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Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat

Képviselő-testület e számára

Tisztelt Képviselő.testiĺlet!

I A Kěpvíselő-testiilet Szervezetí és MíÍködési Szabdlyzatúval kapcsolatos ľendelet

A Magyaĺország helyi önkormanyzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban
Mötv.) több ütemben módosította az 1990. évi LXv. töľvény (ow.) által meghatźrozott ón-
kotmźnyzati rendszert. Ennek jelentős állomása volt 2013' januĺĺľ l. napja, amikor az ow.
legtcibb rendelkezése hatályon kíviil helyezésre keriilt és a MötV. vonatkozó rendelkezései
vették át ezek helyét.

A Mötv. számos kĺivetelményt tźlmaszt a Képviselő-testület Szervezeti és Mfüĺ'dési Szabály-
zatéxa| szemben, meghatározva annak ľészletes i.artaImźtt, a szabźĺ|yozás ftibb keľeteit.

11Đ5',,

Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmester

A képvĺselő.testületi ülés ĺdőpontjaz 2013. április 17. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Képviselő-testĺilet és Szeľvei Szervezeti és Míĺködési Szabályzatá.ľőI.
szólĺí ľendelet elfogadásáľa, valamĺnt a Polgáľmesteľi Hivatal Szeľvezeti és Műktidési
Szabá|yzatának elfogadására, továbbá a Po|gátľmesteri Hĺvatal Alapító okĺľatának
módosításáľa
A napiľendet nyílt ülésen kell trírgyalni, a rendelet és a hatarozat e|fogadásához minősített
szav azatĺobb ség szfü sé ge s

EtorcÉszlto SZERVEZETI ncysÉc: JEGYZoI KABrNET

KÉszÍľeľľp : DR. SovĺvĺBn J,c.Nos. Dn. HBľeI.I.ľ-BÉnľs TÍľ,ĺpe

PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL/NEIrĺ lcÉľyeI.. lcłzolÁs: .'.-jj- ł"*'-=-- 
r

JocI roNrRoLL:
BprpRĺpszľÉsnľ ALKALMAS:

Váľosgazdálkodásĺ és Pénzíigyi Bĺzottság véleményezi
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi
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tźrwa|ásáú.
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A Tisztelt Képviselő-testület 34512012. Cx. 18.) száműhatározatźtvalmeghoztaa jarźsi ľend-

szer kialakításáva| összefiiggő döntéseket, amelynek kĺjvetkeztében a Polgármesteri Hivatal
szewezeti átalakitásavált sziikségessé. A Képviselő-testület 476Da2, (XII. 19.) száműhatá-
rczatáva|elfogadta a Polgáľmesteri Hivatalmódosított a|apitő okiratát, valamint azíj szewe-
zeti felépítést is.

A Mĺitv. új szabályozása és a Polgármesteľi Hivatal szęľvęzeti áÍalakit.źLsa miatt szükségessé
vá|t a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüĺjdési Szabályzatárő| szőIő t9l2009.
(V.06.) önkoľmanyzatí renđe\et feltilvizsgźiata is' melynek módosítását a 76120|2. (xII.21.)

önkoľmĺányzati rendelettel fogađta ela Kéilviselő-testiilet. Ennek soľĺĺn a rendeletben móđosí-
tásra keľiiltek a szervezeti átalakitással összefüggő ľendelkezések, hatályon kívül helyezésre

kerĹiltek az indokolatlanul ptrhlszanos' vagy magasabb rendű jogszabályokban rögzített ren-

delkezések, és megjelentek a rendeletbenaztlj Mötv. áIta|tźmasztotttarta|mi követelmények
is.

A módosítás a |912009. (V.06.) önkormĺĺnyzati renďe|etet kodiÍikációs szempontból kedve.
zőtlenül érintette, sztikségessé vá|t egy ilj, szerkezetileg átdoIgozott, kiegészített és taľtalmi-
lag megújított rendelet megalkotása.

Az e|óterjesztés l. számű mellékletét képező ľendelet tervezet a korábban bevált és megszo-

kott eljarási renden lényegileg ĺem vźitoztat, de egyes tészletszabályok tekintetében új ren-

de lkezé seke t tarta|maz.

Az tlj sz}r/tsz az a\ábbijellemzők tekintetében tér el a korábbi Szeľvezeti és Mfüödési Sza-
b á|y zatot tarta|maző rendel ettől :

1. A töľvényi rendelkezések pĺáľhuzamos megismétlése nélkiilözésre keľült, az SZMSZ
szinte kizaľólagosan az onkotmányzat (Képvise1ő-testtilet) belső műk<jdésére és a ha-

táskörgyakorlás ľendjéľe összpontosít.

2. AzSZMSZ szerkezeti felépítése pontosan követi azMötv. á|ta|tartalmazottkoteLezó
tartalmi elemeket.

3. Az Mötv. új ľendelkezései (pélđául a Polgáľmesteri Hivatal új elnevezése tekinteté-

ben) tételes en átv ezetésre keľültek.

4. Az előte4esztésękkel kapcsolatos előkészíto szabźiyok részletesebben keľtiltek meg-

alkotásra, mivel azok aképviselő-testĺileti működés e|váIaszthatatlanńszét képezik.

5. A képviselő-testĹileti ülés hatékonyságanak növelése érdekében apľóbb változtatások
keľĹiltek bevezetésľe, például ĺisszevont hatźrozathozatal, a módosítólkiegészitő indít-
vanyok szab źůy ai, val amint a p őt- é s csere el őteľj eszté sek szabźiy ai.

6. Egyes hatáskörök pontosítasra keľiiltek, például a sajtó.helyreigazításokkal kapcsola-

tosan, illetve a költségvetési források alapjĺán tĺjľténő szerződéskötések tekintetében.

7. A ľendelet 9. mellékletében az Anyakonyvi Iroda tigyfélfogadási rendje módosítĺsľa
keľĹilt, és ezentúl megegyezik a Polgármesteri Hivatal általanos ügyfélfogadási rend-
jével, azzal, hogy újszülött anyakönyvezése, valamint haláleset anyakönyvezése ese-

tén munkaidőben az źitďlźnos ügyfélfogadási renden kívĹil is fogad ügyfeleket. E mó-



dosításra munkaszervezési okok miatt került sor, a vá|tozásrőI az tigyfelek megfelelő
táj ékoztatásban ré sze stilnek.

A korábbi sZMsZ-t módosító rendeletek hatályon kíviil helyezésén tulmenően a polgáľmes-
teri hatáskörökkel összefiiggő két ĺjnkormźnyzati rendelet {32l200I. (X.26.),51/2008. (x.
15.)} módosítása, illetve hatílyon kívül helyezése is szükségessévált.

II. A Polgdrmesteri Hivatal alapító okiratúnak mlídosítdsa

A Mötv. 84. $ (5) a) pontja töľvényi szinten egységesen meghatźttozza aPolgáĺmesteľi Hiva-
tal elnevezését, ezt a Hivatal a|apítő okiľatában is szükséges átvezetni. Az a|apító okiľatot
módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot az előterjesztés 2. és 3.
számu mel léklete tarta|mazza.

nI. A Polgdrmesteri Hivatal Szervezeti és Műíkiidési Szabályzata

Az tilanűźz.taĺtásrőI sző|ő 2011. évi CXCV. tö,rvény 9. $ (1) bekezdés a) pontja szerint a
költségvetési szerv iranyítasi jogkörének gyakorlója fogadja el a kĺiltségvetési szerv szeľve-
zeti és működési szabáůyzatź.ŕ-. Ezért a ľendelettęrvezeten túlmenően jelen előterjesztés 4.
számú melléklete tartalmazza a Polgármesteľi Hivata| Szeryezeti és Mfüödési Szabá|yzatźi,
valamint annak fiiggelékeként tĺibbek között a Polgiĺľmesteri Hivatal szervezeti egységeinek
iigyľendjeit is.

**ł<

Az SzMSz módosításaľa vonatkozóan a Képviselő-testĹilet hatáskĺire a Mtitv. 53. $ (1)' vala-
mint 42. $ 1. és 2. pontjén, az a|?pítő okirat módosításĺíľa vonatkozóan az áIIanháztaľtásľól
szóIő 2011. évi CXCV. tĺiľvény (Aht.) 8. $ (5) bekezdésén, a Polgiĺľmesteľi Hivatal Szerveze-
ti és Mtĺkodési Szabályzaténak elfogadásáľa vonatkozoanaz Aht. 9. $ (1) bekezdés a) pontjan
alapul.

Kérem aTiszte|t Képviselő-testiilettől ahatźnozati javaslat és a mellékelt rendelet elfogadá-
sát.

H.ł'ľÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

l. az előterjesztés 2. szźlmű mellékletét képező Polgármesteľi Hivatal Alapító okiľa-
tát Módosító okiľatot, valamint az előterjesztés 3. szźlĺrÍl mellékletét képezo, mő-
dosítísokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot 2013. április 18-i ha-
táLyba lépéssel elfo gadj a.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hatáľidő: zal3. április l 7.

2. felkéri a polgármestert és a jegyzőt az I. pont a|apjźn elfogadott Alapító okiratot
Módosító okirat valamint egységes szeľkezetbe foglalt Alapító okirat aláírásáľa.

Felelős : polgáľmest er, jegyzó



a

4.

Határidő: 20|3. április 30.

az e|őterjesztés 4. számú mellékletét képező Polgáľmesteri Hivatal Szeľvezeti és
Miĺködési Szabźůyzatát, valamint annak mellékleteit és fiiggelékeit f0I3. április
18.i hatalyba lépéssel elfogadja.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 20|3. április 17.

felkéri a polgáľmestert és a jegyzőt a 3. pont alapjan elfogadott Polglĺrmesteri HĹ
vatalSzeľvezetiésMűködésiSzabá|yzatźlnakalźńrásźra.

Felelős : polgáľmest er, jegyzó
Haüĺridő: 2013. április 30.

A diintés végľehajtásńtvégző szervezeti erység: Jegyzói Kabinet
Itl

Budapest, 201'3, április 8. / A(' ll" a"
Dfficsis Máte

polgĺĺľmesteľ
Tö'rvényességi ellenőrzés :

Rimrĺn Edina
jegyző

nevébe1 és meebh?sźLbő1'

#;u"#ofu'.
aljegyz(5
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A kihirdetés módja: kifiiggesztés
A kihirdetés napja:

Riman Edina
jegyzó

B ud apest Főváros VIII. keľiilet Józs efu áros i onkoľm ány zat

...l20l3. (.....) tinkoľmányzatĺ ľendelete

a Képvĺselő.testület és Szeľvei Szeľvezeti és Műktidési Szabályzatárő|

Budapest Főviĺľos VIII. keľiilet Józsefuarosi Önkormźnyzat Képviselő-testtilete az A|aptowény 32,

cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkoľmĺĺnyzatairó| sző|ő 20Il. évi

CL)o(Xx. törvény 53. $ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az a|ábbi Szeľvezeti és

Miiködési Szabźiyzatot alkotj a meg:

I. FEJEZET

Ár,ľĺ.lÁľos RENDELKEZESEK

1. Éĺel4nező ľendelkezések

1.$ E ľendelet alkalmazásában:

a) egyszenĺ többség: a jelenlévő képviselők több mint felének egybehangző szavazata;

b) helyben szokásos mód: a Polgáľmesteľi Hivatal Humánszo|gá|tatási Ugyosztályiín elhelyezett

hiľdetőtáblájźn |0 napra t<iľténő kifiiggesztés, és a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi

onkormanyzat (atovábbiakban: onkormányzat) hivatalos honlapjan tciľténő megjelenítés;

c) képviselő: a Magyarorczźlg helyi önkormźnyzatairól szóló 20|I. évi CLXXXIX. törvényben

megllatfuozott helyi önkoľmanyzati képviselő és a helyi önkormiínyzatokĺól sző|ő |990. évi LXV.

tö'rvényben meghatározott települési képviselő;

d) levezető elnök: a Képviselő-testtilet elnöke, azaz a polgáľmester, akadźiyońatása esetén az á|ta|a

megbízott _ képviselő-testiileti tag _ alpolgĺírmester, a polgáľmester és az a|po|gáľmesterek együttes

akadźiv oztatása esetén a korelntjk:



e) melléklet: a jelen ľendelet jogszabáIyi szakaszainakÉszét nem képező, de egyebekben kötelező

rendelkezéseket taľtal mazó rendeletrész:

f) minősített tĺibbség: a megválasztott képviselők több mint felének egybehangző szavazata;

g) napiľend: az tilés lebonyolításanak és az ę|őterjesztések és egyéb napirendi pontok _ kültinösen

j avas l atok, indíwanyok _ tar gy a|źlsĺínak rendj e ;

h) napirendi pont: az ülésen megtĺĺľgyalásľa javasolt vagy ténylegesen meglźrgyalandó előteľjesztés;

Đ önkoľmlínyzati éľdek: az önkormányzati célok es feladatok megvalósítását, va|aniĺt az

Önkoľmányzat karosodástól való megóvását és vagyonának védelmét szo|gáLő éľdek;

j) ĺinkoľmĺĺnyzati torvények: a Magyarorszźtg helyi önkormźnyzatairól szóló 20|1. évi CDO(XIX.

törvény, a helyi ĺinkoľmányzatokő| szőIő 1990. évi LXV. törvény hatályban lévő rendelkezései, a

polglíľmesteri tisztség ellátásanak egyes kéľdéseiről és az önkormźnyzati képviselők tiszteletdíjáról

szőlő 1994. évi LXIV. tĺirvény, valamint a helyi önkoľmanyzati képviselők jogállásanak egyes

kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvénv:

k) ĺisszevoĺthatźrozathozata|: atémájźt tekintve egymással tisszefiiggő előterjesztésekľe vonatkozó

olyan döntés meghozatala, amely az összevonás által érintett _ az osszevont hatarozathozata| a|őI

táľgyalásľa ki nem kéľt _ ĺisszes hatáľozati javaslat elfogadásĺĺľa, yagy az előterjesĺések

tźmogatásélra, fudomásul vételére vonatkozik.

2. Az onkoľmányzathivatalos megnevezése és székhelye

2. s (1) Az onkoľmányzat hivatalos elnevezése: Budapest ľ.őváľos VIII. kerůilet Józsefuáľosĺ

Onkoľmányzat, ľövidítet1 ę|ĺevezése: Budapest Józsefváľosi onkormányzat. Magasabb szintíĺ

jogszabá|y eltérő rendelkezésének hiźnyábaĺ a rövidített elnevezés is alkalmazható.

(2) Az Önkoľmanyzat szék,helye: 1082 Budapest (VIII. keľĹilet), Baross u. 63-67.

(3) Azonkoľmányzat|eve|ezési címe: 1431 Budapest, Pf.: 160'

() Az onkormlĺny zat intemete s elérhető s é ge : www j ozs efu aro s. hu

(5) Az onkoľmányzat képviselő-testĹiletének hivatalos megnevezése: Budapest Józsefraľosi

onkormanyzat Képviselő-testülete.



3. s (1) Az onkormźnyzat hivatalának hivatalos megnevezése: Budapest Fővaros VIII. kerĹilet

Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatal

(2) 
^ 

Polgáľmesteri Hivatal önállóan mfüödő és gazdáIkodó kĺiltségvetési szerv) önálló jogi

személy.

4. s (1) A Polgáľmesteri Hivatal székhelye: 1082 Budapest (VIII. kerĹilet), Baľoss u. 63-67.

(2) 
^Polgĺĺľmesteri 

Hivatallevelezési címe azonos az onkormányzatlevelezési címével.

(3) A Polgármesteri Hivatal belső szervezetitagoződźsétt, munkarendjét, valamint azngyfé|fogadás

ľendjét e rendelet 9. mellékletetarta|mazza.

5. s (1) Az onkormźnyzat alaptevékenységét és szakfeladatrendjét e rendelet 7. melléklete

tartalmazza.

(2) Az Önkoľmlín y zat onként vál l alt fel adatait e rendel et 8. me l lékl et e tarta|mazza.

(3) Az onkoľmĺínyzat á|ta| fenntaľtott intézmények és az onkoľmanyzat á|ta| alapitott gazđá|kodő

szervezetek felsorolását e rendelet l0. mellékl ete tarta\mazza.

() Az onkoľmrányzat hivatalos jelképei a kerület címere és zászlőja. A keriilet címerének és

zászlőjźnak|eírását, valamint azokhasznźůatźnak rendjét ktilĺjn ĺinkoľmĺĺnyzatírcnďe|ettarta|mazza.

II. FEJEZET

AZ oNKonnĺÁlwz.ł.T SZERVEI, AZ0KJoGÁLLÁSA És FELADATAI

3. A Képviselő-testĺiletľe és a képvÍselőkľe vonatkoző á|talános szabályok

6. s (1) A Képviselő-testĹiletnek 18 tagja van: egyéni választókeľületben megválasztott 12

képviselő, a kompenzációs listaról 5 képviselő, valamint a k<ĺzvetlenül megválasztott polgĺĺľmester.

(2) 
^ 

Képviselő-testÍilęt tagjainak névjegyzékét a ľendelet 2. melléklete tarta|mazza.

7. $ (l) A képviselő köteles:

a) felkészülten ľészt venni a Képviselő-testiilet munkájában;



b) a rendszeres kapcsolattaľtásra a választókkal, a lakosság küliinb<izó társada|mi és önszerveződő

k<izösségeivel;

c) írásban vagy szóban előzetesen bejelenteni és indokolni, ha a képviselő.testületi ülésen vagy a

bizottság Ĺilésén nem tud részt venni

(2) Az a képviselő, aki a szabźiyszeruen kiküldött meghívóban meg|elölt időpontban a Képviselő-

testület üléséről előzetes bejelentés vagy igazolás nélkiil távol marad, és távolmaradásźi alapos

indokkal nem menti ki, igazo|atlanul távollévőnek minősül.

8. s (1) A képviselő összeferhetetlenségének megállapítására iranyuló e|jźrás esetén a polgáľmester

az ĺĺsszeféľhetetlenség megá||apitástra vonatkozó kérelmet átađja kivizsgálásra az

összefeľhetetlenségi ügyekért felelős bizottságnak.

(2) 
^ 

képviselő vagyonnyilatkozatát a vagyonnyilatkozatok nyilvántaľtásáért és ellenőrzéséért

felelős bizottság taľtja nyilván, gonđoskodik annak megőrzésérol, melyet a mandátuma |ejźtrtźú

követő 15 napon belül visszajlĺtataz érintetteknek.

(3) A képviselő tiszteletdíjra, természetbeni juttatásra és költségtérítésľe jogosult, melyet a

Képviselő-testiilet külön rendeletében szabélyoz.

4. Az alpolgáľmesterek váiasztása

9. $ (1) A Képviselő-testület az a|po|gźrmester megválasztásakor a szavazás titkosságĺĺró| egyszeru

tĺibbséggel dĺint.

(2) A titkos szavazás szavazőIapon ttiľténik, melyet a Polgĺírmesteri Hivatal hivatalos pecsétjével

kell ellátni.

(3) Érvényesenszavazni csak aszavaző|apon szereplő jelöltre lehet.

(4) A szavazáshozto||at kell használni, a választott je|o|t neve mellé két egymást metsző vonalat

kell tenni.

(5) Érvénýelen a szavazat:

a) ha nem hivatalos _bé|yegzőlenyomat nélküli _ szavazőIapon adták le;



b) ha ceruzával tĺĺltötték ki a szavaző|apot;

c) ha nem lehet kétségetkizźrőanmegállapítani, hogy a képviselő kire szavazott;

d) ha a szavaző képviselő a megválaszthatőnáů több jelölt nevét jeltĺli meg a szavazőIapon.

10. $ (1) A titkos szavazźs lebonyolításźra a Képviselő-testület a képviselők kĺĺzül 3 fos

szav azatszámlá|ő bizottsásot v á|aszt.

(2) 
^ 

szavazatszźtmláló bizottság megallapítja a titkos szavazás eredményét, melyről tajékoztatja a

Képvi selő-testületet.

(3) A titkos szavazástől külĺln jegyzőkönyv készül.

(4) A jegyzőkönyvet a szavazatszźtm|źůő bizottságtagtrai írják a|á'.

11. $ (1) Titkos szavazás esetén aszavazőIapok elhelyezésére urnát kell biztosítani.

(2) A szavazatszánĺiáůő bizottságnak aszavazás megkezdése előtt meg kell győzőđnie arrőI,hogy az

uľna üres, a szavaző|apok száma egyezik a szavaztsra jogosultak szźtrlźna|, ennek megtöľténte után

azurnát le kell zárru.

(3) A szavaző|apoknak a képviselők ľészére töľténő átadását a képviselők névjegyzékénjelĺilni kell.

5. A Képviselő.testület ülései

12. s (1) A Képviselő-testiilet rendes és rendkíviili ülést tart.

(2) 
^ 

Képviselő-testĹilet - augusztus hónap kivételével _ minden hónap első és haľmadik szerdájźn

taľt ľendes Ĺilést.

13. $ (1) A ľendkíviili ülés összehívásźra az önkormányzati towények előírásai az irényadők azza|,

hogy az ülést népi kezdeményezésre is össze kell hívni, ha annak külön törvényben és

onkoľmlínyzatí rcĺdeletben előírt feltételei fennállnak. Népi kezdeményezés esetén figyelembe kell

verrni a külĺin törvényben és önkoľmányzati rendeletben foglalt eljarási szabéiyokat.

(2) A ľendkívĹili ülés összehívásiĺľa iranyuló indítványt a polgármesteľnél kell írásban

előterjeszteni.



(3) A polgáľmester az inđíwźny benyujtásától számított hat munkanapon beltil köteles a rendkívüli

ülést összehívni.

(4) Halasztást nem tűrő, indokolt esetben _ önkoľmtnyzati érdekből _ a Képviselő-testĹilet

telefonon vagy elektľonikus levél útjan is összehívhatő azzaL, hogy az összehívásra okot adó esetet

és érdeket tételesen nevesíteni kell. Ebben az esetben az e|őterjesztések kézbesítésének és

előkészítésének általanos szabálvaitól el lehet témi.

6. A képviselő.testiileti ülés iisszehívása és vezetése

14. $ (1) A képviselő-testĺileti ülést a polgármester, távolléte vagy taľtós akadźiyoztatása esetén az

á|ta|a kijelölt vagy a helyettesítését ellátó _ egyébként képviselő-testületi tag _ alpolgármester, e

tisztségek egyidejtí betöltetlensége esetén a koľelntik hívja össze.

(f) 
^ 

meghívót és az írásbeli előterjesaést, valamint ezen kívül máą a Képviselő-testület

munkájával <isszegfüggő egyéb dokumentumot, jegyzőkĺinyvet, éľtesítést _ jogszabáIy eltéľő

rendelkezése hianyábaÍI _ az omtrjozsefuaľos.hu poľtĺĺlra kell felt<llteni, ahonnan a képviselő és a

bizottsźąi tag az anyagokat j ogosultság birtokában letöltheti.

(3) A képviselő-testÍileti tilés meghívőjźtt a napirendi pontok anyagaiva| egyĹitt nyolc nappal az tilés

előtt kell feltcilteni a portá|ra.

(4) A poľtál megtekintetésére jogosultsággal nem ľende|kezők számára a meghívót és az

előteľjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt a meghívottak hét nappal az u|és előtt megkapjak.

Ahol e rendelet írásbeliséget, illetve kézbesítést fu e|ó, ott azon az elektronikus úton továbbított e-

mailt is éľteni kell.

15. s (1) A meghívónak tartalmaznia ke|I az ülés helyének és napjĺĺnak, kezdési időpontjának, a

napirendi pontok tar gy anak é s el őteľj e s ztőj ének me gj el<ĺ l é sét.

(2) Amennyiben az előterjesztés címe napiľendi javaslatként a meghívóban szerepel, akkor annak

pótkézbesítése is lehetséges abban az esetben, ha az előkészítés során előre nem |áthatő, tlj

köľiilmény,kockźzati elem vagy fe|adat, célkihĺzés jelenik meg' A pótkézbesítés engedélyęzésérőIa

jegyző indokolása aIapján a polgáľmester d<jnt azza|, hogy a pótkézbesítés legkésőbbi időpontja az

iilést mege|őzó második nap vége. Ezen határiďő e|mu|asztźlsát kĺivetően előterjesztést csak a

helyszíni kiosztású előterjesztésekľe vonatkoző szabźiyok szerint lehet beterjeszteni.



(3) A képviselő-testtileti ülés meghívójában nem szereplő napirendi javaslat taľgysorozatba töľténő

felvételére báľmelyik képviselő az ülést mege|őzoen írasos sĹirgősségi indítvĺĺný terjeszthet elő

indoklással. A siirgősségi indíwźnyt a polgáľmesternél kell benyújtani, a napirendre ttiľténő

felvételľől a Képviselő-testiilet egyszeru tĺlbbséggel dönt.

