való lemondását írásban benvúitani és annak

szükséges.
(2) A képviselői személyes érintettségre
vonatkozó bejelentési kötelezettség elmu-
|asztása esetén a meghozott önkormlínyzati
hatźltozat végľehajtás át fel kell fiiggeszteni
és az ügyet az énĺtettség ismeretében újra
kell targyalni úgy, hogy a mulasztó képvise-
|ő az ngyben szfüségessé vált új döntésho-
zata|baĺ, az. előterjesztés megismételt tlíľ-
gyalásában nem vehet részt.

33.s (2) hatályon kívĹil helyezve

(4)-(5) hatályon kívĹil. helyezve

(8) hatályon kíviil helyezve

(9) A Hivatal Szeľvezési és Képviselői Iro-
dájźľn a testületi előterjesztésekbe és azuIé-
sek jegyzőkönyveibe _ a zárt tilés kivételé-
vel _ báľki betekinthet

37.s (1) hatályon kívülhelyezve

38.s (1)-(3) hatályon kívĹil helyezve
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másolatát átadni a polgáľmesteľnek.
(3) A képviselő összeférhetetlenségének a
megállapítását báľki indíwĺĺnyozhatja a pol-
gármestemél.
(5) A Bizottság előterjesáése alapján a Tes-
tület a k<ivetkező ülésén, legkésőbb 30 na-
pon bcliil határozatta| dont az összcfóľhctct-
lenségrő1.

39. s (1) A képviselő és a polgáľmester a
megbízólevéI éLťvételétől, majd ezt kĺivetően
minden év januaľ l-jétől szźĺnitott 30 napon
belül _ a hatályos törvényekben meghataľo-
zott fotmában _ vagyonnyilatkozatot kdteles
tenni. Saját vagyonnyilatkozatához csatolni
k<iteles a vele közös hánartásban é|ó házas-
vagy é|ettźlrsának, valamint gyeľmekének a
sajátjáva| azonos foľmában e|készitett va-
gyonnyilatkozatź"/'.
(3) A képviselő és a polgárrnester vagyon-
nyi|atkozata_azellenőrzéshezszolgáltatott
azonosító adatok kivételével _ nyilvĺínos. A
hozzátartozó vagyonnyi|atkozata nem nyil-
vános, abba csak a Bizottság tagsai tekint-
hetnek be ellenőľzés céijából.
(4) A vagyonnyilatkozatta| kapcsolatos eljá-
rást a Bizottságnál báľki kezdeményezheti.
Az eljarás eredményérőI aBizottsĘ a Testü-
letet a soľon következő ĺilésen tájékoztatja.
(5) A vagyonnyilatkozatta| kapcsolatos eljá-
rás során a Bizottság felhívásĺĺra az énntett
kĺiteles saj át, illetv e hozzátartozőja vagyon-
nytlatkozatábanfelttintetettazonosítóađato-
kat haladéktalanul íľásban bejelenteni. Az
azonosító adatokat csak a Bizottság tagtrai
ismerhetik meg, azokat az e|jáľás |ezélrását
követő nyolc napon belültöľölni kell.

a0. $ A képviselő:
a) a TestĹilet tagjaként részt vesz a döntés-
hozatalban,
b) a Testiilęt ülésén a polgláľmesteľtől (al-
polgáľmestertől), a jegyzőtől, a bizottságok
elnökeitől önkormányzati ügyekben felvilá-
gosítást kéľhet,
c) kéľésére az fuásbarĺ is benyújtott hozzźl-
szőlását a jegyzókóĺyvhoz kell mellékelni,
kérésére a véleményét rogzitenl kell a jegy-

(5) hatályon kívüI helyezve

39.$' (1 ) hatályon kívül helyezve

(3)-(5) hatályon kívĹil helyezve

40.$ hatályon kívül heIyene

zőkön
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d) tanácskozási jogga| résń. vehet bĺĺľmely
bizottság ülésén; javasolhatja a bizottság
elnökének a bizottság feladatkĺirébe tartoző

. ügy megférgyalásźú, amelyet a bizottság
legközelebbi ülése elé kell teľjeszteni és
tźtrgya|ásźna a képviselőt meg kell hívni,
kezdenrényezhetí, hogy a Testület vizsgálrja
felül bizottságának, a polgármestemek, a
helyi kisebbségi önkormźnyzat testĺiletének
_ a TestĹilet áItal' źÍruházott _ ĺinkormányzati
ügyben hozoÍt döntését;
e) megbízás alapjĺín képviselheti a Testüle-
teU
f) a jegyzotől igényelheti a képviselői mun-
kájĺĺhoz sziikséges tttjékońatást, ügyviteli
kĺizreműkĺjdést; kĺizérdektĺ ügyekben kez-
deményezheti a Hivatal intézkedését, amely-
rę a Hivatal 15 napon belül érdemi vá|aszt
ktlteles adni, nem kielégítő váIasz esetén a
képviselő a polgármesterhez fordulhat.