(4) Alrrerulyiberl az e|oLerjeszĹés léllyegét neľl érintii kisebb jelclltőségű javítás válik szfüségessé,

akkor ajegyző cseľeelőterjesztés beterjesztéséről dtinthetaze|oterjesztő egyetéĺtésével.

(5) A képviselő-testületi ülés meghívójában szereplő, nyílt tilés napľendjéhez benyĘtott írásbeli

előterjesztést a wwwjozsefuaľos.hu honlapra kell feltölteni. Az írásbeli előterjesztésben szereplő

személyiségi és egyéb adatok a hatályos jogszabá|yi előírásoknak megfelelően keľülnek kezelésre.

A képviselő-testületi ülés meghívóját a napirendi javaslat szerint nyílt üléshez benyújtott

anyagokkal egyiitt hét nappal azlů|és előtt kell a wwwjozsefuaros.hu poľtálľa feltenni.

16. s A ľendkívüli Ĺilés meghívőjźra és annak megküldéséľe a rendes iilés meghívójáĺavonatkoző

szabźiyokat azzal az eltéľéssel kell alkalmazni,hogy a meghívót oly módon kell kézbesíteni, hogy a

meghívottak azt az ülés előtt két nappal megkapjak. A rendkívĹili tilés összehívásáĺavonatkozó

meghívóban meg kell jelölni a rendkívĹili ülés ĺisszehívásának indokát és tervezett napirenđjét.

17. s (1) A Képviselő-testtilet tilésére meg kell hívni:

a) a képviselőket és a nem képviselő-testĹileti tag alpolgĺĺľmestert;

b) a jegyzőt;

c) azaljegyzőket;

d) keľületi egyéni vźiasztőkeľületi oľszággyulési képviselőket;

e) a helyi nemzetiségi ĺinkormanyzatok elnökeit;

Đ abtzottságok nem képviselő tagjait;

g) ajarási (Íőváľosi keľĹileti) hivatal vezetőjét;

h) a Polgáľmesteľi Hivatal belső szervezeti egységeinekvezetőit;

Đ az tinkormźnyzati tĺirvényekben meghatiáľozott véleményezési jog körébe tartoző napiľendi

pontokhoz az onkorm áľry zat könywi zs g áIőj át,

j) az onkoľmźnyzat á|ta| alapított gazdasági tĺáľsaságok és intézmények vezetőít, a gazdasági

tĺáľsaságokat éľintő napiľendi pontokhoz a gazdasági taľsaságok feliigyelo bizotÍságainak

elnĺjkeit, könywizsgálóit;

k) a keľületi Rendőrkapiĺányság vezďőjét;

l) a Józsefuaľosi Tűzőľség parancsnokát;



m) a keľĹileti népegészségügyi szew vezetojét;

n) akiknek jelenlétét a polgiĺrmester indokoltnak tartja.

(2) A meghívottak kĺjzül tanácskozási jog illeti meg:

a) a nem képviselő-testtileti tag a|po|gźrmesteľt;

b) ajegyzőt;

c) aza|jegyzőket;

đ) keľĹileti egyéni választókerĹileti országgytĺlési képviselőket;

e) a helyi nemzetiségi önkoľmĺĺny zatok elnĺĺkeiu

f) a kerĹileti Rendőrkapitĺányság vezetőjét;

g) a Józsefu źrosi Tllzőrség paľancsnokát;

h) a keľĹileti népegészségügyi szerv vezetőjét.

(3) Tanácskozásí jogilleti meg az ülés meghattnozott napirendi pontjaihoz kapcsolódóan:

a) a Polgríľmesteri Hivatal belső szeľvezeti egységeinek vezetőít;

b) az onko rmányzat könywizsg áIőját;

c) az onkormźnyzat źůta| a|apított gazdasági taľsaságok és intézmények vezetőit;

d) az ügyben tanácsadói feladatokat ellátókat;

e) akiknek e jogot a Képviselő-testiilet esetenként megadja.

(4) A tanácskozźtsi joggal meghívottak részére a meghívóval együtt _ a zárt iilés anyaga kivételével

_ valamennyi előteľjesztést, a (3) bekezdés szerinti és a polgáľmester által esetenként tanácskozási

joggal meghívottak részéte az őket éńntő előterjesztéseket a 14. $ (4) bekezdésben meghatározott

módon kell kézbesíteni.

7. A képvĺselő.testületi ülés nyilvánosságának biztosítása és a műkiidés infoľmatĺkai

előfeltételei

18. $ (l) A Polgármesteľi Hivatal a képviselő-testületi ülés időpontjáľól és napirendjéről a keľület

lakosságát a helyben szokásos módon éľtesíti.

(2) 
^ 

képviselő.testiileti ülések _ jogszabályban meghatźrozott esetek kivételével - nyilvanosak.

Záftn|éselľendelésére az önkoľm źnvzatitörvénvek rendelkezéseit kell a|ka|maznl.

(3) A képviselő-testiileti tilésen hallgatóként megjelentek tekintetében a Képviselő-testület

esetenként _ egyszenĺ többséggel _ dönt legfeljebb 3 peľc időtaľtamú hozzászőIźtsi jog megadásaról.



19. s A képviselő megbízatása idejéľe igénybe veheti a Polgáľmesteri Hivata| áIta| térítésmentesen

biztosított infoľmatikai szo|gá|tatásokat, valamint a tészére hasznáIatra téľítésmentesen źúadott, az

Önkoľmányzat tliajđonźt képezo hordozható számitőgépet, annak taĺtozékait és a mfüĺidéshez

szfüséges szoftvereket

20. s (1) A Képviselő-testĹilet külĺjn honlap üzemeltetésével biztosítja a józsefuĺáľosi lakosok

k<izvetlen, pontos, gyors és tĺĺľgyilagos tájékoztatásźú (wwwjozsefuaros.hu).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott honlap áttekinthetően, kereshetően, a lakosság szálmźra

könnyen kezelhetően és kellő ľészletességgel taĺalmazzaaz alábbi adatokat:

a) a Képviselő-testiilet által alkotott, hatályos rendeleteket;

b)aKépviselő-testiiletülésénhozotthatźlrozatokat;

c)aKépviselő-testiiletbizottsźryainakülésénhozotthatározatokat;

d) a Képviselő-testület és bizottságainak nyilvános üléséľőlkészült jegyzők<inyvi kivonatokat.

8. Az előteľjesztések ľendje

21. s (1) A Képviselő-testiilet elé előteľjesztést tehetnek:

a) a polgármesteľ;

b) az a|p o|gáľmesterek;

c) a Képviselő-testiilet bizottsźąai;

d) a Képviselő-testiilet bizottsĘának elnöke;

e) a képviselők;

f) ajegyző;

g) aza|jegyzők;



h) az onkoľmanyzat többségi tulajdonában źilrő, a nemzeti vagyonľól szőIő 2}ll. évi CXCVI.

töľvény 3. $ (1) bekezdés 1. pont a|apjźn átlźńhatő szervezetnek minősülő gazđasági társaságok

vezetői;

i) az onkormźnyzat áItaI a\apítoľt költségvetési szerv vezetője;

j) a Képviselő-testĺilet vagy a polgáľmester felkérésére valamely iĺtéz-ĺnény vagy állami szeľv

vezetője.

(2) Az előterjesztési szandékĺól az előteľjesző dönt, melyľől a jegyzőt _ amennyiben a

Polgáľmesteri Hivatal az elokészítő _ tájékoztatru kell. A Polgármesteri Hivatal ezt követően kezdi

meg az előkészítő munkát.

(3) Az (1) bekezdés h)-j) pontjában meghatźrozott előterjesĺők amennyiben azok

munkaszeľvezette| rendelkeznek _ az előterjesztésekkel kapcsolatos előkészítő munkát saját

munkaszervezetfü és azá|tahlkmegbízott szakéľtők, tanácsadók útjrĺn látják el.

22. s (1) A képviselő-testiileti előterjesztéseket a jegyző töľvényességi szignáIását követően a

polgáľmesteľnél kell írásban benyujtani legkésőbb _ a siirgősségi indítvány és a helyszíni kiosztású

e|óterjesńés kivételéve| _ az ülés előtt kilenc nappal.

(2) Stiľgős ügyben előteľjesztés _ stirgősségi indíwány _ legkésőbb az ülést mege|oző napon 12

óráig nyujtható be a polgáľmesternél. A stirgős targyalást az előterjesztésben indokolni kell. SĹiľgős

ügynek minősül minđen olyan ügy, amelynek későbbi megtaľgyalása önkoľmányzati érdeket

séľthet.

(3) onkoľmźnyzati éľdeket éľintő ésha|asztźtst nem tűrő esetben előterjesztés _ ameĺrnyiben annak

beterjesztéséve| a jegyző tĺirvényességi szempontból egyetéľt _ helyszíni kiosztású előterjesztésként

legkésőbb az ülés napirendjének elfogadásáig benýjthatő a polgármestemél. Az ĺjnkoľmźnyzati

érdeket és atźngyalás halaszthatat|anságźnak indokát az előterjesáésben pontosan meg kell jelölni.

(4) A Képviselő-testĺilet ülésén önálló napirendi pontként olyan e|ote9esnés tárgyalható, amely

megfelel az előterjesztésekkel szemben tźrnasztott źĹta|áĺos követelményeknek. Az

előterjesztésekkel szemben tźľľrasńott általanos követelményeket és az előterjesztések

benyújtásanak rendjét e rendelet 6. melléklete taĺta|mazza.
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(5) Valamennyi képviselő-testületi előteľjesztést _ amennyibeĺ az hatźridőben lehetséges _ külĺin

bizottsági előterjesztés készítése vagy eÍTe iranyuló előterjesztői szrĺndék nélkül is az illetékes

bizottság elé kell terjeszteni azzal, hogy a bizottság bármely előterjesztéssel kapcsolatban javaslatot

tehet és véleményt nyilvráníthat. Egyebekben a bizottság elé teľjesztett képviselő-testĹileti

előterjesztésekľől abizottság cisszevontan vagy külön javaslatra, a kikéľt előterjesztés tekintetében

egyedileg hoz hatátozatot. Amennyiben az e|őteľjesztés bizottsági tárgya|ása bármely okból

mégsem tĺjľtént meg' az előterjesztés eltérő töľvényi ľendelkezés hianyában bizottsági véleményezés

nélkiil is a képviselő-testületi ülés napirenđjére tiiz},iető.

(6) Előterjesztést _ ide nem értve a módosító és kiegészítő inđítv'ínyt _ szóban nem lehet

beterjeszteni. A napiľend elfogadását követően benyujtott írásbeli előterjesztést a kĺĺvetkezo

képviselő-testületi iilésen kell tlĺľgya|ní. Ez a|ő| a levezető elnök javas|atára a Képviselő-testtilet

egyszenĺ többséggel hozott döntésével kivételt tehet.

23. s (1) A Polgláľmesteri Hivatal szewezeti egységei szakmailag segítik a képviselők, a Képviselő-

testiilet és a bizottságok munkáját.

(2) A képviselő-testtileti előterjesztések előkészitése soľiĺn a stľatégiai koncepció kia|akitásźt, a

szakmai előkészítést, a jogszeniség biztositását és az előzetes hatásvizsgálatot összehangoltan,

megfelelő titemezéssel és magas színvonalon kell elvégezni.

(3) Amennyiben a képviselő-testtileti előterjesztéssel kapcsolatos előkészítést a Polgráľmesteri

Hivatď lźltja eI, az e|őtegesztés elkészítés&e vonatkozó utasítást _ amennyiben annak szakmai

összetettsége vagy terjedelme szĹikségessé teszi _ legkésőbb a22. $ (1) bekezdésben meghatźrozott

hatándőt mege|őzo hętedik munkanapon ki kell adni. A képviselő-testĺileti előteľjesztés

elkészítéséľe vonatkozó utasítas kiadását kcĺvető két munkanapon belül az előterjesztések tervezętét

_ annak főbb taĺalmi elemeivel - el kell készíteni, és aľľól a polgáľmesteľt tájékoztatni kell.

(4) A képviselő-testiileti előteľjesĺés formai, taľtalmi és stratégiai elemekbő| á||. Az előterjesztés

formai megfelelőségéért és valóságtarta|máért az e|őkészíto, az előteľjesztés stratégiai irányvonala

tekintetében az előtelesztő felelős.

(5) 
^z 

előteľjesztések a 6. mellékletben meghatźtrozott kĺitelező taľtalmi elemekből épülnek fel,

mely taľtalmi elemeket az előterjesztésenbeltil egymástól elkülönítve, római számokkal kell jelölni.
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24.$ A bizottsági előterjesztésekľe a képviselő-testületi előterjesztésekľe vonatkoző szabá|yokat kell

éľtelemszenĺen alkalmazni.

9. A képvĺselő.testĺileti ůĺlés napirendje és tanácskozási rendje

25. s (1) A képviselő-testĹileti ülés napiľendjére, a napirendi pontok térgyalásénak sorľendjére a

polgármester a meghívóban, amennyiben sĹirgősségi iĺdíwány vagy helyszíni kiosztású

előterjesztés éľkezett, az ülés kezdetén tesz javaslatot. Azokat az elóteľjesztéseket, amelyeket a

polgármester nem vett napirendre, az előterjesztési szandék fenntaľtása esetén későbbi időpontban

lehet targyalni.

(2) Az előterjesztő, biáľmely képviselő vagy a jegyző kezdeményezheti a napirenden szereplő

előteľjesaésének levételét, elnapolását, erről a Képviselő-testĹilet vita nélkül, egyszeru többséggel

dönt.

(3) Amennyiben a képviselő-testiileti előteľjesĺések száma meghaladja a húsz napirendi pontot,

vagy a képviselő-testületi ülés időtaľtama megha|adta akettő őrźú, a|evezető elncik javaslatot tehet

_ tetszőleges napirendi pontok tekintetében _ az összevont hatźtrozathozata|ra. A Képviselő-testület

az cisszevonthatétrozathozatal adott ülésen tĺjľténő alka|mazásźlrő| egyszenĺ tĺibbséggel d<int.

26. $ (1) Minden hónap ęlső rendes ülésének állandó napirendi pontja a polgrĺľmester íľásos

tájékoztatőja a|ejáĺt határidejű testtileti hatźrozatok végrehajtĺĺsźrő|, az e|őző ülés óta tett fontosabb

intézkedésekről, a jelentősebb eseményekľő| és az önkormányzati pénzeszkcĺzcĺk átmenetileg szabad

rendelkezésíĺ részének pélupiacijellegrĺ lekdtéSéről. A polglĺrmester, valamint a Képviselő-testület

bízottságai a jogszabá|yban meghatáĺozott azonna|i döntést igénylő és késedelmet nem tĹĺľő,

rendkívüli stirgősséget igénylő esetben tettintézkedéseiről azintézkedéstől számított 15 napon belül

vagy _ amennyibenez azért nem lehetséges, meľt két egymást ktivető képviselő-testiileti Ĺilés ktizĺitt

15 napnál hosszabb idő telik eI_ az aztkovető képviselő-testiileti ülésen beszámol.

(2) Az a|ábbi állandó napirendi pontok kerülnek tájékoztató formájźtbarĺ a Képviselő-testület elé:

a) a Képviselő-testtilet á|ta| megszabott hatĺĺľidőben el nem készült előterjesztések jegyzéke, amely

tarta|mazza ahalasztás ľövid indoklását és az e|őteqesńo áIta| vá||alt tĄ hatźlridőt'
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b) az źivételtő| szźĺnitott 30 napon belül a Képviselő-testĹilet működését érintő és döntését igénylő

központi állami, áIIaĺnigazgatasi szeľvek, az adőhatőság áItaI írt észĺevételek, megkeresések.

27. s (1) A rendes ülés napirendjéľe kell tiĺzni a népi kezdeményezés {ltján benyújtott ügyet, ha az

az önkormányzatí rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.

(2) Az egész napirendről a Képviselő-testiilet vita nélkül, egyszeľĺi tĺibbséggel dĺint.

28. $ (1) A Képviselő-testĺ'ilet akkoľ határozatképes, ha az ülésen a megváIasztott keľiileti

ĺinkormányzati képviselők több mint fele jelen van.

(2) Hatfuozatképtelenség esetén a |evezętő elnök az ülést berekeszti és art nyolc napon belül -

vőůtozatIan napirenddel - ismételten összehívja.

(3) Ha az tilés tartarla a|att a levezető elnĺik a Képviselő-testület hatźlrozatképtelenségét á||apítja

meg' a továbbiakbart a (2) bekezdésben foglaltak szerint jźr e|, azza|, hogy a folýatólagos tilést a

fennmaľadó napirendi pontok megtaľgyalásźra hívja össze.

29. $ (1) A képviselő-testületi ülést a levezetó elnĺik vezeti, akinek a mlnkáját a jegyzł| vagy a

jegyző által kijelĺilt személy segíti.

(2) Az ülést a levezető elnĺjk nyitjameg, aki megá||apítja a jelenlévő képviselőkszźtmát.

(3) Báľmelyik képviselő, illetve az e|őte4esztő javasolhatja a napitendi pont tárgya|źsźnak

megszakítását és hatáĺozat nélkül töľténő |ęzźtĺását. Erről a Képviselő-testiilet vita nélkiil _ egyszeru

tĺibbséggel _ dönt, egyúttal meghatźlrozzaanapirendi pont tárgya|ásának új időpontját.

10. A képvĺselőkľe vonatkoző magatartási szabályok és az ĺilés rendjének fenntaľtása

30. s (1) A képviselő-testületi ülésen résztvevő képviselők, illetve minden jelenlévő szemé|y

köteles a tanácskozás méltóság át tisneletben taľtani.

(2) 
^Ievezető 

elnĺik gondoskodik a képviselő-testtileti ülés rendjének fenntaľtásaľól. A tanácskozás

rendjének megtaľtása érdekében a |evezetó eln<!k:

a) a targytól eltéľő vagy ugyanazon érvet megismétlő felsző|a|őt figyelmezteti, ismétlődő esetben

megvonja to|e a szót. Akitő| a szőt megvontfü, ugyanabban atárgykĺirben nem szólalhat fel újra;
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b) rendreutasítjaazt a képviselőt' aki a testiileti ülés tekintélyét séľtő kifejezést haszná|.

(3) A képviselő-testületi ülésen megjelent meghívottakat, érdeklődőket a tanácskozás rendjének

bármilyen módon töľténő megzavatása esetén a levezető elnĺjk rendľeutasíthatja. Az éľdeklődők

részéro| megismétlődő rendzavaľás esetén a |evezeto elnĺik az énntetteket a terem e|hagyásźľa

kötelezheti.

11. Képviselői kéľdés

31. s (1) A képviselő a képviselő-testĹileti ülésen a polgáľmesterhez, az a|po|gźtrmesterhez, a

jegyzőhiz, abizottságok elnokeihezbźĺrmely önkormlínyzati ügyben kéľdést intézhet.

(2) A kérdés joga a képviselőket a napireĺďtérgya|ásanak befejezését kĺjvetően illeti meg.

(3) A kérdésre az ülésen, vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi vá|aszt kell adni.

32.s (1) A polgáľmester az alpolgĺĺľmesteľhez, a jegyzőhoz, a bizottságok elnĺikeihez előkészitő

kéľdést intézÁet a 31.$ (1)-(3) bekezdésben szabźt|yozott képviselői kérdés megválaszolásanak

elősegítése érdekében.

(2) Amennyiben a képviselői kérdés homályos, ellentmondásos, vagy nem teljesen érthető, abbanaz

esetben a polgĺĺľmester az Íilésvezetés körében e|ókészito kérdést intézhet a kéľdést feltevő

képviselőhöz. Ha a képviselő az e|őkészítő kéľdésľe nem válaszo|, és az źtltal'a feltett kérdés

megvá|aszo|ásaígy érdemben lehetetlenné válik, eĺĺől' aképviselőt tétjékoztatni kell.

|2. A napĺľendi pontok táľgyalása

33. s (l) A levezető elnĺik minden napirendi pont felett vitát nyit. A|evezeto elnök afe|sző|a|ásra a

jelentkezések soľľendjében adja meg a szőt.

(2) A napirendi pontok táĺgya|ásźnak ľendje:

a) az e|őterjesztő kérése esetén az előteýesztés szőbe|i kiegészítése legfeljebb öt perc időtaľtamban;

b) a bizottságok véleményének ismertetése abban az esetben, ha az ahatćlrozatí javaslat elutasításĺĺra

vagy módosításáľa tesz javaslatot, legfeljebb hĺírom percben;

c) kéľdések az előterjesztőhoz, atémźthoz kapcsolódóan egy-egy percben;
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d) a kérdésekre adott vźůasz legfeljebb öt peľcben, melyekné| az e|őter1eszto igénybe veheti a

tanácskozźlsi joggalnemľendelkezoszakértóksegítségét;

e) hozzászőlások legfelj ebb öt percben;

f; előterjesztő kérése esetén legfeIjebb ĺĺt peľcben előterjesztői zársző.

34. s (1) Ha a|evezető elnök képviselői minőségében kíván felszólalni, akkor ezt szokásos módon

je|eznie kell, és csakaz előtte hozzźsző|źlsrajelentkezettekután szólalhat fel.

(2) 
^ 

Képviselő-testület egyszeru többséggel felszólalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal

jelenlévőnek is.

(3) A jegyző vagy az áIta\a fe|hata|mazott személy időkorlátozás nélkiil több alkalommal is

felszólalhat, ha törvényességi észrevételt tesz.

35. $ (l) Ügyľendi kérdésben biíľmelyik képviselő bármikor szőt kéľhet. Ügyrendi javaslat a

Képviselő-testiilet vezetésével, ľendjével összefüggó, a tźrgyaIt napirendi pontot érdemben nem

éľintő _ dĺjntést igénylő - eljárási kérdésre vonatkozó javaslat.

(2) Ha ahozzászőlás nem ügyrendi kérdésben tĺiľténik, a|evęzetó elnök a képviselőtől megvonja a

szőt.

(3) Ügyľendi javaslatról a Képviselő-testĹilet vita nélkül egyszerut<lbbséggel dĺint.

(4) ot perctől haľminc peľcig terjedő időtanamú olvasási szĹinetet lehet elrende|ni az alábbi

esetekben:

a) amennyiben a helyszínen kiosztott előterjesaés áttanulmźnyozása tekintetében báľmely

képviselő kéri;

b) bármely egyéb esetben, amikor azt a|evezető elnök indokoltnak és sztikségesnek taľtja.

36. s (l) Ha a napirendi ponthoztobb felszólaló nincs, a|evezeto elntik avitźt|ezáľja.

(2) 
^ 

vitát akkoľ is le kell zźrni, ha Ĺigyrendi indítvanyként bármely képviselő eú.kezdeményezi. A
javaslat elfogadását követően csak azok kaphatnak szót, akik a döntés előtt mar felszólalásra

jelentkeztek.
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(3) A vita |ezźLrźLsa után további hozzźlsző|ásnak nincs helye, azonban személyes megjegyzéssel

élhet _ legfeljebb két peľcben _ az aképviselő, aki a vitĺában az ellene sző|ő, źtlrtala séľelmesnek vélt

megjegyzést kívanja elhárítani, vagy hozzźsző|ásźtva| kapcsolatban felmeriilt félreértéseket

eloszlatni. A személyes megjegyzést kcjvetően viszontválasznak vagy további vitanak helye nincs.

37. $ (1) Bármely Ĺigyben az összes napirendi pont tárgyalása után és a képviselői kérdéseket

k<ivetően legfeljebb haľom peľcben bármely képviselő _ a felszőIalés tárgyát és okát megjelölve -

felszólalásra jelentkezhet. A felszólalási színdékot az ülés megnyitása előtt legalább egy őtź.ľa|

írásban be kell jelenteni a |evezető eln<jknek.

(2) Az (1) bekezdés szeľinti felszólalással kapcsolatos észrevétel céljából a személyében érintett

kétpeľces hozzászőIźlsra kérhet szót.

(3) Ha az (|) bekezdésben felsorolt esetben a levezetó elnök nem adja meg a szőt, a képviselő

kérésére e tĺĺľgyban a Képviselő-testület vita nélkül egyszenĺ többséggel dĺint.

(4) A felszólalás tekintętében vitanak éshatźrozathozata|nakegyebekben helye nincs.

13. A Képvĺselő.testüIet dtintéshozatali eljárása és a szavazńs módja

38. s (|) Szavazni csak személyesen lehet. A szavazás nyíltan vagy titkosan töľténhet. A titkos

szavazásra a 9 -1 1 . $ rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) 
^ 

kiilön tárgyalást nem igény|ő, az 1. $ k) pontjában foglaltaknak megfelelő előterjesztések

tekintetében ĺisszevont hatfuozathozata\t lehet alkalmazĺlĺ. Ez nęm érinti a képviselő azon jogźÍ,

hogy báľmely előteľjesztés egyedi tźttgyalźlsát kérje, az összevont hatźlrozathozata|ra vonatkozó

képviselő-testületi döntést követően ís. Hatánozati javaslat tekintetében csak azon javaslati pont

vonatkozásában kérhető külön szavazás, amely önmagában is <inállóan végrehajtható, más

hatźtrozati pontokkal a végrehajtás tekintetében össze nem fiiggő dtintést tafta|maz.

(3) Bármely képviselő módosító vagy kiegészítő indítvanyt tehet a hatźnozati javaslattal

kapcsolatban azza|, hogy amennyiben az indítvríny jogi vagy szakmai szempontból aggályos, ezt a

jegyző vagy az áIta|a megbízott személy köteles az inđíwźnyt tevővel, a levezetó elnökkel és az

előterjesztővel közölni. Ebben az esetben az iĺdítvényt tevőt fel kell kérni a:ľa, hogy indítvrínyát

vonja vissza, majd amennyiben eľre nem hajlando, az indítvĺĺný szavazásrakell bocsátani.
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(4) Rendelet vagy hatźrozati javaslat szö'vegéľe irĺĺnyuló módosító indítvany h'lzźltőIag írásban

tehető, kivéve, ha annak ľĺĺvid terjedelme és egyszenĺ je||ege az egyéľtelmű szóbeli közlést lehetővé

teszi, vagy az elóterjesztő illetve az źitala megjelĺĺlt személy a szóban tett módosító indítvrányt

befogadja.

(5) A nróđosító vagy kiegészítő indítványról _ amennyiben azt az e|őteqcsĺő bcfogadja - ktilön

szavazni nem kell, hanem az a határozati javas|at részévé válik. Amennyibeĺ az indíwáný az

előterjesĺő nem fogadj abe, az indítvány elfogadásaĺól külön kell szavazní. A jegyző vagy az źita|a

megbízott személy által tĺjrvényséľtőnek minősített módosító indítvlínyt nem lehet szavazásta

bocsátani.

(6) A |evezető elnök a vita során elhangzott javaslatokat külön-külĺin, sorrendben a módosító és

kiegészítő indítvaný, majď az ercdeti javaslatot bocsátja szavaztĺsra. Szavazásra csak az az

indítvany bocsátható _ ideéľtve a módosító és kiegészítő indítvanyokat is, _ amely kizźtrőIag a

napiľenden szerep|ő témźľa vonatkozik és rendelet esetében az, ame|yet a képviselők előzetesen

írásban megkaptak , vagy az Ĺilés vezetoje a vita |ezźrźsa előtt felolvasott. A szavazás eredményének

megállapítása után a lev ezető elnök kihirdeti a határozatot.

39. s (1) A képviselő-testiileti ülésen anyi|tszavazás a Mikrovoks szavaző berenđezés segítségéveJ-

töľténik.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés nem a|ka|mazhatő a szavazó berendezés báľmely okból tĺiľténő

hasznáihatatlannávéůásamiatt,,űgyaszavazáskézfelemelésseltĺĺľténik.

(3) Kétség ęsetén a szav azźst kézfelemeléssel meg kell ismételni.

(4) A szavazatok ĺisszeszámolása utlĺn a |evezető elnök megállapítj a a javaslat mellett, majd ellene

szavazők,végülaszavazástőItartózkodókszámát.

40. $ (1) A Képviselő-testtilet a képviselő személyes érintettségéń| az önkoľmanyzati törvények

ľendelkezései fi gyelembe vételével minősített többséggel dönt.

(2) 
^ 

képviselői személyes érintettségľe vonatkozó bejelentési ktjtelezettség elmulasztása esetén a

meghozott önkormányzati hatźltozat végrehajtását fel kell fi'iggeszteni és az ügyet az érintettség

ismeretében újra kell tĺĺľgyalni úgy, hogy a mulasztó képviselő az ugyben szfüségessé vźlt ii1

dĺintéshozatalbaĺ, az előterjesĺés megisméte|ttźlrgya|źtsában nem vehet ńszt.
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t 4. A Képv i s elő.tes tůilet ren deletalkotás a és hatńr ozathozata|a

41. $ (1) A Képviselő-testĹilet önkoľmányzati rendeletet alkot' valamint noľmatív és egyedi

hatźltozatot hoz. Tajékoztatás esetén határozathozata| nem történik, a Képviselő-testület a

tétj éko ztatźtst tudomásul ve szi.

(2) A képviselő-testiileti döntések megj elölése:

a) önkoľmanyzati rendeletek megielölése: a renđelet alkotojának teljes megielĺilése, a rendelet

sorszáma, melyet évenként egytől kezdődően, arab szttmmal, a kihirdetés ideje szeľint

folyamatosan növekvő soľrendben kell meghatźlrozni, a sorszám után töľtvonal (Ą jelet kell

tenni. A kihiľdetés idejének jelölése: év és azt követően zźlrőjelben a hónap és nap. Az évet és a

napot arab szźlmnal, a hónapot római szźlmma| kell jelölni. Az évszźm, a hőnap és a nap

megjelölése utĺín is pontot kell tenni.

b) képviselő-testĺileti hatáĺozatok megjelölése: évenként egytől kezdődően arab számma|,

folyamatosan nĺivekvő soľrendben' a sorszám utan töľľvonal (Ą jelet kell tenni. Ezt követi a

hatźnozathozata| ideje, melynek jeltilése: év és azt kĺjvetően záĺője|ben a hónap és nap. Az évet

és a napot arab szźlmmal, a hónapot római sztlmna| kell jelölni. Az évsztlm, a hónap és a nap

megjelölése után is pontot kelltenni.

(3) Az onkoľmányzat a lakosság széles körét érintő döntéseit a helyben szokásos módon, 30 napon

belu]'kozzéteszi.

(4) Az olkotmányzat rendeleteit a megalkotását kĺjvető nyolc napon belül a helyben szokásos

módon kell kihirdetni.

(5) A rendelet szĺivege megtekinthető:

-aPolgáľmesteriHivatalHumiĺnszolgáItatásíIJgyosztźiyan

- a Polgármesteľi Hivata|Szewezési és Képviselői Irodáján

- a Szabó Eľvin Kĺinyvtaľ kerĹileti fiókjában

- az Önkorm źnyzat hivatalos honlapj ĺĺn.

42. s Az önkoľmźnyzati rendeletalkotas során törekedni kell alľa, hogy az tzonos szakmai

teľületeken egyetlen átfogó rendelet kerüljön megalkotásra annak éľdekében, hogy a joga|ka|mazők

szálmźna egyéľtelműen, áttekinthetően és könnyen kezelhetően rendelkezésľe álljanak az

önkoľmĺínyz ati j o gszabályok.
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43. $ ( l ) A hatźnozat elfogadásah oz egyszerll tĺibbség sztfüséges.

(2) Minősített többség szfüséges a ľendelet 1. mellékletében meghatározott ügyekben.

1 5. A Képviselő.testület ńtrahńzott hatásköľei

44. $ (1) A Képviselő-testület az źinlházott hatáskör gyakorlását báľmikor indoklás nélkül magźúloz

vonhatja azza|,hogy az nem minősül a hatáskĺir visszavonásanak.

(2) Az átruhźzott hatásköľök gyakorlásáľő| az azt gyakorló szerv szfüség szerint, de legalább évente

egyszeľ köteles a Képviselő-testĹiletnek beszámolni.

(3) A Képviselő-testiiletnek az á||andő bizottságokra átrvhazott hatásköreit e ľendelet 4. melléklete

tartalmazza.

(4) A Képviselő-testületnek a polgáľmesteľľe átnlházott hatásköreit e rendelet 5. melléklete

tartalmazza.

16. A képviselő-testiĺleti ülés jeryzőktinyve

45. s (1) A Képviselő-testtilet tiléséről hangfelvétel a|apján a napiľendet és a hatźĺozatokat

tarta|maző jegyzőkönyvi kivonatot kell készíteni.

(2) A Képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyvre az önkoľmányzati tĺirvények

rendelkezé seit kell a|ka|mazní.

(3) A jegyzőkönyv mellékletei:

a) meghívó;

b) az írásos előterjesztések;

c) ajelenléti ív;

d) titkos szavazás esetén a jegyzókönyv egy pé|đźnya;

e) a képviselő kéréséľe írásban is benyújtotthozzásző|ása;
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f) titkos szavazás kivételével döntésenkéntaszavazásľól szóló részletes kimutatás.

(4) A képviselő-testiileti és bizottsági tilésekről készült jegyzőkĺinyveket, illefue jegyzőkĺinyvi

kivonatokat, a Képviselő-testiilet által alkotott rendeleteket az omtrjozsefuaľos.hu címęn elérhető

poľtálra kell feltĺilteni.

(5) A nyilvlínos ülések jegyzókonyveit az Önkormanyzat honlapján folyamatosan meg kell

jeleníteni, valamint folyamatosan meg kell küldeni a Fővĺáľosi Szabó Ervin Könyvtáľnak.

(6) A Polgáľmesteri Hivatal Szervezési és Képviselői Iľodájan a képviselő-testületi

előterjesztésekbe és az ülések jegyzőkönyveibe _ a zźlrt ĺilés kivételével _ barki betekinthet. A

hozzéférhető sé gľő1 a j e gy zí3 gondo sko dik'

17. A Képviselő.testĺilet bizottságai

46. s (l) A Képviselő-testiilet feladatainak hatékonyabb és eredményesebb ellátása érdekében

bizotts ágok at hozhat |étr e.

(2) 
^ 

bizottságok mfüödéséľe a Képviselő-testÍilet mfüĺĺdésére vonatkozó szabźůyok az irányađőak

azza|,hogysajátmfü ödésétabizottságügyrendbenszabá|yozza.

47. $ (1) A bizottság a Képviselő-testület szerveként a Képviselő-testiilet á|ta|' megźlllapított

feladatokat látja e|' ideértve az átruhźaott hatáskörök gyakorlását is.

(2) A bizottság nem képviselő tagja megvá|asztását követően kötelęs esktit tenni a Képviselő-

testiilet előtt.

48. s (l) Amennyiben a bizottság tagsa az önkoľmányzati törvények a|apjźn fennálló

ĺjsszeferhetetlenségi okot annak kimondásátó| számított haľminc napon belül nem szĹinteti meg' a

Képviselő-testtilet köteles ahatánďó |ejártát követő ülésén abizottsági tagságot megsztintetni.

(2) A bízottság tevékenységét a Képviselő-testület rendeletei, hatźlrozatai, a polgármester,

ďpolgármesteľek indítványai szeľint végzi. A polglármester, illetve a bizottság feladatköľében

érintett alpolgáľmesteľ indíwányára a bizottságot a |evezető elncik hat munkanapon belül kĺjteles

cĺsszehívni.
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49. s (1) A bizottság saját munkamegosztására, ügymenetére, munkamódszerére,az egyes tagok, és

a|evezetó elntik hatáskörére vonatkozóan ügyrendetkészít, melyet minősített többséggel fogad el.

(2) 
^bizottság 

elnöke _ akadályoztatása esetén az Ĺigyrendben felhatalmazott személy _ jogosult a

bizottságosszehívásaľa és abizottságKépviselő-testület előtti képviseletére.

(3) A bizottság évente egy alkalommalbeszámola Képviselő-testĹiletnek a bizottság munkájaról.

(4) Abizottságok mfüödésének ügyviteli feladatait a Polgáľmesteľi HivatalLźńjae|.

(5) A bizottság

a) feladatkörében ellenőľzi a Polglĺľmesteri Hivatal testĺileti döntések előkészítésére, illetve

végľehajtásĺĺľa iľanyuló munkáját;ha a Polgáľmesteri Hivatal tevékenységében a Képviselő-testtilet

álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkoľmányzati éľdek séľelmét, vagy a tennivalók

mulasztás át ész|eli, a pol gárme steľ intézkedé s ét kezde mény ezheti;

b) javasolhatja a tĺibbi bizottságnak a feladatköľfübe tartoző ngy argya|ását, amelyet az adott

bizottsźry legközelebbi ülésére kell ted eszteni;

c) felkérhet más bizottságot aĺľrak feladat- és hatáskörébetartoző ügy vizsgálatanak lefolytatásĺíľa;

d) véleményt nyilvánít feladat- és hatáskörébe taĺtozóan olyan tigyben, amelyben törvény az

érdekelt önkormány zat á|Iáspontj át kéri.

50. s (1) A bizottsági dĺintéshozatalból történő kizźlrásra az önkoľmźnyzati törvények rendelkezéseit

kell alkalmazti azza|, hogy a klzźrź.srőI abizotĺság minősített tĺibbséggel dönt. A bizottság elnöke

esetében akizárásről a polgáľmester dönt.

(2) 
^ 

bizottság elnöke, vagy tagsa adott ügyben bejelentheti elfogultsźlgźfi, ebben az esetben a

vitában és a döntéshozata|bannem vehet részt.

51. s (l) A Képviselő-testĹilet állandó bizottságai:

a) Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság;

b) Humĺáns zo|gá|tatási Bizottság.

(2) 
^ 

Képviselő-testtilet állandó bizottságai tagjainak felsoľolását, összetételét a rendelet 3.

melléklete határ ozza me g.
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52. s (l) A Képviselő-testiilet hatźtrozatávaL egyes feladatok e||átása érdekében iđeiglenes

bizottságokat hozhat létre. Ideiglenes bizottság munkacsoportként is létrebozhatő, amely

javaslattevő, véleményező hatáskoľľel is rendelkezhet. A munkacsoport tevékenységét tanácskozási

jogkönel külső munkacsopoľti tagok segíthetik.

(2) Az ideiglenes bizottság haIározoLL ideig vagy ľteghatáľozoĹt feltéĹelbektjveĹkeztéig nrfütidik.

(3) Az ideiglenes bizottságľészletes feladatait a Képviselő-testület hatátozzameg.

(4) Egyebekben az ideiglenes bizottságra _ ide nem értve a munkacsoportot _ az źůIandő bizottságta

vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.

18. A polgármesteľ

53. s (1) A polgármester az önkoľmrányzati, valamint az źt||arĺligazgatásí feladatait, hatásköľeit a

Polgiíľmesteri Hivatal közreműkĺidésével |źtja e|.

(2) A polgármester feladatai:

a) gyakorolja a Képviselő-testiilet á|ta| a polgrĺľmesterre átrvhźľ;att hatásköröket;

b) a Képviselő-testĹilet elé teľjeszti a tźrgyévre vonatkozó éves ellenőľzési jelentést, valamint az

onkoľmanyzat fe|ijgyelete alá tartoző költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései a|apján

készitelt éve s ĺi s szefo glal ó ellenőľzé si j e lenté st ;

c) segíti a képviselők és a bizottságok munkáját;

d) dtint a testvérviĺľosi, paľtneľvárosi kapcsolattaľtással összefüggő önkoľmźnyzati delegáció

külft'ldi utazásáĺol, tagjairól és a napidíjról.

(3) Amennyiben a Képviselő-testtilet - hatáĺozatképtelenség vagy hatiĺrozathozata| hiźnya miatt -
két egymást követő alkalomma| ugyanazon tigyben nem hozott döntést, vagy két tilés kcjzotti

időszakban felmeľiilő, ha\asńhatatlan döntést igénylő esetben _ ide nem értve a Képviselő-testület

át nem ruházflatő hatáskĺĺrébe tartoző ügyeket _ a polgármestet az alábbi ügyekben dĺinthet:

a) éľtékhatár nélkül báľmely vagyongazdálkodási tigyben _ ideértve a szerzodéskötést és a

jognyilatkozatokadásrínak jogát is _, amennyiben ezt ĺinkormźnyzati érdek szĹikségesséteszi;
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b) báľmely olyan tigyben, amely nem jaľ költségvetési forrás igénybevételével és nem eľedményezi

az ĺinkoľmźnyzatí vagyon csökkenését.

19. Az alpolgármesteľek

54. s (1) Az alpolgáľmesterek közĺitti feladat- és munkamegosztást, a polgármester

helyettesítésének ľendj ét a polgármester utasításban állapítj a meg.

(2) A taľsadalmi megbízatású alpolglĺľmester munkaideje hetente legalább tizenhźrom őta,

munkarendje kialakításánál figyelembe kell vennie a Polgáľmesteri Hivatal munkarendjét.

20. A jegyző és a Polgáľmesteri Hĺvatal

55. $ (1) A jegyző vezeti a Polgáľmesteri Hivatalt, szervezi annak munkáját.

(2) Ajegyző:

a) gondoskodik a belső ellenőrzés keľetében a költségvetési szervek felügyeleti ellenőrzéséről;

b) javaslatot tesz a polgáľmesternek a Polgáľmesteri Hivata| szervezeti felépítésére és szeľvezeti és

miiködési szabźiyzatfua, amelyet a polglĺľmester a Képviselő-testiilet eléterjeszt;

c) rendszeľesen ügyfélfogadást tart;

d) ellátja aközigazgatási tevékenység korszerĺísítésévelés fejlesztésével ö,sszefiiggő feladatokat;

e) gondoskodik a hivatali dolgozók ľendszeľes továbbkép zésérő|;

f) gondoskodik a k{ilĺlnböző keľĹileti önszerveződő közĺĺsségek, érdekképviseleti szeľvek megfelelő

tźljékoztatélsáról;

g) biztosítja a Polgármesteľi Hivatal operatív gazdá|kođási feladatainak ellátását

(3) A jegyző gyakorolja a Képviselő-testĹilet Polgáľmesteri Hivata| szervezeti egységei kĺizötti

álláshely átcsopoľtosítással kapcsolatos hatásktireit azzal, hogy a Polgĺáľmesteri Hivatal

ossz|étszámfuő|, valamint az egész Polgármesteľi Hivatalt érintő létszlímemelésről vagy

létszámcsĺjkkentésről nem dönthet. A jegyző ezen dĺintéseiről a Polgáľmesteľi Hivatal Szeľvezeti és
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Mfüödési Szabá|yzatlának egyidejű módosításával tájékoztatja a Képviselő-testületet minden év

decembeľ 31. napjáig.

56. $ (1) A Polgármesteľi Hivatal köztiszwiselői feladatvégzésiik során etikusan, az a|źlbbi általános

követelményeknek megfelelően jáľnak el:

a) betartjak a hivatásetikai és munkaetikai kĺlvetelményeket;

b) betaľtjak akoztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos általános erkölcsi ktivetelményeket;

c) keľiilik és nem támogatjzk az önkoľmźnyzati hatáskörökkelés feladatokkal ĺisszefiiggő esetleges

j ogellenes visszaéléseket.

Q) Az etikai szabályok további részleteiről a Képviselő-testĹilet etikai szabá|yzatot alkot.

(3) A Polgáľmesteri Hivatal önkoľmanyzati fe|aďatokkal és célokkal összefüggő tevékenysége során

kiilönĺisen az a|ábbiakat kell biztosítani :

a.) u onkormanyzat megítélésnek, j óhírnevének, tisztességének védelmét;

b.) az Oĺ.lkormźnyzat vagyonának védelmét a tartós éľtékcsökkenés vagy vagyonvesztés

megakadál y ozása célj ából ;

c.) u onkoľmanyzatrcvid.,kozép- és hosszútávú vagyoni (költségvetési) érdekeinek összehangolt

védelmét;

đ.) u önkoľmlínyzati célok és feladatok hatékony' szervezett és költségtakaľékos e||átźlsát.

21. A jegĺző jogszabályséľtő döntések és jogszabályséľtő műkiidés je|zésére irányuló

ktitelezettsége

57. s (1) A jegyző k<iteles je|ezni a Képviselő-testiiletnek, a Képviselő-testület szervének és a

polgármesteľnek, ha a dĺintésfü , mfü ödésfü j ogszabályséľtő.

(2) Amennyiben a képviselő-testiileti anyagok előkészítését a Polgáľmesteľi Hivatal látja e|, akkoľ

az e|ókészitésén a jegyző a felelős, egyebekbena jegyző az előterjesztés ttiľvényességéért felel.
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(3) A töľvényesség betartźtsa érdekében valamennyi előteľjesztés csak a jegyzÍ| törvényességi

észrevételével együtt terjeszthető a Képviselő-testület és a bizottságok elé.

(4) A jegyző a tĺirvényességi szignálás rendjét utasításában á||apitja meg azza|, hogy amennyiben

nem a Polgármesteri Hivatal az eIókészítő, akkor az e|őteqesztésben foglaltak tényszeniségééľt és

szakĺIlai előkészítés ééľt az el(ĺtelj esztő felel.

(5) Szakmai egyetéľtéséről, véleményéről' a jegyzó vagy az á|ta|a megbízott személy a képviselő-

testületi vagy abizottsági ülésen ktilĺin nyilatkozhat.

22. Az Onkoľmányzat és a helyĺ nemzetiségi tinkoľmányzatokkapcsolata

58. s (1) A helyi nemzetiségi ĺinkormanyzatokhatározatainak kihiľdetéséľől, valamint igény szerint

a testiileti mfüĺjdéshez szükséges jegyzőkönyv-vezetési és egyéb technikai feltételek biztosításárő| a

jegyző gondoskodik.

(2) 
^ 

jegyzó vagy megbizottja a nemzetiségi önkormźnyzat testületi ülésein a forgatókönyv

előzetes jogi véleményezése és a jegyzókönyvek utólagos törvényességi ellenőľzése útjan is ľészt

vehet.

(3) A nemzetiségi ĺinkoľmźnyzatok a polgármesteľnek küldhetik meg javaslataikat és

kezdeményezéseiket. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkoľmźnyzato|<tő| érkezo javaslatokat,

kezdeményezé s eket a p o l gárme ster előterj e szté se a|apj źn tar gy a|hatj a.

(4) A nemzetiségi önkormanyzatokat a nemzetiségi ügyeket érintő előterjesztések tekintetében

véleményezési jog illeti meg azza|, hogy véleményfüet legkésőbb a képviselő-testületi ülés előtt

harom nappal el kell juttatniuk a polgáľmesteľ részéľe.

(5) A nemzetiségi önkormrĺnyzatokat egyetéľtési jog illeti meg a nemzetiségek jogairól szőIő 2011.

évi Clxxx' törvényben és a nemzeti köznevelésľől szóIő f0||. évi CxC. törvényben

me ghatźlr o zott e setekben.
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III. FEJEZET

Ko Z M E G IIA L L GATÁy É s,l, ĺa ro s sÁe l nr s z ĺĺt T E L D E Mo KRAT I KU s n ru r o s Í rÁs,ą

23.Közmeghal|gatás

59. $ (1) Az önkormźnyzati töľvényekben meghatéttozottal<ra figyelemmel közmeghallgatást kell

tartani minden olyan kérdésben, amelyben aztaKépviselő-testület indokoltnak taľtja.

(2) A kcizmeghallgatás akkor hatźrozatképes, ha aZoÍLaképviselők tĺibb mint a fele jelen van.

(3) A közmeghallgatás összehívásáĺa a testületi ülés összehívtsźra vonatkozó szabályokat kell

a|ka|mazru azza| akiegészítéssel, hogy a kĺizmeghallgatást széles ktirben kell meghirdetni.

f4. He|yi népszav azás és népi kezdeményezés

60. s A Képviselő-testiilet a helyi népszavazźtsrólés népi kezdeményezésľől rendeletet alkot'

25. Lakossági fóľum

61. $ (1) Az onkormanyzat a Képviselő-testiilet döntéseirő|, az e|ókészület a|att á||ő fontosabb

előterjesztéseiről a helyben szokásos módon tájékoztatja az źilampolgaľokat.

(2) Lakossági fórumot lehet taľtani különĺisen a szabá|yozási tervek, a lakosságot közvetlenül éľintő

helyi adó bevezetése, a kerületben megvalósuló beruhrŁások előkészitése tigyében.

(3) A Képviselő-testĹilet és a bizottságok báľmely ülésen a keľĹilet önszervęződő kĺizĺlsségeit

tanźrcskozási joggal nlházhatjákfę| az adott napiľendi pont tekintetében.

26. Helvi kitůĺntetések

62. $ Az onkoľmĺĺnyzathelyi kitĺintetések és elismeľő címek alapításźlra és adományozásźrakiilcjn

rendeletet alkot.
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IVFEJEZET

E GYEy oNronwitwz,ą,ru ru,ł,rÁsronorrrĺ osszr rÜeecĺ rĺlÁruí,sĺ sz,ą,nÁĺvor

27. 
^z 

tinkoľmányzatĺ peľes és nempeľes eljárásokvitelével kapcsolatos szabályok

63.$ (l) Nem kell külön önkoľmányzati döntés a közvetlen péru|Jgyi kötelezettségvállalással nenl

jań szokásos perviteli dĺintésekfiez, külcinösen az ellenkérelem és a gondos iigy- és pervitel kĺjrébe

tartoző beadványok benyújtásához, az onkormányzat alperesként való ľészvétele esetén a

szĹineteléshez, a perbehívás el nem fogadásahoz egymillió foľintos perénék a|att, va|amint a

peľtaktika kialakításahoz. Ez a rendelkezés nem mentesít az önkormźnyzati vagyon védelmének és

a gondos eljĺíľás kötelezettsége alól.