VII. FEIEZET
A TESTULET BIZ)TTSÁGAI

I

46. s (3) A bizottság elnökét és tagjait a Tes-
tiiIet választja meg.
(4) A bizaĹtsétg elnĺikét és tagjainak több
nlint a felét a képviselők közül kell megvá-
|asztani. A polgĺĺľmesteÍ, aZ alpolgármeste-

'ľek, a Hivatal ďo|gozőja nem lehet abizott-
ság elnĺike, tagja.
(7) A polgrĺľmester felfiiggesztheti a bizott-
ság dĺintésének a végrehajtását az Ötv.25. $
(2)bekezđése alapján.

s0.s (2)
a) a jegyz<5 javaslatainak figyelembevételé-
vel meghatźtrozza a Hivatal fe|adatait az
onkormrán y zat munkájĺĺnak szerv ezésében, a
döntések előkészítésében és végrehajtásá-
ban;
b) dĺint a jogszabáIy á|tal hatáskörébe utalt
á||arrigazgatasi ügyekben, hatósági jogkö-
rökben, egyes hatásköľeinek gyakorlását
źún:hźuhatja;
c) a hatásktlrébe taĺtoző ügyekben szabá-
lvozzaa iadmánvozás ľendi

VII. FEJEZET
A TESTÜLET BIZ)TTSÁGAI ÉS AZ

. 

Áĺr,E,ĺur GYAKoRoLr KEPVISELI-
TESTÜLETI HArÁsronor

46.$ (3)-(4)

(7 ) hatá|y on kívĺil helyezve

50.s (2) a)-d) hatályon kívül helyezve
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d) gyakoľolja az egyéb munkáltatói jogokat
az alpolgőtrmesterek, a jegyző és _ az 51. $
(3 ) bekezdésben meghatźrozott polgáľmeste-
ri utasítás szerint _ az önkormźnyzati intéz-
ményvezetők tekintetében;
(3) A polgáľmesteľ, ha a Testiilet dontését az
onkoľmanyzat érdekeit sértőnek tĄa,
ugyaÍIazon ügyben egy alkalommal kezde-
ményezheti a dĺintés ismételt megfargya|á-
sát. A kezdeményezést az ülést kovető 3

napon belül nyújthatja be, a Testület a be-
nyujtás ĺapjétő| szélmított 15 napon belül
soron kívül taľtott tilésen dönt.
(4) T<ĺrvényben, vagy tĺirvény felhatalmazá-
sa alapjĺĺn kormĺínyrendeletben előíľt ese-
tekben honvédelmi, polgráľi védelmi, ka-
tasztrőfa elhrírítási ügyekben részt vesz az
oľszágos kozigazgatási feladatok helyi iľá-
nyításában és végrehaj tásźtbaĺ

51. s (l) A Testület a polgármester helyette.
sítéséľe, munkáj ĺĺnak segítésére legfelj ebb 4,
ebből legfeljebb 3 főállásli alpolgármesteľt
váIaszt. Azon alpolgĺĺrmesteľ, akit nem a
képviselő-testiilet tagsai köZiil v áIasztottak,
nem tagja a képviselő-testĹiletnek, a polgaľ-
mestert a képviselő-testület elnökeként nem
helyettesítheti, de a képviselő-testĹilet ülése-
in tanácsko zäsi jogga| részt v esz.
(2) 

^z 
alpolglĺľmesterek a polgrĺľmesteľ irá-

ításával |źúiak el feladataikat.