(2) Az onkormanyzat e\Ien indított, kiĺľeseménnyel összefüggő peľekben az onkoľmanyzatta|

szeruőďött biĺo sító perbe hívható.

(3) Az onkoľmányzatotjogerős bírósági hatźrozat a|apjźn - ideéľtve a jogeľős fizetési meghagyást

is _ megillető pénzkĺivetelések tekintetében értéIrhatźr nélkül végľehajtási eljáľás, illetve szfüség

szerint felszámolási eljaľás indítható az önkoľmźnyzati pénzkovetelések gyoľsított behajtása

érdekében.

() Az ötmillió forintos cĺsszeget meg nem haladó ügyekben az önkormźnyzati pénzkövetelések

behajtásanak gyorsítása érdekében, az ügy jellegétől függően fizetési meghagyásľa vagy

felszámolásľa, végľehajtásra vonatkozó kéľelem, illetve bírósági keľeset kerülhęt benyújtásra. A

megindított eljaľások tekintetében _ az (1)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - minden további,

az cjnkormźnyzati vagyont éľintő érdemi eljĺáľási döntést _ különösen a jogorvoslatra és egyezségľe

vonatkozóan - a hatáskörľel rendelkező bizottság e|é kell terjeszteni.

28. A polgáľmesteľĺ hatáskiiľryakoľlással összefüggő szabályok

64. s (1) A sajtó-hel yreigazitźtsokkal kapcsolatos, illetve a polgáľmesteľ személyét érintő tigyekben

a sztikséges eljarások megindításźnaapo|gźrmesteľ jogosult. A polgĺĺľmester dönt az onkormányzat

á|taI megbízott iigyvédeket éľintő, költségvetési . forľás fe|hasznźlásának nem minősülő

kérdésekben, kiilcintis tekintettel a títo|<tartźLsi kötelezettség alóli felmentéssel kapcsolatos ügyekre.
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Ez a renďelkezés nem érinti a polgáľmesteľnek a szźtrlára biztosított kĺiltségvetési forrással

kapcsolatos jogait.

(2) Amennyiben az onkoľmányzat kĺiltségvetési rendelete forrást biĺosít a polgáľmester szźtmáta,

az magában foglalja a forrás fe|hasznáIásáva| kapcsolatos szerződések megkötésének,

módosításĺának, megsztintetésének j ogát is.

Y. FEJEZET

Z,,{Ro RENDELKEZÉSEK

65. $ Az onkormźnyzatihatáĺozatban, rendeletben és szabźiyzatban:

a) |ngat|angazdálkodási Bizottság éslvagy Gazdasági Bizottság éslvagy Jogi Bizottság éslvagy

Lakásiigyi Tarsadalmi Bizottság éslvagy Lakásügyi Bizottság és/vagy Tulajdonosi Bizottság

és/vagy Költségvetési és Péĺlzngyi Bizottság éslvagy Közbeszerzési Bízottság és/vagy

Kerületfejlesztési Bizottság éslvagy Gazđasági, Kerületfejlesztési és Kozbeszerzési

Bizottság és/vagy Pénzügyi Bizottság éslvagy Péĺungyí és Költségvetési Bizottság és/vagy

Költségvetési Bizottság éslvagy onkoľmányzati Tanácsnok éslvagy onkoľmanyzati

Bizottság éslvagy Ügyľendi Bizottság éslvagy PénzĹigyi E||enőrzo Bizottság éslvagy

Gazdálkodási, Péľzugyi és Kozbeszeruési Bizottság éslvagy Gazdálkodási,

Keľtiletfejlesztési, Kĺiltségvetési és Pénzügyi El|enórző Bizottság Közbiztonsági Bizottság

éslvagy Varosüzemeltetési, Közbiztonsági és Kĺimyezetvédelmi Bizottság éslvagy

Vĺĺľosmfüödtetési és Köľnyezetvédelmi Bizottság a|att és/vagy Közbinonsági Bizottság

a|att éslvagy Vĺĺľosiizemeltetési, Közbiztonsági és Köľnyezetvédelmi Bizottság éslvagy

Vaľosüzemeltetési és Kozbinonsági Bizottsźlg alatt a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi

Bizottságot,

b) oktatási és Ifiúsági Bizottság éslvagy Kultuľális és Spoľt Bizottság és/vagy okÍatási,

Kulturális, Ifiúsági és Spoľt Bizottság éslvagy oktatási és Kulturális Bizottság éslvagy

Kommunikációs Bizottság és/vagy Civil Szervezetek Tanácsnoka és/vagy Egyhárugyi

Tanácsnok éslvagy Kisebbségi és Emberi jogi Bizottság és/vagy Társadalmi Kapcsolatok

Bizottság éslvagy Kisebbségi és Emberi jogi Bizottság és/vagy Művelődési, Emberi jogi és

Kisebbségi Bizottság Szociális éslvagy Egészségtigyi Bizottság és/vagy Népjóléti Bizottság

alatt a Humlĺnszolgá|tatási Bizottságot kell éľteni.
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66. $ E rendelet 2013. május l.én lép hatźiyba.

67. $ (1) E rendelet hatáIyba|épésével egyidejűleg hatályukat vesztik a kĺivetkező rendeletek:

1. Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Jőzsefvétosi onkormtnyzat Képviselő-testĹilete Szervezeti és

Mfüödési SzabáIyzatáről sző|ő I9l2009. (V. 06.) ĺik. sz. rendelet;

2. Budapest Fővaros VIII. kerület Jőzsefvźtosi onkormźnyzat2612009.(vI.09.) sz. ök. rendelete a

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi Önkormźnyzat Képviselő-testiilete Szervezeti és

Mfüödési Szabźiyzatárő| sző|ő |912009. (V. 06.) ök. sz. ręndelet módosításáľól;

3. Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkoľmányzat2812009. (VI.19.) sz. ök. rendelete a

Budapest Fővĺĺľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és

Mfüödési Szabźůyzatĺĺról szóló |9ĺ2009. (V. 06.) ök. sz. rendelet módosítasáról;

4. Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuarosi onkormlányzat Képviselő-testĹiletének

3912OO9.(XI.06.) sz. ök. rendelete a Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkoľmźnyzat

Képviselő-testiilete Szervezeti és Mfüi'dési Szabźiyzatźtrő| sző|ő I9l2009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosítasĺáľól;

5. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmĺĺnyzat Képviselő-testtiletének

42|20O9.(XII.2|.) sz. ök. rendelete a Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefraľosi onkormányzat

Képviselő-testülete Szervezeti és Múködési Szabźiyzatarő| szőIő I9l2009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításáról;

6. Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuárosi onkoľmĺĺnyzat Képviselő-testiiletének

4gl2OOg.(XII.2I) sz. ök. rendelete a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuáľosi onkoľmźnyzat

Képviselő-testülete Szeľvezeti és Mfüödési Szabźĺ|yzatźlrő| szőLó |9ĺ2009. (V. 06.) ök. sz. ľendelet

módosításaľól;

7. Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuarosi Önkormźnyzat Képviselő-testĹiletének llf0|0.

(I.22.) sz. ök. rendelete a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefrĺĺľosi onkoľmźĺnyzat Képviselő-

testtilete Szervezeti és Mfüĺjdési SzabźůyzatfuőI szóló I9l2009. (V' 06.) ök. sz. rendelet

módosításáľól;

8. Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi Önkoľmĺányzat Képviselő-testĹiletének

|7|2OI0.GII.I9.) sz. cik. rendelete a Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmanyzat

Képviselő-testĺilete Szewęzęti és Mfüödési Szabá|yzatźlrő| sző|ó I9l2009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításaľól;

9. Buđapest Fővłĺľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiiletének

24l20l0.(v.31.) sz. ök. rendelete a Budapest Főviíros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormanyzat
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Képviselő-testülete Szervezęti és Műkĺ'désíSzabá|yzatźrőI szólő |912009. (V. 06.) ök. sz. ľendelet

módosításaról;

10. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefulĺrosi Önkormźnyzat Képviselő-testĹiletének

32l20|0.GX.l0.) sz. ĺjk. rendelete a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuiĺľosi onkoľmányzat

Képviselő-testiilete Szervezeti és Mfüödésí Szabźiyzatarő| szóIő |9/2009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításaľól;

11. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testületének 39l20I0.

(IX.24.) számű ĺinkormányzati rende|ete a Képviselő-testiilet és Szerveĺ Szervezeti és Mrĺki'dési

Szabźiyzatźrő|szőIőI9l2009.(V.06.)szźtmúönkormanyzatirenďeletmódosításától

12. Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmtnyzat Képviselő-testületének

4Ol2010.(X.15.) sz. tik. ľendelete a Budapest Fővĺĺros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormányzat

Képviselő-testülete Szewezeti és Működési SzabźtLyzatárő| sző|ó I9l2009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításáľól;

13. Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testületének

42l2ol0.6'.2f.) sz, ök. rendelete a Budapest Főviĺľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmźnyzat

Képviselő-testĹilete Szeľvezeti és Mfüödési Szabá|yzatźttőI szőlő |912009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításĺĺról;

|4. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefulĺrosi onkormtnyzat Képviselő-testületének

44\2O|0.(XI.04.) sz. ök. rendelete a Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuĺĺľosi onkoľmányzat

Képviselő-testiilete Szewezeti és Múködési SzabáIyzatfuő| sző|ő I9l2009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításáľó1;

15. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuiírosi onkoľmányzat Képviselő-testületének

4sl201O.6I.19.) sz. ĺik. ľendelete a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat

Képviselő-testiilete Szervezeti és Mfüödési Szabá|yzatźlrő| sző|ő 1912009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításaľól;

|6. Budapest Főváľos VIIL keľület Józsefuaľosi onkorményzat Képviselő-testületének

4912OIO.(XI.I9.) sz. cik. rendelete a Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefulĺrosi onkoľmányzat

Képviselő-testtilete Szewezeti és Mfüödési Szabá|yzatań| szóIő |912009. (v. 06.) ök. sz. rendelet

módosítasáľól;

17. Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testtiletének

5612O|O.(XII.17.) sz. ĺik. rendelete a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuáľosi onkoľmźnyzat

Képviselő-testĹilete Szervezeti és Mtĺkt'dési Szabá|yzatźrőI szőIő I9l2009. (V. 06.) ök' sz. ľendelet

módosításrĺról;
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18. Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi Önkormanyzat Képviselő-testületének

512O|I.(I.24.) sz. ĺjk. rendelete a Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormźnyzat

Képviselő-testĹilete Szervezęti és Mfüĺidési Szabźt|yzatárőI sző|ő |912009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosítasrĺról;

|9. Budapest Főváros VIIL keľĹilet Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-testĹiletének

|4l201l.(III.07.) sz. <jk. ľendelete a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuiíľosi onkormányzat

Képviselő-testülete Szervezeti és MtĺkĺldésiSzabźiyzatuőI sző|ő l9l2009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításĺĺról;

20. Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi oltkormźnyzat Képviselő-testĺiletének

l8/200l.(III.21.) sz. <jk. rendelete a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat

Képviselő-testülete Szervezeti és Mfüödési SzabályzatźlrőI sző|ő 1912009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításĺĺľól;

2|. Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi Önkormlínyzat Képviselő-testtiletének

23l20|1.(N.l2.) sz. ök. rendelete a Budapest Fővĺĺľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmźnyzat

Képviselő-testülete Szervezeti és Miĺki'désiSzabźiyzatarő|sző|ő I9l2009.(V.06.) ök. sz. ľendelet

módosítasĺĺľól;

22. Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuiĺrosi onkoľmanyzat Képviselő-testiiletének

3Il20|1.(V.23.) sz. ök. ľendelete a Buđapest Fővláĺos VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkoľmźnyzat

Képviselő-testĺilete Szervezeti és Mfüĺ'désiSzabá|yzatáľő| szőIő |912009. (V. 06.) ök. sz. ľendelet

módosításĺáľól;

23. Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmanyzat Képviselő-testĹiletének

39l2011.(vII.11.) sz. ök. rendelete a Budapest Fővĺáľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat

Képviselő-testülete Szeruezeti és Mfüödési SzabáIyzatárő| sző|ő I9l2009. (V. 06.) ök. sz. ľendelet

módosítlásaľól;

24. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuĺĺrosi onkoľmanyzat Képviselő-testületének

54l2011.(x.l9.) sz. ök. rendelete a Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat

Képviselő-testtilete Szeľvezeti és Mrĺkĺ'dési Szabźtlyzatáľő| sző|ő I9l2009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításĺáľól;

25. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuarosi onkormlínyzat Képviselő-testtiletének

83l2o||.(XII.22.) sz. ök. ľendelete a Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkormźnyzat

Képviselő-testiilete Szervezeti és Mfüt'dési SzabźlyzatańI szőIő I9l2009. (V. 06.) ök. sz. ľendelet

módosításríľól;

26. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuĺĺĺosi onkoľmanyzat Képviselő-testtiletének

3120|2.(I.24) sz. ök. rendelete a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuáľosi onkormányzat
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Képviselő-testülete Szervezeti és Miiködési Szabá|yzatźnóI sző|ő |912009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításáról;

27. Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testületének

26120|2.(III.29.) sz. ĺjk. rendelete a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormźnyzat

Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabźiyzatarő| sző|ó I9l2009. (V. 06.) ök. sz. ľendelet

módosításaľól;

28. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testĹiletének

3Il20|2.(v.O4.) sz. ĺik. rendelete a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmźnyzat

Képviselő-testiilete Szervezeti és Mfü<idési Szabźiyzateľő| sző|ő |912009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításĺĺról;

29. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testĹiletének

34l20|2.(v.24.) sz. ĺik. rendelete a Budapest Fővaĺos VIII. kerület Józsefuĺĺľosi onkormźnyzat

Képviselő-testülete Szervezeti és MfüĺidésĺSzabá|yzatarő| sző|ő t9l2009. (v. 06.) ök. sz. rendelet

módosításaról;

30. Budapest Főváľos VIII. keľütet Józsefuarosi Önkormanyzat 5Il2008. (X. 15.) sz. önk. rendelete

a Polgĺĺľmesteri Hivatal dolgozóinak adóérdekeltségi rendszeréľől.

(2) 
^ 

Budapest Józsefulíľosi onkoľmźnyzatnak a helyi váľos-ľehabilitációs teľĹilet kijelöléséľől és a

teľületen a rehabilitáció megvalósításáĺőI szóló 321200|. (X. 26.) ök. számú renđelete (a

továbbiakban: rehabilitációs ľendelet) 6. $ (4) bekezdés 1. mondata helyébe az a|źlbbi szöveg lép:

,lz Al ap fe l has znál á s ár ó l a Képv i s el ő - t e s tül et dö nt.,,

(3) A rehabilitációs rendelet 9/B. $ (3) bekezdése és 9/C. $ (1) bekezdése hatályát veszti.

(4) A rehabilitációs rendelet 9/B. $ (4) bekezdése helyébe az alźlbbi rendelkezés lép:

,l fizetendő útépítési és kozmíÍvesítési hozzájárulósról az elk,észült út, illene kazmű ijzembe

helyezését kovető ] éven belal ą Képviselő-testület hatósági hatórozattal dant az épített

kornyezet alakításáról és védelméről szóló ]997. évi LWWil. törvény 28.s O belĺezdésben

foglaltak szerint."

(5) A rehabilitációs rendelet 9/C. $ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,(3) A Képviselő-testtjlet méltónyossógból maximum ]2 havi, kĺilÓnôsen méltányos esetben

24 havi kgmatmentes részletfizetést engedélyezhet a kÔtelezett hźrelmére, melyet a határozat

kézhemételétől számított I5 napon belül kell benyújtant.,,

Budapest 2013.



Rimán Edina

jegyző

Dľ. Kocsis Máté

polgármester



1. melléklet a .../20l3.(......| ijnkoľmdnvzati rendelethez

A MINő9ÍTETT 1ZAVAZATTO B B9EGE T IGENYLő rÉnnrsrr JEGYZEKE

1. arendeletalkotás;

2. a Képviselő-testiilet szervezetének kialakítása és mfüödésének meghatétrozása;

3. a törvény źt|ta| a Képviselő-testĹilet hatáskörébe utalt vźtlasztás, kinevezés, megbízás;

4. önkoľmányzati tarsulás |étrehozása, megszĹintetése, abból való kiválás;

5. önkormányzati taľsuláshoz va|ő csatlakozás;

6. önkormányzati éľdekképviseleti szewezethez va|ő csatlakozás;

7 . megállapodás kiilft'ldi <inkoľmanyzattal való egyĹittműködésről;

8. nemzetkozi önkoľmany zati szew ezethez való csatlakozás ;

9 . intézmény alapitása, átszerv ezése, me g szĹinteté se ;

1 0. dĺintés zźttt i|és elrendeléséről;

1 1 . a Képvi s elő -te stület dĺjnté sho zata|áb őI V'lzźr ás;

|2. aKépviselő-testületmegbizatásĺĺnak |ejáĺta előtti feloszlásának kimondása;

13. kereset benffitása _ polgáľmester soľozatos törvényséľtő tevékenysége' mulasztása miatt,

továbbá vagyorrnyilatkozat-tételi kcĺtelezettsége szándékos elmulasńásavagy a valóságnak nem

megfelelő teljesítése esetén _ a Fővaľosi Töľvényszélúlez a polgáľmesteri tisztség megsztintetése

éľdekében;

| 4 . a p o|gárme steľi fe gyelmi é s arry agi fe le lő s sé gének me gál l apítása;

1 5. kitiintetések, elismerések adomźny ozása;

| 6. az onkoľmlĺnyzat költségvetésének módosítása;

77. rendszeresen ellátandó kĺjzfeladat önkéntes vźtllra|źsa, vagy erről töľténő lemondás;

1 8. gazdas ági tźrsaságba való belépés, kilépés, a|apítás, megsztintetés;

19. a fejlesztési célokat szo|gá|ő hitelfelvétę| értéIúlatána tekintet nélkĺil, továbbá a tizmi||iő forint

értéIďlatár feletti hitelfelvétel ;

20. dĺintés ktitvénykibocsátásról;

2I. az tĺnkoľmányzati tu|ajđonba keľĹilő, vagy önkoľmiínyzati tulajdonban lévő vagyontaĺgyak

korlátozottan foľgalomképessé vagy forgalomképtelenné minősítése;

22. a korlźttozottan forgalomképes vagyontárgyak elidegenítése, gazdasági tarsaságba tĺiľténő

bevitele, továbbá az onkoľmźnyzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásĺínak átnlhźtzása;

23. önkoľmźnyzati vagyon ingyenes átengedése vagy jelképes összegéľt éľtékesítése;

24. fegye|mi eljáľás megindítása és a fegyelmi eljárźst|ezárő érdemi döntés.



2. melléklet a .../20 1 3. (..... ) ijnkormdnvzati rendelethez

ĺozsnľvÁRosl oľronľĺÁrwz,ł,ľ xEľvrsnĺ,o.ľpsľtjlľľBľBK TAGJAI

Polgdrmester: Dr. Kocsis Mlźté FIDESZ-KDNP

r e vr ru uÁ ĺ,ąs z ri rr nÜ ĺ r r ľ r N pĺ r c vÁĺls z ro r r rÉ pws r ĺcĺ r :

I. Szilágli Demeter

2. Egry Auila
3. Dudds Isnánné

4' Zentai oszkĺźr

5. Sĺźnthą Péterné

6. Balogh Isnán

7. Soós Gyorgł

8. Vtiros Tąmós

9. Guzs Gyula

10. Kaiser József

1 I. Dr. Ferencz Orsolya

12. Dr. Dénes Margit

13.

14.

15.

16.

17.

Pintér Attilą

Jakabfi Tamás

Komássy Ákos

Molnór Györgł

Dr. Revész Mórtą

KoMPENZÁCrcS LISTÁN BEJaTOTT rÉpvls rĺőr:

FIDESZ-KDNP

FIDESZ- KDNP
FIDESZ- KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ- KDNP
FIDESZ- KDNP
FIDESZ- KDNP
FIDESZ- KDNP
FIDESZ- KDNP
FIDESZ-KDNP

FIDESZ- KDNP
FIDESZ- KDNP

JOBBIK
LMP
MSZP

MSZP
MSZP
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3. melléklet a .../2 0 1 3. (......) ijnkormúnvzatí rendelethez

A KEPVISELo-TESTÜĺ-Bľ Ár,r,ĺ.ľoó BIZoTTSÁGAI

vÁRo s GA zn ĺĺlronÁ sr É s pÉľzÜcyl BIzo TT sÁc ľłcĺl,I1.

pLNÖr: SOOS GYORGY

vonos ľĺ.nĺÁs
ntmÁs rsľvÁľľÉ
JAKABľ.Y ľ,ł.nĺÁs

ĺZILIgA.I-Ázs
GUZS GYULA
KAISERĺózspr
pnĺľÉnATTILA

TAGOK:

rÚrsos TAGoK:
MAJoR zoI-ľÁN
KOCSIS ATTILA
sĺ'svÁnr lsľvÁN
pÁrovIcs ĺĺszĺo
ľmĺ,lsz cyoRcy
cuĺ.yÁs IrĺIHÁry
sucÁn,łľonÁs

2.

plNor:

rĺuľ,ĺÁľszor,cÁr,ľ,ł.ľÁsr ľrzoľrsÁG TAGJAI

(váľosüzemeltetésért felelős a|elnök)
(városépítés zetért fe|e|ős alelnök)
(pénzügyi ellenőrzéséľt felelős alelnök)

(oktatási és ifiúsági Ĺigyekért felelős alelnök
(egészségügyéľt felelős alelnök)
(szociális ügyekéľt felelős alelnök)

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

TAGOK:

ZENTAI OSZKAR

SZILÁGYI DEMETER
DR. DÉNES MARGIT
DR. REvÉsZ MÁRTA

DR. FERENCZ ORSOLYA
BALoGH ISTVÁN
soóS GYoRGY
KoMÁSSY Áros

KÜtsos TAGoK:
oLÁH ZoLTÁN
NAGY cÁgoRNÉ
GÁBoSI CSABA
SZALAI ISTVAN
CAMARA-BERECZKI ,

FERENC MIKLOS
BÁLrNT MóNrKA
FACSAR uÁnĺe.

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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4. melléklet a .../20 1 3. (.......) iinkormúnvzatÍ rendelethez

ĺ. xÉpvrsELŐ.TEsTtiLETNE K AZ Ár,u'Nu o BIZoTTsÁcorn.ł.
ÁľnurĺÁ ZoTT Hĺ.ľÁsxonnr

L A Vdrosgazdólkodtźsi és Pénziigli Bizottslźgfeladat. és hatósköre kiłlijnijsen:

1.1. dAnt

1.1.1. a polgári éskozígazgatási, biĺosítísi-káľtéľítési ügyekben az onkoľmźnyzat, mint fél
bíróság, hatóság stb. ęlőtti eljráľásjogi részvéteLével összefüggésben az e|járás indítása,
befej ezése, vitele' a j ogoľvosl at, az egy ezség tekintetében;

t.I.z. saját d<jntésével megindított vizsgźűatőtva| ellenőrizheti az onkoľmányzat
gazdá|ko dás anak t<irvénye ssé gét;

1.1'3. közbeszerzési ügyekben az eljaľás megindításaĺól, eredmény megźi|apításárő|,
beszerzési iigyekben az eľedmény megállapításaról, bĺĺľmely önkoľmányzati szerződés
megkötéséľől, módosításźlrő|, megsziintetéséľől, ide nem értve a polgáľmesteľi és a
k'lzźrőIagosképviselő-testiiletihatasköľt;

1.I.4. a kĺitelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíjának csökkentéséről és
időtaľtamaľól;

1.1.5. a testvérvárosi, paľtnervárosi kapcsolattaľtással összeft'iggésben a polgĺĺľmester kĺilftildi
utazásźn ő|, a napidíj aľól ;

1.l.6. a Jőzsefvźltos Kártyával ĺĺsszefiiggő, <inkormźtnyzati döntést igénylő ügyekben, az
átĺvházhatőképviselő-testĹiletihatáskörökben.

|.2. véleményezi

|.2.l. a helyi adókľa vonatkozó önkormányzatirende|et-tervezeteket, kialakítjaazadőpolitikai
iľányelveket a kizźrő|agos képviselő-testületi hatáskörcĺk kivételével;

I.2.2. az önkoľmźnyzati érdekeltségu gazďasági szewezetek mfüödését, pénzĹigyi he|yzetét,
kĹil<ĺnös tekintettel éves beszĺĺmolójukra, ilz|eti teľvtikľe; az ĺinkoľmányzati tulajdonnal
vagy targyi és vagyoni érdekeltséggel, az cinkoľmányzati vagyongazdálkodással
kapcsolatban;

I.2.3. a múszaki, kommunális és tömegközlekedés fejlesztésével összefüggő e|képzeléseket;
I.2.4. a szewezeti és hatáskĺiri kérdéseket, a bizottságok kĺiztitti esetleges hatásköri vitźkat;
I.2.5. közľendet, közbiztonságot énntő kéľdéseket;
|.2.6. az önkoľmányzatĺá|, az intézményeinél az éves költségvetési javaslatot és a

végrehajtas źrőL sző|ő féléves, éves beszámoló tervezeteit;
|.2.7. a piacokra vonatkozó javaslatokat;
I.2.8. k<imyezet- és teľmészetvédelmi szempontból a kiemelt beruhazásokat;
|.2.9. előzetesen vé|eményezi a Képviselő-testtilet munkáltatói (személyi) döntéseivel

ö s szefü ggő előteq esztéseket;
1.2.|0. előzetesen véleményezi a ľendőrkapitányság és a helyi ľendőľőľs létesítését, illetve

megsztintetését;
I .2.II . előzetesen véleményezi a rcndőrkapitlínyság és a rendőrőrs vezetőjének kinevezését;
I.Z.lf. véleményt nyilvríníthat az onkoľméĺnyzattulajdonát érintő bĺĺľmilyen ügyben;
|.2.l3. á|Iást foglal a Képviselő-testiilet Ĺilésén felmeľtilő ügyrendi kérdésekben és a Képviselő-

testĺiletSzewezetiésMfü ödésiSzabáiyzataérte|mezésében;
I.2.I4. a kerületľendezési teľvek kialakítását és ellenőľzi azok végľehajtását.



|.3. javaslatot tesz, vagł kezdeményezi

l.3.l. az onkormźnyzat tulajdonában lévő értékpapírok és más gazdasági érdekeltségek
kezelésére;

|.3.2. az ĺjnkormtnyzati érdekeltségu gazdasági tiĺrsaságok vagyongazdálkodási, szervezeti-
mtĺködési, módszeľtani és informatikai feltételeinekjavításźra' fejlesztéséľe;

1.3.3. a nreglratár.ozott célon feltili bevételi t<ibblet fe|haszná|ására;
I.3,4. a polgáľmesteľ illetményének emeléséľe, és annak mértékére
1.3.5. a polgáľmester és az a|po|gźtrmesterek juta|mazźsára és annak mértékéľe a
|.3.6. kömyezetvédelmi szempontból véđett terĹiletek kijelölésére;
I .3 .7 . a kömyezeti áľtalmak megsztintetésére, illetve csĺikkentésére;
1.3.8. résń.vesz lakásépítési programok megvalósítźsétra vonatkozó javaslatok kidolgozásában

és figyelemmel kíséri végrehajtásukat;
7.3.9. évközben figyelemmel kíséri a gazdźikodás menetét, szfüség szerint javaslatot tesz a

kĺiltségvetés módosítźsára' illetve költségvetési gazdá|kodźsra vonatkozó
intézkedéseket kezdem ény ez;

1.3.l0.javas1atot tesz hitelek felvételére, egyéb banki ügyletekľe, véleményezi az ezze|
kapcsolatos kezdeményezéseket;

1.3.1l. meghatźrozott időszakbanvégzett munkájanak értékelése a|apján figyelemme||<lsén az
onkoľmányzat kozigazgatźsi területén az ipaľi, mezogazďasźtgi, kereskedelmi,
éľtékesítési és szo|gźitatźtsi tevékenységet, sziikség esetén javaslatot dolgoz ki e

tevékenységek befolyáso lásáľa;
t.3.|2. előkészíti Józsefuaľos KözbiztonságźÉrt és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprof,lt Kft.

mfüödésével kapcsolatos önkoľmźnyzati döntéseket és ellenőrzi azok végľehajtását;
l.3.l3. előkészíti az ĺinkormányzati Közteľiilet-feliigyelet és keľületőrség műkĺidésével

kapcsolatos önkoľmányzati dĺĺntéseket és elLenorzi azok végrehajtását;
|.3.|4. akozbiztonsággal kapcsolatos panaszlevelek alapján tény- és he|yzetértékelést végez és

megoldási javaslatot dolgoz ki;
1.3.15. javaslatot tesz - a külön ľendeletben meghatźtrozott tisszeg erejéig _ a feladat- és

hatásktirébe tartoző döntések előkészítéséhez és végrehajtásiíhoz sziikséges esetenkénti
vagy az adott költségvetési év végéig terjedő tanácsadási tevékenység ellátásara és

egyéb tevékenységek díjazására, társada|mi (civil) szewezďek tźtmogatásźra, valamint
ezen tevékenységek teljesítés igazolźłsźnak és támogatások elszámolásanak
elfogadásaľa.

|.4. egléb

|.4.t. közremfüödik az onkormányzat éves kĺiltségvetésének tervezésében, a hitelfelvételek
és kötvénykibocsátas feltételeinek előkészítésében;

t.4.2. közremfüödik a kerületfejlesztési koncepció kidolgozásában, azza| kapcsolatban
gazdaságossági elemzéseket készíttet;

|.4.3. kapcsolatot tart a keľületfejlesztési egyesületek, táľsaságok, egyéb szervezetek
képviselőivel;

I.4.4. közreműköđikazonkormanyzat fejlesztési elképzeléseinek kidolgozásában;
|.4.5. hozzźtjźru| a kĺizművek kozteľtiletek alatti elhelyezéséhez,megźů|apítja, és módosítja az

egyszeri kźrtalanítás méľtékét,
|.4.6. önkormanyzati érdekből, ľendkívüli stirgősség esetén gyakorolhatja a Képviselő{esttilet

összesnemkjzźrőlagos_átnlhźzható_hatáskörét,
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1.4.7. ellátja az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántaľtásával és

ellenőrzésével, a vagyonnyilatkozatta| kapcsolatos eljárás lefolytatásával összefüggő
feladatokat;

1.4.8. kivizsgálja a képviselői cisszeferhetetlenségi ügyeket és eľedményéről jelentést tesz a
Képviselő -testĹiletnek;

|.4.9. figyelemmel kíséri a kĺĺltségvetési bevételek alakulását, ktiIöntis tekintettel a saját
bevételekre' avagyonvźitozás (vagyonnövekedés-, csĺikkenés) alakulását, értékeli azazt
e|łíidéző okokat;

1.4.10. vízsgáLja a hitelfelvétel indokait és gazdasági mega|apozottsźlgźú, ellenőrizheti a
pénzkeze|ésí szabá|yzat megtaľtását, a bizonylati rend és a bizony|ati fegyelem
éľvényesítését;

|.4.||.eI|átjaapéĺuigyíbizottságszámźraelőírtegyébfeladatokat;
|.4.l2.koordináló, kapcsolattartó szerepet tölt be a keľület érdekében, a kozbińonság

érdekében tevékenykedő civil és nem civil szeľvezetekkel;
|.4.I3. figyelemmel kíséń a keľiilet kömyezet- és teľmészetvédelmi helyzetét, a

kĺirnyezetvédelmi előírások érvényesítését;
I.4.I4. a hagyományos teľületľészek éľtékeinek megőľzése érdekében ťrgyelemmel kíséľi a

mííemlékek és a viĺľosképi jelentőségu éptiletek, terek, utak, utcák védelmét;
I.4.|5. kapcsolatottart a váľos-, illetve kerüleťvédő egyesületek, szervezetek képviselőivel.

2. A H umóns zo lgdltatás í Bizotts úg feladat- és h atús kij re kĺilijnijs en :

2.]. dĺ;nt

2.I.|. a köznevelési, a közmúvelődési, az egészségtigyi, a szociális feladatokat e||átő
intézmények mfüödtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó ágazatra jutó
koza|ka|mazottitĺímogatásikeľetfelosztásaľól;

2.I.2. jóvahagyja az tinkormźnyzati kcizmúvelődési és sport intézmények éves munkatewét,
il l ető le g b eszámo|őj źfi;

2.|.3. jővehagyja a szociális és gyeľmekvédelmi intézmények hazírendjét és szakmai
programját;

2.|.4. jőváhagyja a köznevelési és közművelőđési intéz.nények továbbképzési ptogramjźĺ;
2.1,5. az ővodaheti és éves nyitvataľtási idejének meghatározásárőI;
2.| .6. a feĺlrÍartźtsában mfüödő köznevelés i intézmények éves munkatervéľől ;

f.l.7. onkoľmányzatkóznevelési, kĺjzművelődési, kulturális, spoľt, egészségügyi, szociális,
gyeľmekvédel mi feladato k e||źtása táľgykörb e tartoző sze.ľ ző déses paľtneľ
tevékenységéľől szóló besziímolój rínak elfogadásáról;

2.I.8. azonnali intézkedést igénylő rendkívüli éIethe|yzet esetén, méltiĺnyossétgbőI, egyedi
mérlegelés a|apjźn a szociális, jövedelmi és vagyoni feltételek, valamint a bérlet
létesítését kizań ok vizsgálata nélkül _pźůyénaton kívĹil, évente legfeljebb 12lakźs
méľtékéig - szociális alapú lakbér megállapítása mellett bérleti jogviszony létesítéséről.

2.I.9. a lakásigény felső hatáľának méľtékéľe vonatkoző szabá|yoktól méltĺĺnyosságból töľténő
eltéľésről, az egyutt|akó személyek egészségi á||apotára, életkoriíľa, valamint
foglalkozására tekintettel.

2.2. véleményezi

2.2.|. a közĺisségi színtér vagy kĺizművelődési iĺtézmény működtetésére irĺĺnyuló
közművelődési megállapodás-terv ezetet;
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2.2.2. a tarsadalmi (civil) szervezetek, az egyesületek, az a|apitvěnyok, az egyházi szeruęzetek
támo gatásával ö s szefü g gó páIy ázatokat;

2.2.3. a társadalmi (civil) szewezetęket érintő döntéseket;
2.2.4. a keľĹilet egészségiigyének valamennyi szakteľiiletét érintő kérdését;
f.2.5. az ĺĺnkormányzati fulajdonú közmiĺvelődési és sport feladatot ellátó gazdasági

taľsaságok éves munkatervét, illetőleg beszźtlno|őjźń;
2.2.6. a köznevelési intézmények SZMSZ-ének, haziľendjének, valamint peđagógiai

pľograrrrjiírralĺ azon ľendelkezéseit, amelyek a költsćgvctóst ćľintik (hatalyba lópósóhcz a
Képvisető-testület egyetértése szükséges, tekintettel az <lnkormányzati
tĺibbletkötelezettségĺe).

2.3. javaslatot tesz, vagl kezdeményezi

2.3.l. előkészíti a Képviselő-testĺilet hatáskörébe tartoző közszo|.gáItatások ellátása céljából
önkoľmányzati intézmény a|apitásźi, gazdá|kodő jogkĺĺrének megállapítását,
źúszervezését, megsziintetését, nevének megá||apitását, megváltoztattĺsát, valamint a
köznevelési intézmények vonatkozásában azon előteľjesztéseket, melyekhez a
mfüödtető egyetéľtése szĹikséges;

2.3.2. az egyes ágazato|<hoz tartoző intézméĺyhźiőzat beruhĺĺzási, felújítasi, illetve
kaľbarrtartási munkáira, a feladatkĺirét érintő intézményfenntaľtói fejlesztési
célkitíizésekľe;

2.3.3. figyelemmel kíséri a keľületi sportlétesítményekkel kapcsolatos vagyonhasznosítási
kérdéseket és javaslatot tesz e kérdésekben;

2.3.4. az á|ta|źnos és középiskolai tanulók tanktinyv és tanszerellátásának tźlmogatására, a
kömevelési intézmények étkezési térítési díjkedvezményeire;

2.3.5. a Képviselő-testĹilet szoboľ-, emlékmú-, emléktábla á|Iításával kapcsolatos feladataira;
2.3.6. előkészíti és éľtékeli az iť1tlságpolitikai koncepciót, e|okészíti és felülvizsgtlja a

köznevelési, a kozmúvelődési és spoľt koncepciókat, javaslatot tesz a szükséges
fenntaľtói intézkedésekre ;

2.3.7. a helyi szociálpolitikai tervek kidolgozásáta,ťlgye|emmel kíséľi végrehajtásukat;
2,3.8. figyelemmel kíséľi a család- és gyeľmekvédelmi töľekvéseket, ajĺínlásokat dolgoz ki a

hátranyos helyzetriek és veszélye ztetettek védelmére;
2.3.9. a nemzetiségi önkoľmányzatok támogatásáta;
2.3.I0.kezdeményezi, szewezi és koordinálja a keľĹiletben lévő valamennyi szociális és

gyeľmekvédelmi tevékenységgel foglalkozó íntézméĺy, taľsadalmi szervezet,
vállalkozás, családsegítő és egészségĹigyi szo|gá|tatźtsok együttmfüödését;

2.3.1I. szociális és gyeľmekvédelmi területen szolgáltatások (ellátási szeľződések)
megkötésére;

2.3.IL.javaslatot tesz- a külĺjn rendeletben meghatźĺtozott összeg erejéig - a feladat- és

hatáskörébetartoző döntések előkészítéséhez és végľehajtásiĺhoz szt.ikséges esetenkénti
vagy az adott k<iltségvetési év végéig terjedő tanácsadási tevékenység ellátásĺĺra és

egyéb tevékenysé gek dijazésáĺa' társadalmi (civil) szervezetek támogatásfua' valamint
ezen tevékenységek telj esítés ígazo|ásźnak és támogatások elszámolásanak
elfogadásaľa.

2.3.I3. különös méltiĺnyosságból javaslatot tesz a felmondási eljáľás felftiggesztésére a szociális
lakbénel ľendelkező együttműködő adós ľendkívĹili é|ethe|yzetre tekintettel'

2.4. egłéb
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2.4.I. ellátja az előkészítő bizottsági feladatokat az onkoľmiĺnyzat áIta| fenntartott
köznevelési, kĺizművelődési, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi feladatokat
e|Látőiĺtézményekvezetésérekiírtpźiyázatokesetében;

2.4.2. segíti a köznevelési feladatokľól való gondoskodást, a ktjzművelődési tudományos,
mtĺvészeti tevékenység, spoľt támogatástú;

2.4.3. közremfüĺidik a tanév, nevelési év előkészítésével kapcsolatos feladatok megoldásában;
2.4.4. segíti a keľületi fenntartású közművelődési, művészeti, nevelésĹoktatási, spoľt és egyéb

intéznrények fenntaľtásával és műkĺidtetésével kapcsolatos munkát;
2.4.5. tźtmogatja a helyi oktatási' nevelési intézményekben létľehozott difüspoľtkörök és

dirĺkspoľt egyesületek tevékenységét;
2.4.6. segíti a spoľtlétesítmények fenntaľtása érdekében azokcé|szenĺbb kihasznáIását;
2.4.7. támogatja és segíti a köznevelési intézmények gyermek- és ifiúságvédelmi munkáját;
2.4.8. munkája során egyĹittmúködik a gyeľmekvédelemmel foglalkozó szeľvekkel;
2.4.9. tźtmogatja a művészet, a kultuľa és sport onszerveződő helyi közösségeit;
2.4.10. segíti a koznevelési és közmúvelődési ágazatban dolgozók továbbképzését;
2.4.l|.tźtmogatja és elősegíti az informatika, vďamint az éLo idegen nyelvek oktatását és

széleskĺiľíĺ alkalmazását a kerĹileti köznevelési és közművelődési intézményekben;
2.4.|2. az ágazatban miĺködő éľdekképviseleti szervekkel kapcsolatot tart, illetve fontosabb

döntések előtt kikéri a véleményĺiket;
2.4.13. folyamatosan kapcsolatottart a Józsefuaľosban működő táľsadalmi szewezetekkel, civil

szervezetekkel, egyestiletekkel, alapíwĺĺnyokka|, egyhźaakkal, azok v ezetőivel ;

2.4.|4. ťrgyelemmel kíséľi a taľsadalmi szeľvezetek, civil szervezetek, egyesületek,
alapítvĺĺnyok,egyhźzaktámogatźtsávalösszefü ggőfeladatokellátását;

2.4.|5. figyelemmel kíséri a fogyatékosok, hátrlínyos helyzetűek jogvédelmével kapcsolatos
feladatok e||átását;

2.4.|6. folyamatosan kapcsolatottaĺt a nemzetiségi önkoľmźnyzatohkal, azokvezetoive|; segíti
j ogaiknak érvényesiilését,

2.4.|7.kĺĺzľemfüödik a szociális ellátórendszer hatékony megszervezésében, a rendszer
fejlesztésében;

2,4.|8.összehango1ja a kerületi szociálpolitikai elképzeléseket a fővarosi koncepcióval és

igényekkel;
2.4.|9.közremfüĺidik a hajléktlalanok ellátása érdekében a főváľosi és kerĹileti feladatok

ĺ!sszehangolásában;
2.4.20. ellenőľzi és felügyeli az Önkormźnyzat által fenntartott szociális és gyeľmekvédelmi

intézsnény ek tevékenysé gét ;

2.4.2I . közreműködik a szociális ęllátásľa vonatkozó igényfeltaľásokban;
2.4.22. előmozdítja a taľtós munkanélktiliek ellátását, foglalkoztatásźÍ, valamint amegvá|tozott

munka képességúek fo g|a|koztatásti
2.4.23.összehangolja a kerületi ĺinkoľmźnyzat feladat- és hatáskörébe tarĺozó valamennyi

egészségĹigyi ellátási foľma, illetve szolgáltatás tevékenységét, azok tźrgyi és személyi
feltételeit, ezek ügyében véleményt nyilvánít, illetve ajanlásokat tesz, valamint
figyelemmel kíséri és elősegíti az e||ttást végző orvosok, szakđo|gozók szakmai
továbbképzését;

2.4.24. rendszeľes kapcsolatottart a fővaľos egészségügyi vezetéséve|, az egészségtigyi ellátás
kőrhazihátterét biztosító intézsnényekkel, a Magyaľ orvosi Kamaľa kerĹileti vezetóive|,
illetveészľevételeiró|tájékoztatjaakőrhazakvezetőit;

2.4.25. segíti az alkoholizÍnus' a dľogfogyasztźs és a dohányzás elleni küzdelmet.

4l



5. melléklet a .../20 l 3. (......) önkormdnvzati rendelethez

a. xÉľvrsELo-TEsTÜLETNEK A PoLGÁnursľERRE ÁľnurĺÁ ZoTT
HATÁsKoREI

1. A helyi támogatásokkal kapcsolatos hatásktiľe:

l.l. A helyi tiĺmogatás visszafizetésének feltételeit a család véltoző jövedelmi he|yzetét
figyelembe véve a polgáľmesteľ legfeljebb 3 évenként megállapítja (8l|994.(II.l.)
onkoľmrínyzati rendelet a helyi támogatás visszafizetésének rendj érő1)

2. Az tinkoľmányzatĺ jelképekkel kapcsolatos hatáskiiľe:

2.|. Az cjnkoľmányzatijelkép haszná|atźra vonatkozó engedélytől eltérő haszná|at esetén a
polgĺĺľmesteľ az engedélý visszavonhatja (l3l1996.(III.8.) Önkoľmányzati ľendelet
Józsefuaros önkoľmiĺnyzati jelképeinek (címer, zászlő lobogó) alapításźlről, és a jelképek
haszná|ati renđjérő1)

3. A szocĺális ellátásokkal kapcsolatos hatáskiiľe:

3.1. A Képviselő-testĺilet a szociális igazgatźsről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
ttiľvényben és az egyéb jogszabáIyokban a teleptilési önkormányzatok részéte
meghatáĺozott szociális targyu feladat- és hatáskĺirĺlk gyakorlásźtt apolgármesteľ, valamint
a Humĺĺnszo|gźůtatási Bizottság hatásköľébe utalja (3712004. (VII.15.) onkoľmanyzati
rendelet a pénzbeli és természetben nyujtott szociális ellátások, valamint a személyes
gondoskodást nffi tó szociális ellátások helyi szabályaiľól).

3.2. A péĺ:ľbe|i és teľmészetben nyijtott szociális ellátások közül az első fokú döntés a
polgármester hatáskciľébe tartozik az źlpo|ási díj, az átmeneti segély, a temetési segély, a
lakbértámogatás, valamint a k<iztemetés tekintetében (3712004' (VII.15.) onkormányzati
ľendelet a pénzbeli és természetben nyrijtott szociális ellátások, valamint a személyes
gondoskodást nyujtó szociális ellátások helyi szabályaiľól).

4. Az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyĺségek
elĺdegenítésével kapcsolatos hatásktire:
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4.1. Ha az onkoľmányzat á|ta| kötdtt megbízási szerzoďés másként nem ľendelkezik, akkor a
jelzálogjog, valamint az eIiďegeĺĺtési és terhelési tilalom tĺjrléséhez az onkormźnyzatta|
szembeni tartozás kiegyenlítése esetén a polgáľmester vagy meghatalmazottja jáľulhat
hozzá (|5l2OO5. (IV.20.) onkormanyzati rende|et az onkoľmĺĺnyzat tulajdonában źi|ő
nem lakás cé|jźtra szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről)'
A helyiséghez (épülethez) tartoző telek az építési jogszabtilyi rendelkezésekben
meghatarozott telekméretet meghaladja és a teljes ingatlan az onkoľmźnyzat tulajdona, az
épület vagy a berure lévő lrelyiség eladásľa való kijelölése után a polgáľmcstcrnck
kezdeményeznie kell a telekalakítási eljárás megindítását, figyelemmel a helyi építési
szabźiyzat és szabályozási terv előírásaiľa. Ugyaĺez érvényes, ha út céljára az ingatlanból
igénybevételľe van sziikség (I5l20O5. (IV.20.) Önkoľmányzati rendelet az onkormźnyzat
tulajdonábantĺLIő nem lakás cé|járaszolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről).
Ha a vételi szandék bejelentője valamely hataľidőt elmulaszt, a polgari perľendtartásról
szőIő 1952. évi III. törvény szabźiyai szeľint előterjesztheto ígazo|ási kérelemmel élhet,
amelyet a polglíľmesteľ birźi el (15l20O5. (IV.20.) onkormányzati rendelet az
onkormanyzat tulajdonában á1ló nem lakás céljára szo|gźiő helyiségek elidegenítésének
feltételeiről).
A vételár megťlzetésére a vevő kérésére a polgármesteľ legfeljebb 120 havi részletfizetést
engedélyezhet (15l2OO5. (IV.20.) Önkormanyzati rende|et az onkormźnyzat fulajdonában
ál1ó nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek elidegenítésének feltételeiről).

4.2.

4.4.

4.3.

^z 
onkoľmányzat tulajdonában áltó nem lakás célljńra szolgáló hetyiségek

béľbeadásával kapcsolatos hatáskiiľe:

. A helyiség rendeltetésszeľĺĺ hasznźt|atra alkalmassá tételéľe, átalakítására,
korszeľűsítésére vonatkozó munkálatok megkezdése előtt a hatóságok és a tarsashaz
engedélyét be kell szeÍezn| melyhez bérbeadó nevében a tulajdonosi hozzájaĺulást a
polgáľmester adja ki (I7l20O5. (rV.20.) onkormanyzati rende|et az onkoľmanyzat
fulajdonábanźillő nem lakás céIjaraszolgźiő helyiségek bérbeadásrának feltételeiről).

5.2. Azokban a kérdésekben, amelyekben a d<intés a Képviselő-testületre, a
Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságľa tartozik' a jogvitában az onkormrányzat
képviseletének ellátás źrő| apolgáľmester gondoskodik (|7/2005. (IV.20.) onkoľmányzati
ľendelet az onkormányzat tulajdonában á11ó nem lakás céljáĺa szo|gźiő helyiségek
béľbeadásanak feltételeiről).

5.3. A bérleti szeruődés módosításaľól a polgáľmesteľ dĺjnt. A polgármester az onkormĺĺnyzat
érdekeinek védelmére tekintettel megtagadhatja a szeruődés módosítását eľedményező
bérbeadói jognyilatkozat kiadását (|7ĺ2005. (IV.20.) onkormányzati rendelet az
onkormanyzat tu|ajdonában álló nem lakás céljrĺľa szolgáiő helyiségek béľbeadásĺának
feltételeiről).

6. A ryermekvédelmi támogatásokkal kapcsolatos hatásköľe:
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6.1. A rendkívĹili gyermekvédelmi tlímogatásról, valamint a teľmészetbeni támogatási
formálaól az e|so foku döntés jogát a Képviselő-testület a polgármester hatáskĺjrébe
utalja (4lf006. (I.25) onkormányzati rcnde|et a gyeľmekvédelmi támogatásokľól,
valamint az egy éb gyermekj óléti ellátási formákĺól).