(3)-(4) hatályon kívĹil helyezve

50.s (8) Amennyiben a Testület _határozat-
képtelenség vagy hatźrozathozata| hiánya
miatt _ két egymást kĺjvető alkalommal
ugyanazon Ĺigyben nem hozott d<intést, vagy
két tilés közötti időszakban felmeľĹilő, ha-
Iaszthatatlan döntést igénylő esetben _'ide
nem éľtve a Testiilet át nem njJ;rźľ,hatő ha-
táskörébe tartoző ügyeket _ a polgármester
az a|ábbi ügyekben dönthet :

a) báľmely vagyongazdálkodási ügyben,
amelyben az az oĺtkormáĺyzat karosodástól
való megóvása és vagyona védelme érdeké-
ben az azonna|i dönÍés elkeľĹilhetetlenül
szfüséges;
b) bármely olyan iigyben, amely nem jaľ
kĺiltségvetési foľrás igénybevételével és nem
eľedményezi az önkormźnyzati vagyon
csökkenését.

51. s (l) második mondata hatályon kívül
helvezve

(2) hatá|y on kívĺil helyezve
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53. $ (1) A Testĺilet _ páIyénat a|apjźn _ a
jogszabályban megállapított képesítési köve-
telményeknek megfele|ő jegyzót nevez ki. A
kinevezés hatźlr ozatlaĺ i dőľe szól.
(2) 

^ 
jegyzó vezeti a Hivatalt, szervezi an-

luk ľrunkáját.
A jegyző:
a) gondoskodik az onkoľmanyzat mfücidé-
sével kapcsolatos feladatok eIL'átását ő|;

b) a hatásk<irébe taftoző ügyekben szabźr
Iyozza a kiadmányozás ľendjét; gyakorolja a
munkáltatói jogokat a Hivatal kĺiztisztvise-
lői, ügykezelői és ťlzikai dolgozói tekinteté-
ben. A kinevezéslrez, vezelni megbízźshoz,
felmentéshez, a vezetői megbízéls visszavo-
násáůloz, jutalmazáshoz _ a polgáľmester
által maghatźnozott k<irben _ a polgáľmester
egyetértése szĹikséges;
c) dcintésľe előkészíti a polgáľmester hatás-
kĺirébe tartoző źt||arigazgatási iigyeket ;

d) dĺint azokban a hatósági ügyekben, ame-
lyeket a polglĺľmesteľ a részére źtad;
e) tanácskozásijoggal veszrészt a Testület,
a Testtilet bizottságainak ülésén;
f) dönt a hatásköľébe utalt ügyekben;
g) a polgáľmesterľel egyĹitt a|áirja a rendele-
tet; gondoskodik annak kihirdetéséről;
h) t.ájékoztatjaa Testiiletet a Hivatal munká-
jaró|;

(3) A jegyző köteles je|ezní a Testiileürek, a
bizottságnak és a polglármesteľnek, ha a dön-
tésiiknél j ogszabálysértést észlel.
(4)
c) ellátja a tĺirvényben vagy kormányľende-
letben előíľt közig azgatźsí feladatokat, ható-
sági jogköröket;
(5) A Testiilet a jegyző javaslatara _ a jegy-
zore vonatkoző szabáůyok szerint _ aljegy-
zóket nevez ki a jegyző helyettesítéséľe a
jegyzó által meghatározoLĺ feladatok e||źúá-

sára. Az a|jegyzok kinevezése határozatlan
időre szól.

53.$ (1) hatályon kívĹilhelyezve

(2) a)-h) hatályon kívtil helyezve

(3) A jegyző köteles jelezni a Testiiletnek, a
Testiilet szervének és a polgĺĺľmesternek, ha
a döntésfü , műk<idésfü jogszabályséľtő.
(4)
c) hatályon kívül helyezve

(5) hatályon kívül helyezve

(6) A jegyzői és a|jegyz(ii tisztség egyidejíĺ
betöltetlensége, illetve taľtós akadá|y oztatá-
suk esetére _ legfeljebb hat hónap időtartam-
ra _ a jegyzői feladatokat a szewezeti egy-

a saiźt szakteľĺilet-vezetői látiák el
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54. s (1) A Hivatal feladatkörébe tartozik az
onkoľmányzat mfüödćsóvcl kapcsolatos
teendők e||átása, valamint az éiIanigazgatźr
si ügyek döntésre való előkészítése és vég-
ľehajtása.