A méltlányossági trĺmogatásról a polgrĺľmester dönt, a Humánszo|gá|tatási Bizottság
javaslata a|apjtn (412006. (I.25.) onkormĺĺnyzati rendelet a gyermekvédelmi
támogatasokĺól, valamint az egyéb gyermekj óléti ellátási formákról).

7. A' Jőzsefváľosban adományozhatő kitüntetésekkel kapcsolatos hatásktire:

6.2.

7.2.

7.3.

7.r. A Képviselő-testület álta| alapított kittintető díj aďomźnyozását a polgáľmester
kezdeményęzheti (I|12006. (III.l0.) onkoľmĺányzati ľendelet a Józsefuáľosban
adomány ozható kittinteté sekľől).
,,A Józsefulĺros Rendjéérť, dij odaítéléséről a polgármester dönt (||12006. (III.10.)
onkoľman y zati rcndelet a Józs efu aľo sban adomźny ozható kittintetésekről).
Az oktatási, egészségtigyi, szociális, bĺilcsődei munka, valamint kozigazgatási
szaktertileten a Polgáľmesteľi Dicséret díj odaítéléséről a polgármester dönt (1|12006,
(III.10.) onkormĺĺnyzati rendelet a Jőzsefvźtosban adományozható kitiintetésekĺől).

8. A,,Jĺózsefváľoso' név felvételével és haszná|atával kapcsolatos hatásköre:

8.l. Gazđaságí' társadalmi, fudományos szeÍvezetek, intézmények, jogi személyek és jogi
személyiség nélkĹili gazdasági taľsaságok részére elnevezéstikhĺiz, tevékenységük
gyakoľlásahoz, źitahlk előállított teľmékek, kiadvlĺnyok elnevezéséhez vagy műkĺidésĹik
folytatásahoz a Jőzsefuáros rendeletben meghatÁĺozott megielölései, valamint a név
hasznáLata a polgármesteľ engedélyéhez kötött (4312007. (VII.16.) onkoľmanyzati
rendelet a,,J őzsefv źtros'' név felvételéről és használatĺĺľól).

8.2. A kozĺgazgatási megielölés vagy név engeďé|yezett hasznźl|atának ellenőrzéséro| a
polgĺáľmesteľ gondoskoďik (4312007. (VII.16.) onkoľmźnyzati ľendelet a ,,Józsefuáľos''
név felvételéről és haszná|atźrő|).

9. A táľsasházak osztatlan ktizös tulajdonában |évő épületľészek ľészleges-, teljes
felújításához és gán alap. és felszáIlóvezeték felújításához nyújtandó tinkormányzati
támogatásokkal kapcsolatos hatásköľe:

9.l. A Tĺírsashazi Pá|yazatokat Elbíľáló Munkacsopoľt javaslata a|apjźn a polgĺĺľmester
dĺint a benyijtott páIyázatok elbírálásríró|, atźtmogatások összegéľől és a megállapodásban
rogzítenďő feltételekľő| (712008. (II.27.) onkoľmrányzati rendelet a tźrsashźnak osztatlan
köztis fulajdonában lévő épületrészek ľészleges-, teljes felújításźůloz és gáz alap- és
felszállóvezeték fe|tĄítźsźúloz nyujtandó tinkormányzati tánogatásokľól).

10. A Józsefuáľosi Onkormányzat tulajdonában lévő kiizteľůiletek használatáról és
használatálnak ľen dj ével kap cs o lato s ha tá s ktĺ ľe :
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10.1. A köZtęľtilet-használati hozzétjćĺru|źssa| és elutasítással kapcsolatos ĺinkormányzati
hatósági eljrárásban elsőfokon a Yátosgazdálkodási és Péĺlnlgyi Bizottság vagy a
polgármester dönt źúruházott hatásk<irben, másodfokon a Képviselő-testiilet dönt.
(24l2o09. (v. f1.) Önkoľmányzati renđelete a Jőzsefvźtosi onkoľmányzat tulajdonában
lévő közteľületek haszn á|atźrol és használatának rendjéről).

10.2. A polgáľmester elsőfokon a hatáskörľel ľendelkező bizottság előzetes tźljékoztatásźxa|
dönt a naptári év június 1. és szeptember 10-e közötti időszakában' amennyiben a
Bizottság |6 naptár.i napon át nenr ülésezik, vagy ĺisszchívott ülósc ncm volt
hatĺáľozatképes. A polgáľmester dĺint minden közteriilet haszná|ati kéľelem esetén,

amennyiben a kérelmezett időpont az egy hetet (7 napot) nem haladja meg és az igény|ő
nem kér méltányossźlgot, vagy a rendelet szerinti díjfizetés alóli mentességben részesül. A
polgáľmester dont az önkormanyzati váLasztásokat követően, abizottsĘok felállításáig.
A polgáľmester dcint a 2412009. (V. 2l.) onkoľmĺĺnyzati rendelet 10.$ (6) bekezdése
szerinti esetekben és a mozgóképről szóló tĺĺrvényben szabźt|yozott filmalkotás forgatása
céljából töľténő igénybevétel esetén. (2412009. (V. 21.) onkormĺínyzatí reĺdelete a
Józsefuláľosi onkormźnyzattulajdonában lévő közteľületek hasznáIatáĺő| és használatának
ľendjérő1).

l0.3. A Képviselő-testĹilet dĺintése alapján a tartós, 10 évnél hosszabb időľe kiadott közterület-
hasznáIatihozzájaru|ás jogosultja, ha a jogosult többségi tinkoľmĺĺnyzatitu|ajdonban lévő
gazdaságitársaság, a kĺjzteľĹilet tényleges haszná|atába harmadik személyeket bevonhat az
ďábbi feltételekkel: a közteľĹilet-haszná|atí hozzźĄĺĺľulás jogosultja kdteles a tényleges
hasz-nźiatotmege|ozően a Polgáľmesteri Hivata| Gazdá|kodási ÜgyosztáIyáĺakbejelenteni
a bevonásra keľülő harmadik személy adatait; a bevonásra keľülő haľmadik szemé|y

részére a hozzájtru|ás megadásáról a polgármesteľ d<lnt' (2412009. (V. 2I.)
onkormanyzati rendelete a Jőzsefuaľosi onkoľmĺĺnyzat tu|ajđonában lévő közteľĹiletek
hasznáIatźről és használ atźnak rendj éről).

11. Az iparosított technológĺával épiĺlt lakóépületek széndioxĺd-kĺbocsátás.csökkentést és

eneľgĺa-m eglakarítálst eredményező koľszeľíísítésének' feltlijításának támogatására
kiíľt ,,,zöIld Beľuházási Rendszeľ Klímabarát otthon Panel Alprogľam''
támogatásával kapcsolatos hatáskiiľe:

|l.|. Az ipaľosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás-csökkentést és

eneľgia-megtakaÍitást eredményező korszerusítésének, felújítasanak támogatásaľa kiíĺt
,,ZöIđ Beľuházási Rendszer Klímabaľát otthon Panel Alprogram,, témogatásríľól a
polgáľmester tźlmogatásí szerzodést kĺit, melyben rcgzíti atźmtogatźls módját, szakaszait, a
megvalósítás hatáľidejét' a támogatással való elszámolás szabá|yait, a felhasználás
ellenőrzését, valamint a szerzőđés-szegés jogkövetkezményeit, egyben kitölti, a|áíqa és

továbbítjaapźúyazőnak az önkormźnyzat általkötelezően csatolandó dokumenfumokat az
éľtesítés megküldésével egyĹitt. (3312009. (IX.18.) onkoľmányzati rendeLet az iparosított
technológiával épült lakóéptiletek széndioxid-kibocsátás-cscikkentést és energia-
megtakarítást eredményezó korszenĺsítésének, felújításának tźtmogatásźlta kiirt ,,Zö|d
Beľuhĺĺzási Rendszeľ Klímabaľát otthon Panel Alpľogĺam,, tźtmogatźtsaról).

12. Józsefuáľos közigazgatási terĺiletén a jáľművel tőrténő vńrakozás kiegészítő' helyi
szab ály ozálsával kapcsolatos hatásköre :

12.l. Sétáló <ĺvezetbe történő behajt.ís esetén az ígazo|tan kozszolgá|tatási feladatot ellátó
szeľvek, szeľvezetek és azok mfüödését elősegítő szolgáltatók źital haszná|t
gépjĺĺľművękkel és az egyedi forgalmi renđszámhoz reĺđe|t behajtásľa jogosító
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igazolásokat akozszolgá|tatási feladatot ellátó szerv' szewezet kérelmére a polgármester
áIIítjaki. (f6ĺ20|0.(VL18.) onkormźnyzati rendelet a Józsefuaroskozígazgatási teriiletén
a járművel töľténő váĺakozás kiegészítő, helyi szabályozásárő|).

|2.2. A lakossági vźttakozźsi hozzájaru|ás, a gazdá|kođői várakozási hozzźĄáru|ás, az
egészségügyí váĺakozási hozzájarulás, és a külĺin jogszabźiyban meghatźrozotĹ egyéb
hozzźljáru|ások kiadásarőL a polgĺĺrmesteľ dcint. Amennyiben a kérelem nem felel meg a
26l20I0.(vI.18.) rendelet előírásainak) az elutasításľól a polgáľmester dĺint
(26l20l0.(vl.18.) onkormányzati rendelet a Józsefuaľos kozígazgatási tcľĹilctćn a
jáľművel töľténő vétrakozás kiegészító, helyi szabályozásaról).

13. Az adósságkezelési szolgá|tatásľa való jogosultsággal kapcsolatos hatáskiiľe:

|3.|, Az adósságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságról a polgĺíľmester dönt.
(3 1 /20 1 0. (VII. 1 5. ) onkormĺíny zati r ende|et az adó sságkezelési szolgáltatásról).

14. Eryes anyaktinyvi eseményekhez kapcsolĺódó ttibbletszolgáltatáséľt Íizetendő díjak
méľtékével kapcsolatos hatáskiire :

I4,I. Az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó beťtzetętt ttibbletszolgáltatási díj
visszafizetését a polgáľmester abban az esetben engedélyezheti, amennyiben a
hazasulandók vagy élettĺĺľsi kapcsolatot létesíteni kívanók egyik tagsa az anyakönyvi
eseményt mege|őzően elhalálozik, a hźzasulanđók vagy élettĺíľsi kapcsolatot létesíteni
kívánók egyik tagánźi az arlyakönyvi eseményt megelőzően oly méľtékű egészségromlás
következik be, mely á|ta| az anyakönyvi esemény meglaĺtása lehetetlenné válik, vagy az
anyak<inyvi esemény az ĺinkormĺĺnyzat híbájábőI hiúsul meg. (|2120||. (II.2I.)
onkoľmĺányzati ľendelet egyes anyakönyvi esęményekhez kapcsolódó
többletszolgá|tatasértfizetendődíjakméľtékéről).

15. Az onkormányzattulajdonában álló Íiľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹ
beállĺók és dologbéľlet béľbeadásával kapcsolatos hatáskłire:

15.1. A bérlemény rendeltetésszeru haszná|atra alkalmassá tétele, áta|akitźsa, korszeľÍĺsítése
esetén a munkálatok megkezdése előtt a hatóságok engedélyét be kell szerezli, me|yhez
bérbeadó nevében a tulajdonosi hozzźĄáĺulást a polgáľmester adja kJ. (59120|1. (xI.07.)
onkormlányzati rendelete az onkormźnyzattulajdonában áttó Ĺires telkek, felépítményes
ingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbérlet bérbeadásanak feltételeiről).

|6. A kiiltségvetéssel kapcsolatos hatásköre:

16.1. A polgĺíľmesteľ jóvĺĺhagyja az önkormźnyzat és a költségvetési szerveknek a kĺiltségvetési
ľendeletben meghatźlľozott összegekkel elkészített elemi költségvetését.

16.2. Az tinkoľmányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági tlĺľsaságok a jóváhagyott bevételi
és kiadási előirényzatuk teljesítésére és felhaszná|ásźlra éves likviditási teľvet havi
bontásban készítenek, melyet havonta aktua|izá|n kell, és a polgáľmester hagy jóvá.

|6.3. A polgáľmester dönt a k<lzponti költségvetésből szĺrmaző tźlmogatások, pótelőkźnyzatok
lebontásaľóI és az ezze| összeftiggő kĺĺltségvetés módosításról, a helyi önkoľmányzatok
általános mfüödéséhez és źĺgazati feladataihoz kapcsolódó, kcĺzpontosított kĺlzponti
kĺiltségvetési támogatás lemondásáĺő|, igénylésérő| és az ezze| osszefiiggő költségvetés
módosításaľól, a képviselő-testtilet két ülése kcizött rendkívĹili siiľgősség fennáLlásakor - az
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önkormányzat érdekeinek figyelembevételével - az általános taľtalékľól történő
átcsoportosításľól érték,hatar nélkül, az tinkormányzati kĺiltségvetés címei köztltti, és a
címen belĹili kiemelt e|őirźnyzatok kö'zcitti, és a kiemelt e|őirźnyzatoĺ beltili
átcsopoľtosításľól.

16.4. A polglírmesteÍ az önkoľmlínyzat éúmeneti|eg szabad péĺueszk<jzeinek befektetéséről,
vagy lekcitéséről _ a szźtm|avezető péluintézeten kívĹil még további, legalább négy
pénzintézetaján|ataa|apjźn - dönt maximum egyedi 500 millió Ft éľtékben.

16.5. A polgármester azon köznevelési, kĺizmúvelődési, szociális, gyeľmekvédelmi szakmai
feladatellátásľa vonatkoző pá|yázatok esetében, amelyek önľészt és előfinanszítozást nem
igényelnek' több éves, vagy taľtós kötelezettségvállalással nem já.nak' és a pá|yázat
benyújtásara az önkormiányzat, vagy a kciltségvetési szeľv jogosult, a páIyazat
benyújtásahoz sztikséges fenntartói nyilatkozat, kapcsolódó együttmfüödési megállapodás
a|áítására kópviselő-testĺileti döntés nélktil is j ogosult.

17. Az átmeneti gazdálkodással kapcsolatos hatásköľe:

|7.|. A Képviselő-testület felhata|mazza a po|gármestert a hatá|yban lévő jogszabályok,
hatźnozatok, szerződések, megállapodások a|apjźĺn az onkormányzatot megillető
bevételek beszedésére és az esedékes kiadások teljesítéséľe.

17 ,2. A Képviselő-testület fe|hata|mazza a polgármesteľt a jogerős bíľósági, e|Ienorzó szervek
határozatai' ítéletek szerinti kötelezettségek teljesítésére, azza|, hogy a költségvetés
e l fo gadás ával e gyidej rĺle g ezelľľ ó| a kifizeté sekĺő l beszámo l.

I7.3. A Képviselő-testiilet felhata|mazza a polgármesteľt az elmtit években költségvetési
fedezettel rendelkező pźiyźr;atok megvalósítźsźůloz a pźiyźz;ati önľészek biztositásźra a
kĺiltségvetés terhére, a pá|yazati pélueszköz mege|őlegezésére az átmenetileg szabad
pélueszkoz terhére.

|7.4. A Képviselő-testtilet fe|hata|mazza a po|gźrmesteľt összeghatiíľtól fiiggetlenil a lÉlBr-
Pľogľam péľľ;belli adományainak befogadásara és annak a pľogÍÍrm szerinti
fe|haszná|ására.

I7.5. A Képviselő-testtilet fe|hata|mazza a polgármesteľt a hitel-, a kĺilcsön-, a vá|tő
szerzódésben foglalt esedékes törlesztő ľészletek és kamatok kifizetésére.

17 .6. A Képviselő-testĹilet fe|hata|mazza a polgźlrmesteľt az e|ózó évi pévmaradvźny erejéig a
tlĺrsashazakpá|yéľ;atifelújításitźlmogatźsaira.

|7 .7 . A Képviselő-testĹilet felhata\mazza a po|gźtrmesteľt a folyó év kezdetét követő társashźzi
páIyázatok esetében kizfuőIag a gźzszolgźl|tatásból kizźrt, valamint az azonna|i
végrehajtást igénylő, életveszélyt megállapító hatźltozattal ľendelkező tźrsashźnak részérę
ktĺtelezettségvállalások'ra, az eloző évi pétumaradvány erejéig feďezetbiztosítására, ennek
hiányában a folyó évi költségvetés terhére maximum 5.000 eFt erejéig kifizetés
teljesítésére.

l7.8. Az eLoző évi módosított kĺiltségvetésben szereplő projektek megvalósu|ásźůloz az
elfogadott tervek, szerző ďések alapj ĺĺn a fedezet bínositźsźra.

I7.9.Igény esetén azintézmények és az ĺinkormźnyzati|akőházak gázhá|őzatźnak felújításahoz
szfüséges kötelezettségvállalásokĺa a folyó évi költségvetés terhére maximum 2.000,0 e
Ft-ig, az iĺtézmények és az önkoľmźnyzati lakőhilzak életveszély e|háritásfua maximum
5.000,0 e Ft- ig.

18. 
^z 

Onkoľmányzat varyonával és a varyon feletti tulajdonosi jogok
ryakoľlásával kapcsolatos hatásköľe:

47



18.1. A polgáľmester a joggyakorló, amikor olyan tulajdonosi döntést kell hozni, melyre
vonatkozóan a Képviselő-testiilet nem tartotta fenn a tulajdonosi jogköľének
gyakorlását és a tulajdonosi jog gyakorlźsát ĺem rvházÍ.a át a Váľosgazdálkodási és

Péĺuugyi Bizottságĺa (6612012. (XII.13.) onkoľmányzati rendelet Budapest
Józsefuráľosi onkormányzat vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról).

l8.2. A hazastarsi vagyonkĺizĺisség megszüntetése esetén értéL<határtól fiiggetlentil a
Polgiĺrmester engedélyezí az onkormlínyzat fe|é jelzáIog1oggal biztosított tartozźts
źúváIla|ását és a je|zálogiog átjegyzését, ha a megosztasról mar született jogeľős
bírósági hatźtrozat, vagy ha a megosztás feltétele az engeďé|yezés. (661201-2. (XII.13.)
onkormanyzati rcnďe|et Budapest Józsefuĺĺĺosi onkormźnyzat vagyonaról és a vagyon
fęletti tulaj donosi j ogok gyakoľlásĺĺról).

|8.3. Az Önkoľmányzat vagyonát vagy az onkoľmanyzat vagyoni és pénzügyi
kötelezettségét érintő eljarásban a polgáľmesteľ dönt a Képviselő-testület és átruhźaott
hatáskörben eljáľó bizottság hatźtĺozatźtban szereplő kiíľási, ajĺínlatkéľési,
veľsenyeztetési feltételek hirdetések foľmai helyesbítéséről és a he|yreigazításokról,
továbbá ajogszabźt|yi előírások miatt sziikséges koľrekciók átvezetésérő| azza|, hogy
ezen dĺintés a képviselő-testĺilet vagy átruházott hatáskörben eljaró bizottsźą dĺintésével
_ a helyľeigazítási kérdéseken túlmenően _ nem lehet ellentétes, azt lényegi _
he|yreigazitási kérdésnek nem minőstilő _ kérdésekben nem módosíthatja. (6612012.

(XII. 1 3.) onkoľmĺĺnyzati rendelet Budapest Józsefuáľosi onkoľm źnyzat vagyonaról és

a vagyon feletti tulaj donosi j o gok gyakoľlásaľól).
l8.4. A polgármester dönt az onkorměnyzat ĺjröklése vagy avagyon javárabrténo lemondás

esetén az ĺiľ<jklés és a lemondás'sal éľintett vagyon elfogadásáról, elfogadás esetén
intézkedik annak źúvéte|éro|, a LElEK.Programmal kapcsolatos pénzbeli adomĺĺnyok
elfogadásaról és felhaszná|ásáľő| (6612012. (XII.13.) onkoľmanyzati rendelet Budapest
Józsefuĺĺľosi onkoľmrĺnyzat vagyoníról és a vagyon fęletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáró1).

18.5. Nem átláthatő szervezetben öľöklés címén, töľvényi rendelkezés alapjan vagy követelés
fejében szerzett részesedés esetén a polgármesteľ köteles haladéktalanul intézkedni
részesedése megsztintetése éľdekében. (6612012. CXu'13.) onkormányzati ľendelet
Budapest Józsefuiĺrosi onkoľmányzat vagyonrĺľól és a vagyon feletti fulajdonosi jogok
gyakorlásáról).

18.6. Amennylben az Önkoľmĺĺnyzat tl|ta| a|apított vagy részesedésével mfüödő gazdasági
tarsaság, vagy annak valamely tagsa az a|apítástvagy részesedésszeľzést követően válik
nem át\áthatóvá, a polgármester kezdeményezi a tiírsasági szerzőďés felülvizsgálatát és

a gazdasági taĺsaság tulajdonosi szeľkęzetének a nemzeti vagyonľól szóló töľvény
átlźtthatő szewezetre vonatkozó előírásainak megfelelő éLtalakitását. (66/2012. CXII.13.)
onkoľmanyzati rendelet Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat vagyoniíról és a vagyon
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásĺíról).

|8.7. A polgĺĺľmester dönt az onkoľmányzat tulajdonában lévő egyszemélyes tĺírsaság
alapítőjanakhatáskĺĺrében.

l8.8. Az onkoľmányzat tulajdonosi ľészvételével működő ttibbszemélyes taľsaságoknźi a
tarsaság legfőbb szeľvének hatźrozat hozata|źÍ mege|őzően a polgĺíľmesteľ dtjnt a
k<ĺvetkező kérdésekben: aztgazgatőság és a felügyelobizottságtagjainak, azigyvezeto,
a könywizsgáló megvá|asztása, visszahívása, megbízélsa, megbízásanak visszavonása
és dijazása; a tźtrsaság vez&igazgatójanak, igyvezető igazgatőjának megbizása,
megbizásźnak visszavonása és dijazźsarlak megállapítása, a vezéngazgatő, igyvezető
igazgatő személyét érintő egyéb kéľdésekben (66l20t2. (XII.13') onkoľmanyzati
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rendelet Budapest Józsefuáľosi Oĺlkormtĺnyzat vagyonáról és a vagyon feletti
fulaj đonosi j ogok gyakorlásaról).
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6. melléklet a .../20 I 3. (....... ) iinkormdnvzati rendelethez

rĺő rznns zrÉs rr REND JE ES TARTA LMI rÖĺryrrĺpĺrNvr l

1. TARTALMI KOVETELME}IYEK

1.1. Előzmények ismertetése, külĺĺnös tekintettel atémábanhozott koľábbi döntésekre, illetve azok

megvalósulásaľa és hatásaiľa. (az eIóterjesztés I. pontja)

1.2. Annak ismeľtetése, hogy miért szfüséges az előterjesztés trírgyában a döntés meghozata|a (az

előterj eszés II. pontja)

l.3. Az ügy döntéshozáshoz sziikséges tényállásának minimális ismeľtetése, amely azonbarl

tarta|mazza az cisszes' a dĺintés meghozatalához szĺikséges téný és adatot, külĺjnĺisen az

érintett vagyontárgyak vagy vagyonügyletek pontos meghattlrozásźÍ és leírását (az

előterjesztés III. pontja)

t.4. Az ügyben a|kalmazott jogszabźiyi rendelkezések tételes ismeľtetése két csopoľha osńva: az

első csopoľtba a hatáskĺjľt megállapító jogszabályok, a második csopoľtba a dĺĺntés 1.artalrmát

meghatfuozó (anyagi) jogszabá|yok taľtoznak. Ezen pontban kell ismertetni az iggye|

kapcsolatos jogvitiĺkat, eljarásokat (az eLőteqesztés [V. pontja)

1.5. A döntés tartalmának részletes ismeľtetése (az e|óterjesztés V. pontja)

1.6. Annak ismertetése, hogy a dĺintés milyen ĺinkormanyzati fe|ađatot és célt szo|gźů, miéľt előnyös

az onkoľm źny zat szźtmźr a (az e|őter1 eszté s V I. pontj a)

A határozati javaslatban egyértelműen megfogalmazott és a végľehajtás szempontjából

ellenőľizhető feladatok, hatáľidők, valamint végrehajtáséľt felelős személy(ek) megjelcĺlése.

Rendeletalkotás esetén mellékletben csatolandó a rendelet-teÍvezet szcivege, valamint a

jelenlegi hatályos szabźůyozás és a javasolt módosítás 2 hasábos összehasonlítása.

2. AZ ELOTERJESZTESEK ELKESZITESE

r.7.

1.8.
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2.1.

2.2.