55. $ (1) Az Önkoľmányzat kozszolgáItatá.
sokat nyrijt. Saját tulajdonnal ľendęlkezik és
költségvetési bevételeivel, kiadásaival ĺinál-
|őan gazdálkodik.
(2) A Testiilet meghatźľozza gazdasági
progľamját, és évenként kĺiltségvetéséről
rendeletet alkot.
(3) A k<iltségvetés meghatiĺľozásakét fordu-
lóban tiľténik. Az első fordulóban a költ-
ségvetési koncepció keľül a Testĺilet e|é, a
második fordulóban _ a vonatkozó töwé-
nyek és rendeletek á|ta| eIoirt r ész|etezésben
_ a polgáľmester a költségvetési rendelet-
tervezetet benyujtja a Testiiletnek a hatályos
j o gszabá|yok által előírt hatĺĺridői g.
(4) A polgĺĺľmester a zátszállrladásról szóló
rendelet-tervezetetazáIlanhánaľtásrólszó-
ló |992. évi )ooNIII. töľvényben e|oírt
hatáľidőn belül a Testĺilet elé terjeszti.
56. s (1) Az onkoľmányzatvagyona a tulaj-
donából és az őt megillető vagyoni értékű
jogokból áll, melyek az ĺinkorményzati cé-
lok megvalósítását szolgáljfü .

(2) Az önkormlínyzativagyon kĹilön része a
t<iľzsvagyon, melyet a többi vagyontaľgytól
elkiilönítve kell nyilvantartani.
(3) A Testiiletet megilletik azok ajogok és
tęrhelik azok a kötelezettségek, amelyek a
tulajdonost megilletik, illetve terhelik. Az
önkoľmlĺnyzati vagyongazdźikodásról és a
tulajdonosi jogok gyakorlásríľól a Testiilet
külön rendeletet alkot.
56lA. $ A kettőszźzezer fońnt a|atti tźlmoga-
tási összeg esetén az áIlamhźztaľtásról szóló
|992. évi XxxvIII. tĺirvény 15/A. $ (1)
bekezdésében meghatérozott ađatokat nem
kell közzétenni.

iikĺin, a polgáľmester vagy az ezzeI megbĹ
zott alpolgármester irányításával és a jogi
feladatokat e||átő szervezeti egység koordi-
nźiásáva|.

54.s (1) hatályon kívül helyezve

55.57.s hatályon kívtil helyezve
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AZ ONKO T BEVETELEI
57. $ A TestĹilet a feladatai ellátĺĺsĺínak fel-
tételeit saját bevételekből, źúengedett koz-
ponti adókból, más gazdźikodő szeľvektől
áwett bevételekből, központi költségvetési
noľmatív hozzáljźru|ásokból, valamint támo-
gatásokból bizto sítj a.

58. s (1) A Testiilet az önkormányzati fe|a-
datok eredményesebb megr'alósítása érde-
kében:
a) koza|apítvrĺnyt hozhat létre, és kĺizérdekű
kĺjtelezettségvállalást tehet;
b) hitelt vehet fel, és ktitvényt bocsáthat ki,
ennek fedezetéül állami hozztĺjźralás és az
ĺinkoľmány zati torzsvagyon nem használha-
tó fel.

Q) Az onkoľmányzatváI|a|kozźsa a kötele.
ző fe|adatainak el látását nem ve szélyeztethe -
ti'. Az onkormanyzat csak olyan vállalko-
zásban vehet részt, amelyben felelőssége
nem haladja meg vagyoni hozzájźru|ásának
mértékét.
(3) A tĺĺľsulásba bevitt vagyont a társuló
helyi <ĺnkormźnyzat vagyonaként kell nyil-
vźmtartalll, a vagyonszaporulat a táľsult ĺĺrr-
kormźnyzatok közĺis vagyona' melyre a Ptk.
közös fulajdonľa vonatkozó szabźiyait kell
alkalmazni

XI. FEJEZET
A KERÜLEr| olĺxonruł,lwz'l'r rs,ą

H E LYI K]S EB BS ÉGI oN Ko RuÁlĺyz,ąro x, ,KAPCSOLATA

59. s (1) A kisebbségi iinkoľmányzatok jo-
gainak gyakoľlásához szfüséges előteľjesz-
téseket, ha a kisebbségi önkormźnyzat kez-
demény ezL a TestĹiletnek a kezdeményezést
kovető rendes ülésén meg kell targya|nía.
.Amennyiben a ĺlĺjntés az ĺinkoľmźmyzat más
szervének hatáskörébe taľtozik, akkot az a
kezdeményezés benyújtásától szálnitott 30
napon belül ktiteles dĺintést hozni.
(2) A helyi közoktatás, a helyi média, a helyi
hagyomanyápolás és kultura, valamint a
kollektív nyelvhasználat kérdéskĺĺľében a
kisebbségi lakosságot e minőségében érintő
települé s i önkormlíny zati r enďe|etęt a Testü-
let csak az e lakosságot képviselő helyi ki-

al-

58.s (l)-(3) hatályon kívül helyezve

XI. FEJEZET
A KERULETI oNKoRwíľwzur rs,ą

HELYI NEMZETISEGI
oxxo nruÍuyzuTo K KA P C So LATA

59. s (1)-(4) hatályon kívül helyezve
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kothatja meg.
(3) A kisebbségi intézmények vezetőinek
felmentéséhez, illetve a kisebbséghez tafto-
zők képzésére is kiterjedő önkormányzati
dtintéshez az énntett helyi kisebbségi ön-
kormźny zat e gyetértése s züks éges.
(4) 