A Polgármesteri Hivatal szewezeti egységei szakłnaĺIag segítik a képviselők, a Képviselő-

testület és a bizottságok munkáját. Szakkérdésekben az egyes bizottságok elsősorban a

miiködési köriiknek megfelelő feladatköľt ellátó szervezeti egységek, önkormányzati

intézmények, gazdastryi tarsaságok tevékenységére támaszkodnak.

A képviselő-testiileti előterjesztések megfelelő előkészitéséért a Polgármesteri Hivatal

Szervezeti és Mrĺködési Szabźiyzatában meghatározott módon a jegyzo a felelős. A

feladatkör szerint felelős ügyosztályok az előkészítés soľán a jegyzó fe|hatalmazása alapjźn

közvetetten vagy konetlentil egyiittműkĺidĺek az illetékes bizottságok elnĺikeivel és az

alpolgáľmesterekkel.

Valamennyi előterjesĺést az illetékes bizottságokkal véleményefĺetni kell, kivéve,ha atéma

halaszthatatlan voltĺáľa tekintettel ez a soron kĺivetkező képviselő-testiileti ülésig

rendelkezésľe á11ó hataridő miatt mar nem lehetséges, va1y az előterjesztő bizottsági

véleményezést nem kér. Ha az illetékes bizottságok álláspontját az előterjesztó nem építette

be az előterjesztésbe, aĺról a Képviselő-testületet a bizottság elnöke tájékoztatja. Az

előteľjesztés bizottsági véleményezés nélkĺil is a képviselő-testületi tilés napirendj ére tuzhető

ettől eltérő tĺirvényi ľendelkezése hirĺnyában.

A tĺirvényesség betaľtása érdekében valamennyi eloteľjesaés csak a jegyző törvényességi

észľevételével együtt terjeszthető a testĺiletek _ Képviselő-testiilet, bizottsźryok _ elé. A

szakmai egyetéľtéséről, véleményéľől a jegyző külĺĺn nyi|atkozhat, vagy nyi|atkozatát,

észrevételét részben vagy egészben visszavonhatj a, módosíthatj a.

3. AZ ELOTEzuESZTES-K]SERO LAP

A képviselő-testület elé keľülő előterjesztéseket kísérő lappal kell ellátni, amely a kĺĺvetkező

adatokat tartalmazza:

3.|. az előteľjeszés előteľjesztőj ét és tźtgyát,

3.2. aképviselő-testiileti ülés időpontját,

3.3. vélemény ező forumokat,

3.4. a lakosság széles körét éľintő döntések esetén az e|őteqesztés előkészítojének javas|atźÍ a

kozzétételmődjźlra,

f.3.

2.4.
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3.5. a szavazás módját és a sztikséges szavazati aráĺý'

3.6. a dĺintés végĺehajtasźtvégző szervezeti egység megjelölését.
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7. melléklet a .../2013.(..) iinkormdnvzati rendelethez

AZ oNKonľĺÁľyzAT ALAPTEVEKEI\IYsÉcB És ĺ.ľNÁ.r
SZAKFELADATRENDJE

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyrijtése, szźilítása, áttakása
412000 Lakó- és nem lakóépület építése
42I|00 Út, autópálya építése
422100 Folyadékszétl|ításraszolgálóközműépítése
422200 Elektromos híradás-technikai célú közmű építése
430000 Speciális szaképítés
494000 Közúti źtruszétl|itéts' kdltöztetés
52|020 Raktaľozás, tĺĺľolás
52200| Közutak,hidak,alagutaktizemeltetése,fenntaľtása
55200I Üatĺőĺ szálláshely-szolgáItatás
522003 Parkoló, geľźzs üzemeltetése, fenntaľtása
581400 Folyóiľat, időszaki kiadvĺĺny kiadása
639910 Sajtófigyelés
680001 Lakóingatlan bérbeadása,uzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan béľbeadása, üzemeltetése
681000 9aját fulajdonú ingatlan adásvétele
711000 Epítészmérnökitevékenység,műszakitanácsadás
8l1000 EpítményĹizemeltetés
813000 Zolďteru|et-kezelés
84||12 onkormanyzati jogalkotás
84|t14 otszággyťilésiképvise|ővá|asztásokhozkapcsolódótevékenységek
841115 Önkormanyzatiképvise|ővźńasztásokhozkapcsolódótevékenységek
84l l16 országos és helyi nemzetiségi önkoľmĺínyzatĺvátlasttásokhoz kapcsolódó

tevékenységek
84||26 onkormĺĺnyzatokés tiĺľsulások általĺĺnos végľehajtó igazgatásitevékenysége
84l133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
84|154 Az önkormźnyzativagyonnal va|ó gazdálkodássalkapcsolatos feladatok
8411'92 Kiemelt á||amiésönkoľmányzatirenđezvények
84|237 Lakáspolitika helyi igazgatása és szabá|yozźsa
841238 Szociális szo|gáltatások helyi igazgatásaés szabáIyozása
841335 Foglalkoztatástelősegítőtámogatások
841355 Kcĺzlekedésfejlesztésénektlĺmogatása
84|357 Információstársadalomfejlesztésénektámogatasa
841358 Tuľizmusfejlesztésitĺĺmogatásokéstevékenységek
841402 Közvilágítás
841403 Vĺíľos- községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások
841901 onkoľmanyzatokéstáľsulásokelszámolásai
84|902 Kcizponti kĺiltségvetési befizetések
841906 Fínanszírozási műveletek
84|907 onkoľmanyzatokelszámolásaiakĺiltségvetésiszerveikkel
841908 Fejezeti és általĺínos taľtalékok elszámolása
8424|0 Közbiztonság,kozrendközponti igazgatásaésszabá|yozása
84252| Tílzo|tás,műszakimentés,katasztrófahe|yzete|hźrítása
842531 A polgári védelem źryazatife|adatai
842532 A lakosság felkészítése , tźĄékoztatása, riasztás
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851000 ovodainevelés intézményeinek,programjainakkomplextámogatása
852000 Alapfokúoktatás intézményeinek,programjainakkomplex tźtmogatása
854316 Egyéb péĺubelihallgatóijuttatasok, ösztöndíjak
856000 oktatástkiegészítőtevékenységekkomplextámogatása
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
862101 Haziorvosi alapellátás
862102 Háziolvosi ügyeleti ellátás
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
860000 Egészségügy intézméĺyeinek, progľamjainak komplex fejlesztési támogatása
86230I Fogorvosi alapellátas
869047 Komplexegészségfejlesztő,prevenciósprogramok
870000 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, pľogľamjainak komplex

tétmogatása
872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
879018 Gyermekekátmenetiotthonábanelhelyezettekellátása
879019 Családokátmentiotthonábanelhelyezettekellátása
879042 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásanak komplex tźlmogatása
880000 Bentlakás nélkÍili szociális ellátások komplex támogatása
881013 Fogyatékossággal élőknappali ellátása
881090 ldősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális e||źltásabentlakás nélkül
882000 onkoľmrĺnyzatiszociálistĺímogatásokfinanszírozása
882111 Rendszeresszociálissegély
882II2 Időskoruak jaradéka
8821l3 Lakásfenntaľtási támogatás noľmatív alapon
88f||4 Helyi rendszeľes lakásfenntartási támogatás
882115 Apolási díj alanyi jogon
8821-16 Apolási díj méltĺĺnyossági alapon
882118 Kiegészítő gyeľmekvédelmitevékenység
882119 ovodźztatásitĺĺmogatás
882I2l Helyi eseti lakásfenntaľtási támogatás
882|22 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkoľmiĺnyzati eseti pérubelí ellátások
882201 Adósságkezelési szo|gá|tatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Kĺiztemetés
889929 Utcai szociális munka
889942 onkormanyzatokáltal nyújtott lakástámogatás
889943 Munkáltatókźita|nyújtottlakástĺĺmogatás
889949 Egyéb m. n. s. lakáshoz jutást segítő támogatások
889967 Mozgáskorltúozottakgépjáľmű -szerzési és áta|akítźlsi támogatása
8902|6 Önkormanyzatiiť1tlsági kezdeményezésekésprogramok,valamint

tĺĺmogatásuk
890222 Idősügyi önkoľmĺĺnyzatikezdeményezések, pľogľamok, valamint támogatásuk
890301 Civil szervezetekműködési támogatása
890302 Civil szervezetek progÍam- és egyéb támogatása
890422 Adomanygyujtés és -közvetítés
89044I Rĺjvid időtartamú ktizfoglalkońatás
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890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
kĺizfoglalkoztatása

890443 Egyéb kĺizfoglalkoztatás
890509 Egyéb m. n. s. kĺĺzĺisségi, taľsadalmi tevékenységek támogatása
9001l3 Kőszíĺthźzaktevékenysége
910501 Közmúvelődésitevékenységekéstĺámogatásuk
93||02 Sportlétesítményekmfüödtetéseésfejlesztése
93|202 Utfurpótlás-rrevelési Ĺevékenység és tánogatása
931301 Szabadidőspoľt-(ľekľeációsspoľt)tevékenységéstámogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb spoľttiímogatás
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8. melléklet a .../20 1 3. (......I ijnkormúnvzati rendelethez

AZ oNKonľĺÁľĺyz.ł,ľ oľxľľT VÁLLALT FELADATAI

1. onkormányzati Íe|adatok ellátásával kapcsolatban:
1. l. Tisztségviselők és bizottságok tagjai részéte reptezentźrció, cafeteria" költségtérítések,

tisztségvi selők, bizottságok saj át keretei, pľomóciós aj ándékok
1.2. Nemzętkozi kapcsolatok
1.3. PR tevékenységek keľetében újság szerkesztése, kiadása, média figyelés, honlap

szerkesztése
l.4. Helyi rendelet alapjźnkitüntetések adományozása
1.5. Helyi rendelet alapjan jutalom (kĺlztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis

napi, kĺlzľendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsĺin bizto sítása
l.6. Civil szervezetek' a|apítványok, egyhának, egyhźzi köztisségek,magźnszemélyek nem

szociális ľászorultsági támogatása, kivéve, ha önkoľmźnyzati feladatellátáséľt kapnak

1 . 7. Nemzetiségi ĺinkoľmany zatok pénzbeli támogatása

2. oktatási. ktizmíÍvelődésĺ' ifiúságĺ és spoľt feladatokkal kapcsolatban:
2.| . ok<tatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok, ĺisztĺindíj odaítélése

3. Szocĺálĺs feladatellátással kapcsolatban:
3. 1 . Józsefuaľosi káĺýa létrehozása, mfüödtetése

3.2. IdősĹigyi Tanács mfüĺjdtetése
3. 3. Eu-s adományok rászorultakho z v aIő elj uttatasában való közremfüĺĺdés
3.4. Kózgyógyellátás biztosítlísa a szociálisan rászoruló személyek tészére

4. Varyonkezelési feladatokkal kapcsolatban:
4. 1 . Illegális szemétsz źtlIítása és szelektív hulladékgyuj tése

4.2. Tźrsashazaknak közterület-foglalási bevételből töľténő visszafizetése
4.3 . Karácsonyi díszkivi|ágitás biztosítása

5. Vagyon és lakásgazdáIkodással kapcsolatban:
5.l. Helyi lakásvásáľlás támogatása

5.2. Kozbiĺonsági Kft. egyszeri támogatása

6. onkormányzatĺ tulajdonú, vary résztulajdonú Gazdasági Táľsaságok áita|végzett
v aw ongazdálkodásĺ és varyonkezelésĺ feladatokkal kapcsolatban :

6.1. Töľzsvagyon kaľbantartása, fejlesztése érdekében felújítĺĺsok elvégzése, pá|ytzatok

benyújtása

6.2. Jőzsefuaľosi Kisfalu Kft. által végzendő ilz|eti vagyonnal valő gazdźůkodás (

vagyonéľtékesítés, felúj ítások)

6.3. Corvin Sétány teljes projekt
6.4. Magdolna Negyed teljes projekt
6.5. Rehabilitációk, fejlesztési projektek
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7. Egyéb feladatok
7.1. Hitel felvétellel, törlesztések, kamatok teljesítésévelkapcsolatos minden feladat

7 .2. F őépítészi feladatok (egyéb tervek, koncepciók elkészítése)

7 .3 . P riv atizá|t hźr;iorvo s ok rezs ikö ltsé gei nek áw źů|a|ésa

7.4. Tźrsashazak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvezeték felújításhoz

kölcstjn nyúj tás, panelpľo gramban való részvétel

7.5. Szemtinlĺ fénye biĺosítás (Commcnius)

7 .6. Hoszolgáltatás biztosítása
7.7. Könywizsgálat és egyéb szakértői feladatok ellátáSanak biĺosítása

8. onkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Táľsaságok támogatása

8.l. Józsefuaľos Gyeľmekek ÜdtiltetéséeftKozhasznú Nonprofit Kft. teljes tevékenységének

támogatása

8.2. Baľka Józsefuiĺrosi Színhaz és Kultuľális Nonprofit Kft. teljes tevékenységének támogatása

8.3. RÉV 8 ZÍt. teljes tevékenységének támogatása

8.4. Józsefuárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. teljes tevékenységének

támogatása

8.5. Józsefuaľosi Közösségi Hźuak Kiemelten Kĺizhasznú Nonprofit Kft. teljes tevékenységének

támogatása

9. Hivatal műkiidésével kapcsolatban
9. 1 . Repre zentáciő, tizleti aj ándék, teľmészetbeni j uttatások biztosítása

9.f. Tantĺcsadói és szakértői feladatok ellátásanak biztosítása

9.3. Cafęteľia, hűségjutalom, szakmai továbbképzésen és konferenciźnva|ő részvéte| biztosítása

10. Ktizteľiilet.felůiryelet, Parkolás -téľÍi5reléssel kapcsolatos feladatok ellátásával
kapcsolatban

l0.1.Közterület-felügyeleti feladatot ellátó a|ka|mazotĘakľa alkalmazottakrészére cafeteria,

hűsé gj utal o m bízto sítás a, felelő s sé gbizto sítás

|0,2.Tétfigyelő-kameraĺendszer műkĺjdtetésével kapcsolatos feladatot ellátó a|ka|mazottaktészéte

cafeterla, hűségj utalom biztosítása, felelősségbiztosítás
10.3.Kerékbilincselési feladatot ellátó a|ka|mazotĘakrészére cafeteria, hiĺségjutalom biztosítása,

felelősségbizosítás
l0.4.KerĹiletőrségi kapcsolatos valamennyi feladat ellátása, az a|ka|mazottak részére cafeteľia,

hűségj utalom biztosítása, felelősségbiztosítas

10.5.Paľkolási feladatok ellátásával foglalkoző a|ka7mazottakrészére cafeteľia, hűségjutalom

biztosítása, felelősségbiaosítás

1 1. Szociális és Gyeľmekj óléti Intézményekkel kapcsolatos feladatok
11.1.Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központban fog|a|koztatott alkalmazottak

részére cafetena, hűségi utalom biztosítása

l l .2. Y:r izislakások műkö dteté se

II.3.IntenzívcsaládmegÍaľtószo|gáItatásmfü ödtetése
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|t.4.oszirőzsa Gondoző Szo|gźĺ|atnál foglalkoztatott alkalmazottaktészére cafeteria,
hűségjutalom biztosítása

1 1 .5. A je|zfuenďszeres htai segítségnyújtás miĺködtetése
1 1.6.A hétvégi szociális étkeztetés műkodtetése
||.7.A hazi segítségnyújtáson belül a fodrász, pedikűrös, gyógymasszor, győgytomász biĺosítása
l 1.8. Egyesített Bölcsődéknél foglalkoztatott a|ka|mazottak ľészéľe cafeteria, húségjutalom

bizosítása
11.9.A Biaos Kezdet program' időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétvégi

játszőhźnműkĺidtetése

12. Egészségüryĺ Intézményekkel kapcsolatos feladatok
l2.I.Egészségügyi Szolgálatban foglalkoztatottak részére cafeteria, húségjutalom biztosítása
1 2. 2. onkoľm ány zatí fo g|a|kozás e gészsé gügy bizto sítása
I2.3.Háziorvosok ľezsikĺiltség támogatása

13. Intézmények mĺĺkti d tetés év eI kap cs o lato s felad ato k
13.l.Józsefuaľosi Intézménymúkcidtető Központnál foglalkoztatottak részére cafeteľia'

hűségjutalom biztosítása
13.2.Nevelési Intézményeknél és bölcsődékben foglalkoztatottak részére cafeteria, hűségjutalom

biztosítása
13.3.oktatási intézményeknél fog|a|końatottak részére cafeteria, hűségjutalom biĺosítása
I 3 .4 . oktatási fel adatok költsé geinek b izo s ítás a

13.5.Napközi otthonos óvodríkban foglalkoztatottak ľészére cafeteľia, hűségjutalom biztosítása

L4.Kőztisztaság, kiizbiztonságga| és településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
14.1.VáĺosĹizemetetési Szolgálat Igazgatőságarészére cafeteńa, hűségiutalom biztosítása
14.2.Jőťliil< Biztonsági Szolgálat tagjai részére cafeteria, hűségiutalom biztosítiĺsa
l4.3.Településtizemeltetésnél foglalkoztatottakrészére cafeterią hiĺségiutalom biztosítása
I 4 . 4 .Ko zterületi szem étszáIlítással kapc s o lato s feladatok el látása
t 4 . 5 .LÉLEI<ÍIAZ, rÉrpr pro grammal kapc s o l ato s feladatot ellátók részér e cafetena,

hűségj utalom biztosítása
|4,6.LÉLE|<LIAZ,rÉlpr program műk<jdtetése és az ezzelkapcsolatos valamennyi feladat

e|Iźtása
14.7.Teleki Téľi Piac pľogram keretében foglalkoztatottak részére cafeteria, hiĺségjutalom

biztosítása
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9. melléklet a .../20 1 3. (.....I iinkormdnvzati rendelethez

A PoLGÁRMESTERI HIVATAL BELSo SZERVEZETI TAcozouÁsĺ,
MUNKARENDJE,

VALAMINT AZÜcyrÉlroGADÁs RENDJE

1. A POLGARMESTERI HIVATAL MUNI(ARENDJE

hétfo: 08.00-18.00 őráig
kedd: 08.00-16.00 őráíg
szerda: 08.00-16.30 óľáig
csiit<irtök: 08.00-16.00 őrźtig
péntek: 08.00-13.30őrźtig

2. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADASI RENDJE

2.|. A Polgĺáľmesteri Hivata| álta|ános ügyfélfogadási ľendje:

A HatóságiIJgyosnály Anyakönyvi Iroda újszülĺitt anyakönyvezése, valamint haláleset
anyakönyv ezése esetén munkaidőb en az źitalźnos ügyfélfogadási renden kívül is fogad
ügyfeleket.

2.2. ľ,q.lvĺpoNT Infoľmációs Szolgálatügyfélfogadásirendje

hétfő:
szerda:
péntek:

hétfő:
kedd:

hétfo:
kedd:
szerda:

13.30-18.00 óráig
08.15-l6.30 óráig
08.15-11.30 óráig

08.15-l8.00 óráig
08.15-l6.00 őtáig

08.15-18.00 óráig
08.15-16'00 őráig
08.15-16.30 óráig

szerda: 08.15-16.30 óráig
csütöľtök: 08.15-16.00 óľáig
péntek: 08.15-13.30 óráig

2.3.Humźnszo|gźůtatźlsi Ügyosztály Családtĺámogatási Iľoda ügyfélfogadási rendje:

csiittiľtök: 08.15-16.00 őráig
péntek: 08.15-11.30 óráig
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3. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL BELSo SZERVEZETI TAGOZóDÁSA
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A B
Név Cím

I GYEREK-VIRAG Naokĺjzi otthonos Ovoda 082 Bp. Baross u. I ll/b
f. KINCSKERESO Napkĺjzi otthonos ovoda 089 Bp. Bláthv o. u. 35.
a Várunk Rád Napközi otthonos ovoda 086 Bp. Csobánc u. 5

4. Naosusár Naoközi otthonos ovoda 086 Bp. Dankó u. 3l.
5. Koszorú Napközi otthonos ovoda 086 Bo. Koszorú u. 14-16.

6. Hétszínviráe Napközi otthonos ovoda 081 Bp. Kun u.3
7. TA-TI-KA Naoközi Otthonos ovoda 088 Bp. Rákóczi út 15.

8. Mesepalota Napközi otthonos ovoda 085 Bo. Somosvi B.u.9-15.
9. Pitvpane Napközi otthonos ovoda 087 Bp. SzázadostÍl'4

10. Szivárvánv Naok<jzi otthonos ovoda 083 Bp. Szisony u. 18.

l1 Sztuszorszép Napközi offhonos ovoda 086 Bo. Szuzu.f.
t2. Napraforgó Napközi otthonos ovoda 084 Bp. Tolnai L. u.7-9.
13. Katica Bölcsőde és Naoközi otthonos ovoda 089 Bp. Vaida P. u. 37.

t4. Józsefuárosi Intézményműktidtetési Központ 082 Bo. Baross u. 84.

15. oszirózsa Gondozó Szoleálat 089 Bp. Orczv ilŕ41
16. Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti

Köznont
l 08 l Bp. Népszinház u. 2f .

17. Józsefuárosi Esvesített Bölcsődék l083 Bp. Szieetváriu. l
18. Józsefu áľosi EeészsésüsYi Szolsálat l084 Bo. Auróľa u.22-f8.

10. melléklet a .../20 1 3. (........) iinkoľmúnvzati rendelethez

1. Az ONKoRMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARoTT INTEznđľwnx

2. Az oNKoRMÁI\.YZAľ Ár,ľl.ĺ, ALAPÍToTT GAZDÁLKoDó SZERVEZETEK

Név
1 Bárka JózsefuárosiSzinhárzi- és Kulturális Nonpľof,lt Kft.
2. Kisfalu Józsefuárosi Vasyongazdálkodó Kft.
J. Józs efu áro s Közb iztonsá sźLért Koza|apitv ány
4. REVB Zrt.
5. Józsefuáros Gvermekek Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.
6. Józsefuáros Kulturális és Spoľt Nonprofit Kft.
7. RFV Józsefuáros Kft.
8. Józsefuárosi Esészsésközpont Kft .

9. Coľvin Medical Kft.
10. Mikszáth 4 EsészsésüsYi Szolsáltató és Ingatlanhasznosító Kft.
ll Corvin Séüánv Hasznosító és Uzemeltető Kft.
12. Pollack téri Közteri.iletfeliesztő- és Hasznosító Kft.
13. Józsefuáros Közössési HáZak Nonprofit Kft .

14. Józsefuáros Városüzemeltetési Szolgálat
15. Józsefuáros Közterü let-fe lügyelet





INDoKoLÁS

Ákalános indolalás

2013. januar 1. napjan hatáIyba lépett a Magyarorczághe|yi ĺinkormányzatakőI sző|ő 2011. évi

CL)ooilX. tĺirvény (továbbiakban: Mötv.), amely alapvetően átrenđezte a helyi önkormanyzatokkal

kaposolatos intézményrendszer 1990-től fennálló rendjét. Ez indokolttátette 2012 decemberében a

Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működésĺ Szabá|yzataről' szőIő |912009. (V.06.) ök.

szttmű rendelet jelentős módosítását, amely tĺibbek kĺizött megsztintette a törvényszĺiveggel egyezo,

sztivegszerűen parhuzamos szabályo zást. Figyel'emmel aľľa, hogy a ľendelet jelentős része i|y módon

hatályon kívĹil hetyezésre kerĹilt, szö'vege pedig toređezetté vá|t, ezért szükséges volt egy új

Szervezeti és MűködésiSzabá|yzat megalkotása. Az:úrj Szervezeti és Múködési Szabá|yzataz Mĺjtv.-

ben meghatáĺozott taľtalmi elemek felsorolására építve, egyszerűsítve, áttekinthetően tarta|mazza a

korábbi mfüĺjdéssel főbb elemeiben megegyezó eljaľási szabźiyokat.