^z 
egyetéľtési, illetve vélenrérryezési jog

sultja a (2) és (3) bekezdésben
keresés közlésétől számított 30 napon beltil
kozik. A nyilatkozatra nyitva á||ő hatźľ:rdó
lasztása j ogvesztéssel j iĺr.

(5) A Testület a kisebbségi ĺinkoľmányzatok
kéľéséľe helyiséghasznáIatot a lakĺísok és
helyiségek bérletére, valamint az e|idegeru-
tésére vonatkozó szabályokľól szóló önkoľ-
mźnyzati rendeletek szabéiyai szerint ked-
vezményes feltételekkel biztosít.

(6) A polgármester a kisebbségi <inkor.
mźny zatol<ka| gazdasági mfüödési feltétele-
ikľől együttmfüĺidési megállapođást köt.
(7) 

^ 
helyi kisebbségi önkorményzatok ha-

tátozatainak kihirdetéséről, valamint igény
szerint a testtileti működéshez szfüséges
jegyzőkönyv-vezetési és egyéb technikai
feltételek biztosításáľő| a jegyző gondosko-
dik.

7s.s
(l) a) helyben szokásos mód: a Hivatal ok-
mányiroda és Ügyfélszotgálati,Ü gyosnźůyźn
elhelyezett hiľdetőtĺíbláján I0 napra tĺiľténő
kiftiggesztés, és az onkoľmĺínyzat hivatalos
honlapján történő megj elenítés,

(5) A Testiilet a nemzetiségi önkormźnyzat.
ok kéréséľe helyiséghasznáIatot a lakások és
helyiségek bérletéľe, valamint az elidegenĹ
tésére vonatkozó szabźiyoI<ról szóló onkor-
mźnyzati rendeletek szabá|yai szerint ked-
vezményes feltételekkel biaosít.

(6) A polgáľmester a neÍnzetiségi önkor-
mźnyzatok'ka| mfüodési feltételeikľől
egyĹittmfüödési megállapodást kĺit.
(7) A helyi nemzetiségi cinkormányzatok
hatźrozatainak kihirdetéséről' valamint
igény szerint a testĺileti működéshez szfüsé-
ges jegyzőkönyv-vezetési és egyéb technikai
feltételek biztosításĺáľő| a jegyzó gondosko.
dik.

7s.s
(1) a) helyben szokásos mód: a Hivatal Hu-
mźnszo|gźtltatasi IJ gy osztá|y án elhelyezett
hiľdetőtáblájaÍI 10 napra töľténő kifiiggesz-
tés, és az onkoľmőnyzathivatalos honlapjĺán
töľténő megielenítés,
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. INDoKoLÁ.s

Áltatános indok|ás

2013.januáľ 1. napjától a Magyarország helyi önkoľmányzatairól sző|őf0|1. évi CLXXXIX.
t<irvény (MötV.) alapvető és jelentős változásokathoz az önkoľmtnyzatok'ĺavonatkozó tĺjľvé-
nyi köľnyezetben. Ezen okból sziikségessé válik az SzMSz koľábbi ĺinkoľmányzati törvény
(Ötv.; logikáját és noľmaszclvegét ktivető előírásainak jelentős méľtékiĺ konigálása. Figye-
lembe kell venni azt is, hogy a jogalkotásra vonatkozó jogszabályok jelentős véitozása zajlott
|ę 2009 óta, amely a korábbi kodifikációs gyakorlat jelentős átalakulásáva| járt.

A Mötv. és az otv. egyiittes alkalmazása feltehetően több jogéľtelmezési és jogalkalmazási
kéľdést is fel fog vetni, amelyekľe tekintettel jelenleg egy te.ljesen új SzMSz megalkotása
nem indokolt. Ugyanakkor a hatályon kívül he|yezett rendelkezések nagy szźĺrlára tekintettel
a megmaradó SzMSz rendeletszöveg egyértelműen átmen.eti jelleggel bir. Az új SzMSz meg-

'alkotásĺíľa 2013 első negyedévében keľĺilhet soľ, amennyibeĺ ezze| a Tisztelt Képviselő-
testiilet egyetért.

A módosító ľendelet ľészletes ĺndokolása

Indokolós az I.ý-hoz

A jarások kialakításával összefüggésben a Hivatal átszewezése december 6-źn elfogadásra
került. Aszęrvezeti egységek váItozásait éľtelemszetuenźú'kell vezetniazSzMSznoľmáin is.

Indokalás a 2.$-hoz

A módosítás indoka a jźrási ľendszer bevezetése, illetve a Mötv. bizonyos rendelkezéseinek
bevezetésével kapcsolatos kötele zetĺség.

Indokolás a 3.$-hoz

A Mötv. zrĺľt Ĺilésre vonatkozó szabźiyainak megismétlése a jogalkotásra vonatkozó jogsza-
bályok alapjźn pfuhuzamosságot eľedményezne, aĺne|yet keľĺilni kell. Eľľe figyeiemmel az
SzMSz 16.$-a hatályon kívĹil helyezésre keľül, amely maga után vonja a jelen bekezdés éľte-
lemszeľű módosítását is.

Indokolás a 4.$-hoz

A képviselő-testĹileti iilés hatékonyságának növelése a keľület egésze tekintetében közéľdek-
nek minősíthető. Erre figyelemmel a képviselő-testĺileti ülések vitáinak konstruktív és felelős
jellegét erősítheti olyan szabályok beiktatása, amely a képviselői munka szakmai szinvona|źú
és felelősségteljes jellegét növeli.
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Indokolás az S.ý-hoz

A Mĺitv. 49.s Q) bekezdése a|apjźn a szemé|yes érintettségre vonatkozó bejelentési kĺitele-
zettség elmulasztásanak jogkövetkezményeít 20t3. januźr 1. napjától az SzMSz-nek taľtal-
maznia kell.

Indokolós a 6.$-hoz

A jaľási rendszer kialakításával összefüggésben töľtént névvá|tozás áfuezetése, és a jogsza-
bályszöveg logikusabbátétele volt a módosítás célja.

Indokolás a 7.$-hoz

A fejezetcím módosítása az Mötv. azon rendelkezésén alapul, mely szerint a Képviselő-
testiilet źltĺvházott hatáskĺjreit azSzMSz-nek tartalmaznia kell, melyet abizottságok hatáskö-
reinek meghatározásával teljesít. A később megalkotásra keľĹilő új SzMSz előľeláthatóan
tételesćĺtruházotthatásköľifelsorolástfogtarta|mazni.

Indolrolás a 8.$-hoz

A Mötv. 68.$ (2)-(3) bekezdésében meghatźlrozott kötelezően megalkotandó ľendelkezésrőI
van szó.

Indokolás a 9-l0.$-hoz

A Mötv. 20l3.januáľ l. napjától hatźiyba lépő rendelkezésének átrezetése miatt sztikséges
vá|toztatás.

Indokolás a I 1 -l 2. $-hoz

Az iđĺĺközben bekĺivetkezett jogszabáIyi vá|tozások miatt szfüségessé vtit technikai jellegií
korľekció.

Indokalás a 13.$-hoz

A jáľasi rendszeľ kialakítlísával összefüggésben t<jrtént, szervezeti egységet érintő néwálto-
zás źttrezetése.

Indokolás a 14.$-hoz

Részben abizottsági tagcserével összefüggő,részben pedig a jarési rendszer kialakításával
összefüggő technikai jellegii módosítás, illetve a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak be-
sorolási szánźw aI összefü ggő átr ezetés.

Indokotás a l5.$-hoz

Tekintettel arra, hogy a Mötv. 2013.januaľ 1. napjával he|yezihatályon kivn| azow' jelentős
részét, azSzllĺdSz Mötv.-ľe alapozott módosításának is ezt kell ttikľĺimie.

A Mötv. szabźůyainak megismétlése a jogalkotásra vonatkozó jogszabźĄyok alapján práľhu-

zamosságot eľedményezsle, amelyet kerülni kell. Ene figyelemmel az SzMSz ö,sszes megis-
mételt, tciľvényszövegből źlŃet1, nem a helyi viszonyokat szabáiyoző rendelkezése hatályon
kíviil helvezésre kerĹilt.
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