Részletes indokolós

az I. S-hoz

Az értelmező ľendelkezéseket tarta|mazza, amelyek a ľendelet áIta| gyak,łabbanhaszĺált kifejezések

köľĹilírásáľa vonatkoznak.

a 2-5. $-hoz

Ezek a szakaszok az onkoľmanyzat hivatalos megnevezésével, székhelyével, címerével és

zászlőjálva| kapcsolatos alapvető adatokat tarta|mazzék. A megnevezés új rendjét az Motv.

szabźiyainak figyelembevételével kellett |eszabźiyozni, amely kizĺľólagosan meghatźĺrozza a

Polgáľmesteri Hivatal elnevezését.

a 6-8. $-hoz

Ezen szakaszok a Képviselő-testtiletre és a képviselőkĺe, azok ĺjsszeférhetetlenségéľe,

vagyonnyilatkozatára vonatkozó alapvető szabályokat, leírásokat tarta|mazzák.

a 9-II. $-hoz

Azalpolgármesteľek titkos szavazással való megválasztásanak rész|etszabźiyuttarta|mazzźi<.



a 12-13. $-hoz

A Képviselő-testület működésének és üléseinek alapveto szabáIyaittarta|mazza, ideérŃe a ľendes és

rendkívüli ülések ľendjét, valamint az ülések összehívásának szabá|yait.

a I4-17. $-hoz

Ezen szabźllyok foglaljak magukba a képviselő-testületi ülés ĺjsszehívásának és vezętésének részletes

szabá|yait, amelyek az önkorményzati mfüödés magjának tekinthetők. A pótkézbesítés szabét|yai a

hatékonyabb mfüödés érdekében pontosításra kertiltek. A Képviselő-testület ülésére meghívottak

kĺjre a 2013. jarĺ. l-től hatályos új törvényi ręndelkezések (20|2. évi XCIII. tv. a jáľások

kialakításaról, egyes ezze| osszefiiggő torvények módosításaľól, Motv.) szerint kiegészült.

a 18-20. $-hoz

Az infoľmatikai előfeltételek nélkiil a képviselő-testiileti ülés megszervezése és lebonyolítása ma

maľ lehetetlen lenne. Eľľe figyelemmel szĹikséges volt külön szabá|yozni a nyilvanosságľa és az

infoľmatikai mfü ödé sre vonatko z ő a|ap szab ályokat.

a 2l-24. S-hoz

Az előteľjesztések képezik a Képviselő-testület döntéseinek a\apját. Erre tekintettel indokolt az

előteľjesztésre vonatkoző szźnďék létrejöttétől kezdve az elokészítés teljes szakaszźÍ a képviselő-

testiileti mfüödés részének tekinteni, és azt rendeleti szinten szabźiyozni. Részletesebb szabályok

vonatkoznak az e|őteqesztések előkészítésére, mivel az ezekke| kapcsolatos mfüödés a képviselő-

testületi feladatellát ás részét képezi.

a 25-29. $-hoz

Ezen szakaszok a képviselő-testiileti ülés tanácskozási rendjének részletes szabá|yait tarta|mazzźk,

ideéľtve a napirendi pontokkal kapcsolatos szabályozást is. |Jj szabáIyként keľül bevezetéste az

<jsszevont hatźlrozathozata|, amennyiben a képviselő-testiileti előterjesztések száma meghaladja a

húsz napiľendi pontot, vagy az ülés időtaľtama a két őrát. Ez segítheti azoĺ napirendi pontok gyoľS

meg!árgya|ását, amelyek hosszabb vitát és részletes tárgya|ástnem tesznek sziikségessé.

a 30-32. S-hoz



Ezen szakaszok a képviselőkľe vonatkozó magatartási és egyéb szabályokat tarta|mazzźil<' ideéľtve a

képvi s el ő i kérdés r észl'etszabéůy ait.

a 33-37. $-hoz

Ezen szakaszok tarta|mazzźk a napirendi pontok tárgya|ásźtnak tészletszabźiyait, amelyek

lénye gében a korábbi e lj arási rend cizellál t v źitozatát tartalmazzźlk.

a 38-40. f-hoz

A Képviselő-testület döntéshozatali e|jarása és a szavazás módja kisebb módosításokkal megegyezik

a korábbi gyakoľlaffal, a szavazás továbbľa is a Mikĺovoks szavaző beľendezéssel történik.

Részletesen kidolgozásra kerĹiltek a módosító és kiegészítő indítvany szabźiyai, ideéľtve azt az

esetet, amennyibe n az índíwany j ogi vagy szakmai szempontból aggályos.

a 4I-43. S-hoz

A Képviselő-testület rendeletalkotása és hatźrozathozata|a kül<in részt képez az t$ Szervezeti és

Mfüödési Szabźiyzatban, ťrgyelemmel arľa, hogy ezek garunciáIis szabźtlyai rendkívül fontosak a

hiteles és megbízható önkormźnyzati működés megvalósítása érdekében. Fontos rij szabály, hogy

annak elkeľülése éľdekében, hogy az ĺĺnkoľmányzati rcnďeletalkotás sziikségtelenül széttagolt

legyen, e rendelet kötelezően e|őiqa, hogy az azonos szakmai területeken egyetlen źúfogő rendelet

keľülj ön megalkotásra.

a 44. S-hoz

A Képviselő-testiilet átnýlźľ:ott hatásköreiľe vonatkoző szabá|yok egyetlen szakaszba keľültek

összegyíĺjtésre azzal, hogy a részletęs hatásköri felsorolást a rendelet 4. és 5. szźtmű mellékletei

taľtalmazzźlk.

a 45. $-hoz

Ez a szakasz a képviselő-testiileti ülés jegyzőkönyvéľe vonatkoző rész|etszabźiyokat tartalmazza,

lényegében a korábbival megegyező módon.

a 46-52. $-hoz



A Képviselő-testiilet bizottságai fontos szerepet töltenek be az önkoľmrĺnyzati mukodésben,

ennélfogva lényeges, hogy a bizottsági műk<idés rész|etszabźiyai a Szervezeti és Működési

Szabétlyzatban pontosan rogzítéste keľiiljenek. A bizottságok mfüödése lényegében a korábbi

keľetek közĺitt zaj|ik tovább. Nevesítésľe keľült az ideiglenes bizottságok között a munkacsoport is,

amely a külső szakértők és a Polgáľmesteri Hivatalköztisztviselői köztitti könnyebb egyĹittmfüĺidést

teszi lehetővé.

az 53-56. $-hoz

Ezeĺ szakaszok a polglírmesteľre, az a|poIgármesteľre, a jegyzőre és a Polgáľmesteri Hivatalľa

vonatkozó tész|etszabályokat tarta|mazzéů<. Ezen szakaszok tafialmazzék azon etikai

alapkĺivetelményeket, amelyek a hatékony hivatali munkavégzés szempontjából elengeđhetetlenek.

Az etikai alapelvekkel ö'sszefüggésben meghatźlrozásľa keľĹil az 56. $ (3) bekezdésében az

ĺinkormányzati feladatok és célok alapvető éľtékhieraľcLĺźĄa, amely azon általános célokat

tarta|mazza' melyek az ideá|is önkormĺányzati mfü ĺj déshez szfü sé ge s ek.

az 57. $-hoz

Ezen szakasz azMotsl. ľendelkezésének megfelelően tételesen szabáiyozza a jegyzo jogszabálysértő

mfüĺidés j elzésére vonatkozó kötelezettségét és e|jarását.

az 58. $-hoz

Ez a szakasz a nemzetiségi önkormányzatok és a keriileti önkormĺínyzat kapcsolatláról szőI. Ezen

szabályok kiegészültek azon új ľendelkezéseknek megfelelően, amelyek az e|miit években születtek

ahatáiyba lépett új nemzetiségi törvéĺrnyel ĺisszefiiggésben. E kĺirben a nemzetiségi ĺinkoľmlínyzatok

véleményezési és egyetéľtési joga is leszabá|yozásra keľült.

az 59-61. S-hoz

Ezen szakaszok tartalmazzźl< a helyi onszerveződő közĺisségek és a helyi demokľácia egyéb

intézményeinek helyét a Képviselő-testület működésében. A kerület onszetvęzodő közösségei

szétmźtratarńcskozási jogot lehet biaosítari a Képviselő-testület és a bizottság ülésein.

ą 62-ő4. s-hoz



Ez a szakasz a peres és nemperes eljáľásokkal kapcsolatos gyakoľlati tapasńa|atok a|apján a

műkĺidés gördĹilékenységét biĺosító szabályokat tarta|mazza. Újdonság a sajtó-helyreigazítással

kapcsolatos, illetve a polgármester személyét érintő tigyekben a polgármesteľ eljaľás indítási joga,

valamint azngyvéđi titoktaľtás alóli felmentéssel kapcsolatos hatásköre. További részletszabályként

nevesítésľe keľiilt, hogy a foľľás fe|hasznźůásanak biztosítása éľtelemszeľűen egyben szerződéskötési

jogot is jelent a polgármester esetében.

a 65-67. $-hoz

A ztlrő rendelkezések megteremtik a kapcsolatot a korábbí Szervezeti és Mfüödési Szabtiyzatokkal,

illetve hatályon kívĹil helyezik a korábbi Szervezeti és Működési Szabá|yzatot taĺta|maző vagy azt

módosító rendeleteket. A polgrĺľmesteri hatáskörokkel kapcsolatosan sztfüségessé vá|t az 51/2008.

cX. l5.) sz. önk. ľendelet hatályon kívül helyezése, mivel a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak

adóérdekeltségi rendszere a rendelet által meghatálrozott formájában maľ nem |étezik, a jövőben más

típusú érdekeltségi rendszer bevezetésére kerül sor. A helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről

és a teľületen a rehabilitáció megvalósításáľól sző|ő 32l200l. (X. 26.) ök. szźĺní ľendeletben

szereplő polgármesteri hatáskörök ugyancsak hatályon kívül helyezésre kertiltek, tekintettel az

épített köľnyezet a\akittsáĺől és védelm&(5| sző|ő 1997. évi LXXVIII. törvény felhatalmazást adó

rendelkezéseire.





ALAPÍTó .KIRAT.T 

előterjesztés 2. számú melléklete

lĺonosÍľo oxrnĺ.ľ

Az áIlanháztaĺttĺsrőI sző|ő 20|1. évi CXCV. törvény 8.$-a, a törvény végrehajtásáról szóló
36812011.. (XII. 31.) Koľmĺĺnyľcndclct 5.$.a, továbbá & szakfelodatrendről és az
á||amháńaÍtási szakágazati rendró| sző|ő 56lf0l1. (XII. 31.) NGM rendeletben foglaltak
a|apján a2013. januaľ 1. napjától hatályos egységes szerkęzetbe foglalt alapító okirat az
alábbiak szerint módosul.

1.) Az alapítĺí okiľat ĺ'. pontjának 1. bekezdése helyébe a ktivetkező szłiveg lép:

''1. 
A költségvetési szeľv

Megnevezése: Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuĺáľosi Polgáľmesteri Hivatal (rĺlvidített
neve: Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal)''

Záradékz

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat Polgáľmesteri Hivatala a|apítő
okiratĺĺt Budapest Főváros VIII. KerĹilet Józsefurírosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete a
.../2013. (.....) száműhatźtrozatáva|20|3. április 4-ihatáI|yal hagýajóvá.

Budapest, 20|3. március 25.

Riman Edina
jegyzo

Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ



előterjesztés 3. számú melléklete

ALAPÍTo oKIRAT
módosításokkal erységes szerkezetben

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuĺĺrosi onkormányzat Képviselő-testülete a f01r2.
december 19-én elfogadott módosítassal egységes szerkezętbe foglalja a Budapest Főváros
VIII. keľiilet Józsefuarosi onkormźnyzat Polgármesteri Hivatal, mint önállóan mfüödő és
gazdálkodó kĺĺltségvetési szervnek a Magyaľorczághe|yi ĺinkormanyzatairôI sző|ő 2011. évi
CL)ooilX.tv.(atovábbiakban: Mĺitv.) 84. $ (1) bekezdése, azá||anńáztaľtásról szőIő20I|.
évi CXCV. törvény 8.$-a, és az eĺlnek végrehajtásáról sző|ő 368/20I|. (XII. 31.)
Koľmányrendelet 5.$-a, továbbá a szakfeladatrendľől és az áIlanháztaľtási szakágazati ľendről
sző|ő 5612011. (XII. 31.) NGM ľendelet alapjźn elfogadott taľtalmi követelményeknek
megfelelő a|apítő okiratát.

I. A költségvetési szerv

Megnevezése: Budapest Főváros VIII. lrerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatąl (ravidített
neve : Józsefváros i P ol gármesteri Hivatal)

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

A költségvetési szeľv telephelyeĺ:

1 082 Budapest, Baross u. 66-68. (Itrsz.:3 521 I I N I, 3 521 I / N 3)

1 082 Budapest, Német u. 25 . (Iltsz.:3 52|2 l N24, 3 52I2l N25, 3 52|2l N26)

1084 Budapest, Víg u. 35. fszt.12. és fszt./Il. (hľsz: 3492|)

1084 Budapest, Rákóczi tér 3. (hĺsz.: 34899lBl|)

1084 Budapest, Víg u. 32. (hľsz.: 3494410lN|, 3494410lN2, 3494410lN3, 3494410lN4,
34e44101N6)

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

l 082 Budapest, Harminckettesek tere 2. fsń. 2. (hĺsz : 3 5 63 5 / N 3 5)

2. A kiiltségvetési szerv létrehozásáľóI rende|kező határozat számaz

A Budapest Fővaľos VIII. Keľület Józsefuláĺosi Önkormĺĺnyzat Képviselő-testiiletének
53 12004. (II. l 9.) szán,(l hatźrozata

3. A kiiltségvetési szeľv jogszabályban meghatározott közfeladata:

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



,,A helyi önkoľmlĺnyzat képviselő-testiilete az önkormányzat mfüödésével, valamint a
polgĺĺľmester vagy a jegyző feladat- és hatásköľébe taftoző ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgáľmesteri hivataltvagy
kĺizö's önkoľmányzati hivatalt bozLétre. A hivatal közľeműköďik az önkoľmányzatok egymás
közĺitti, valamint azá||atń szeľvekkel töľténő együttmfüödésének tisszehangolásában.''

4. A köItségvetési szeľv alaptevékenysége:

TEÁOR szám: 8411 Általános közigazgatás
Szakágazat szám:, 841105 Helyi tinkoľmányzatok, valamint tiibbcélú kistérségĺ
tá rsulások igazgatási tevékenys ége

főtevékenység:
84|t26 Onkoľmán y zatok és társulások általános végrehaj tő igazgatálsi tevékenysége

750000 A||ategészségügyi ellátás
84I1I2 onkoľmlínyzati jogalkotás
841|24 Területiáltalanosvégrehajtó igazgatásitevékenység
841|27 Helyinemzetiségiönkoľmányzatokigazgatásitevékenysége
84|154 Az önkormtnyzativagyonnal va|ő gazdźtlkodással kapcsolatos feladatok
890441 Rövid időtaľtamú közfoglalkoztatás
890442 Béľpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtaľtamú k<izfoglalkoztatása
890443 Egyéb ktizfoglalkoztatás

A költségvetési szervnek vállalko zási tevékenysége nincs.

5. A költségvetési szelT ĺlletékessége' mĺÍkiidési teľůĺlete:
Budapest Főviĺľos VIII. kerület Józsefuaľos közigazgatźsi teľületén a székhelyén és a
te l ephelye i n a kö zhatalmi tevékenysé g el l átás a.

6. A ktiltségvetési szeľv irányító szeľvének megnevezése és székhelye:

Budapest Főváros VIII' keriilet Józsefuiírosi ÖnkoľmźnyzatKépviselő-testülete;
1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

7. A költségvetési szelv gazdálkodási besoľolása:
A költségvetési szerv gazdźikodási besorolása szerint ĺjnállóan mfüĺjdő és gazdálkodó
költségvetési szęÍv) saját költségvetéssel ľendelkezik, önálló gazdá|kodási jogkĺire és

felelőssége van, alaptevékenységét ĺinállóan |étja e|.

8. Y ezetőjének megbízási ľendj e:

A polgáľmesteri hivatal vezetóje a Mĺitv. 81.$ (1) bekezdése szerint a jegyző.
A jegyzóta Möw. 82. $ (1) bekezdésének, valamint aközszo|gźúatitiszt:łiselőkľől sző|ő20tt.
évi CXCIX. tö'rvény 247. $-ban foglaltaknak megfelelően nyilvános pźtlryázat a|apjźn a
po l giĺrme ste r nev ezí ki. A ki nevezés időtartam a hatźtr ozatlan.
A költségvetési szerv vezetője a képviseletijog gyakoľlója.

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogvĺszony megieliilése:



A kĺiltségvetési szerv dolgozói köztisztviselők és egyéb munkavállalók, akiknek
jogviszonyáĺa akozszolgálati tisztviselőkről szóló 20l|. évi CXCIX. töľvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
Egyes foglalkoztatottjai munkavállalói jogviszonyban állnak, akik tekintetében a munka
törvénykönyvéľől szőIő 20|2. évi I. törvény rendelkezéseit kell a|ka|mazni.
Egyéb foglalkoztatásrafuźtnyuló jogviszonyÍa a Polgĺáľi Törvénykönyvľől sző|ő |959. évi IV.
tĺirvény (pl. megbízási jogviszony) az iranyadó.

10. A feladat e|látásńt szolgáló tinkormányzati vagyon:

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

1082 Budapest, Baľoss u. 66-68. (|ltsz.:352||lV1 532mf ,3521IlN3 47 fiŕ)

1 082 Budapest, Német u. 25 . (htsz.:352l2lN24 96 m2 , 352t2l N25 4|fił , 352t2l Nf6 15 m2)

1084Budapest,Vígu.35. fszt.|2,a|atti27 m'és fszt,il.szźlmalatti11Íł (hĺsz: 3492I)

1084 Budapest, Rákóczi tér 3. (hľsz.: 348gglBll 82 m2)

1084 Budapest, Víg u.32. (hľsz.: 34g44l\lN| 43 m2,34g44l0lN2 44 Írł,34g44l\lN3 3| mf ,

34944lol N 4 24 fiŕ' 3494410l N 6 94O fiŕ)

1082 Budapest, Kisstáció u. 5. (356O4lN3 146 m2)

1082 Budapest, Haľminckettesek tere2.fszt}.(hľsz: 35635lN35 37 Ił)

A vagyon feletti rendelkezésľe a Képviselő-testület á|ta| alkotott rendeletekben meghataľozott
szabályok irányadóak.

Záradék:
A Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuarosi Önkormźnyzat Polgáľmesteri Hivatala a|apítő
okjtatát Budapest Főváros VIII. Keľület Józsefrarosi onkormźnyzat Képviselő-testülete .../
20 | 3 . (. . . . . . ) szźmu hatáľ ozatáv a| 20 1 3 . ápľi l i s 4 -i hatźily a| hagyĺa j őv á.

Budapest, 2013. marcius 25.

Rimlán Edina

jegyzí5

Dr. Kocsis Máté

polgáľmester



előterjesztés 4. szómú melléklete

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Jőzsefvárosi

Polgáľmesteri Hivata|

SZERVEZI.TI E s lvluxoun sr SZABÁ LY ZATA

az áIlanháztaľtásról sző|ő 2011. évi CxcV. töľvény 10.$ (5) bekezdéséľe, valamint az á||amháztar-

tásról szóló töľvény végrehajtasáról szőIő 368120I|. (XII.3l.) Korm.rendelet 13.$ (5) bekezdéséľe
ťlgyelemmel.
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BEVEZETES

Jelen Szewezeti és Működési Szabályzat cé|ja a Polgármesteri Hivatal mint jogszabá|y a(ap-
ján létrehozott önálló jogi személy költségvetési szerv feladatellátására vonatkozó ľészletes
bęlső rend megállapítása.
Hatźĺ|ya kiterjed a Polgármesteľi Hivatal mint jogi személy feladatellátásával összefüggésben
az összęs vagyonra' a polgáľmester vagy a jegyző munkáltatói joggyakorlása alá ęső minden
foglalkoztatoÍtra (ideéľtve a tisztségviselőket is), valamint az ezekkel összefüggő szewezeti-
és jogviszonyokľa.

1. A POLGARMESTERI HIVATAL MEGNEVEZESE, SZEKHELYE,
JELZ'őszÁľĺłľ

1.1. a) A Poleármesteľi Hivatal alapításáľól szóló iogszabálv telies meeielölése:
Magyarországhe|yi önkoľmányzatafuő|, sző|ő 20ll. évi CLXXXIX. töľvény 84.$ (1)
bękęzdése {az áIlaĺ.tht.ztartásrőI szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (KI.
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 13.$ (1) bekezdés a) pont}.

b) A Poleármesteri Hivatal módosításokkal egvséees szerkezetbe foelalt Alapító
okiratának kelte' száma" alapítás időpontia {Avr. 13.8 (1) b)}:
47 6 l 20 12. (XII. 1 9. ) Képviselő-testtileti hatźrozat, 20 12. december l 9.

Az a|apítźts időpontja: 1990. október 20.

a) A Polgáľmesteľi Hĺvatal megnevezése: Budapest Főváľos VIII. kęriilęt Józsęfuá.
rosi Polgármestęri Hivatal

b) A Poleármesteľĺ Hĺvatal ľiividített megnevezése: Józsefuaľosi Polgármesteri
Hivatal

A Polgáľmesterĺ Hivatal nemzetkłizi kapcsolataĺban az alábbi megnevezéseket
hasznáIia:

Angol nyelven: Mavor's ofťrce of Józsefvĺíros Local Government of thę
Eighth District of Capital Budapest

Francia nyelven: Mairie de la Munícipalité de le Huitiémę
Arrondissęmęnt Józsefuáros de la Capitale Budapest

Német nyelven: Bürgermeistęramt der Selbstverwaltung Józsęfuáros in der
Achten Bezirk von Haupstadt Budapest

1'.4. A Polgármesterĺ Hĺvatal székhelve:
1082 Budapest,VIII. keriilet Baľoss utca 63-67 .

t.2.

1.3.

lęvélcíme:
telęfonszáma:

1431 Budapest, Pf.: 160
(06-1) 4se-2100
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inteľnet címe: http://wwwjozsefvaros.ht/

1.5. A Polgármesteľi Hivatal ielzőszámai:
Adőszám: |5508009-2-42
Szektor: 1254
KSH kód: 0L2540.5
Megye: 01
Statisaikai szám. 15508009-.84|l-325-0I
Fejezetszźtm: 13
Szakági besorolása: 841105 (helyi igazgatźsi tevékenység )
Költségvetési intézményi törzsszám: 50800 1

1.6. A Polgáľmesteľi Hivatal számlavezetője a VolksbaÍlkZÍt. költségvetési elszámolási
szźlm|aszźtma 1 4 1 00 3 0 9 - 102139 49-0 l 000006.

1.7. A Polgármesteľi Hivatal alaptevékenysége és annak szakfeladatľendie {Ávr. 13.$
(l) c))

TEÁOR szám: 8411 Általános közigazgatás
Szakágazat számz 841105 Helyi tinkoľmányzatot valamint tiibbcéltli kistérségi társulá.
sok igazgatási tevékenysége

főtevékenység:
84L|26 Onkormányzatok és táľsulások általános végľehajtó igazgatásitevékenysége

750000 A||ategészségtigyi ellátás
84|t12 onkoľmányzati jogalkotás
84||24 Tertileti általános végrehajtó igazgatźsítevékenység
841127 Helyinemzetiségiönkormálnyzatokigazgatásitevékenysége
84I|54 Az önkoľmźĺnyzati vagyonnal valő gazdállkodással kapcsolatos feladatok
890441 Rtivididőtaľtamúközfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb iđőtartamű közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás

A költségvętési szervnek vállalk ozási tevékenysége nincs.

1.8. Az alaptevékenvséeet szabálvozó iogszabálvok meeieltilése {Ávr. 13.$ (1) c)}
- Magyarorszźtg helyi önkormányzatairőI szóló 20lI. évi CLXXXIX. töľvény

(MötV.)
- azáI|aĺĺlhánaftásľól szóló 20lI. évi CXCV. töľvény (Aht.)
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás éita|ános szabáIyairőI szőlrő

2004. évi CXL. töľvény (Ket.)
- anernzetiségek jogairól szóló 20|I. évi CLXXIX. töľvény (Nek. tv.)
- akőzszo|gźiati tisztviselőkľőlszóló 201|. évi CXCIX. töľvény (Kttv.)
- a munka törvénykönyvéľől szóló 2012, évi I. törvény (Mt.)
- a közfoglalkoztatásról és a közfog|alkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb

törvények módosítás źltól' szőIő 201I. évi CVI. töľvény
- ajogalkotásról szóló 20|0. évi CXXX. törvény (Jat.)
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- az áIlamhźataľtásról sző|ő törvény végrehajtásáról szólő 36812011. (XII.31.)
Korm. rendelęt (Á*.)

- a költségvetési szervek belső kontľollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
37012011. (XII.31.) Korm. rendelęt (Bkr.)

- 6I/2009. (KI. 14.) IRM rendelet a jogszabályszeľkesztésről
- Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormźnyzat .../2013. (III. 06.)

ök. számú rendęletę a Képviselő.testiilęt és Szervei Szęwezeti és Működési
Szabźiy zatáľól (onk. sZMsZ)

1.9. A Polgármestęri Hivata| gazdáIkodó szervezetek tekintętébęn alapítői, fulajdonosi jo-
gokat nem gyakorol {Avr. 13.$ (1) d)}.

1.10. A Polgáľmesteri Hivatalhoz más költségvetési szerv nincs ľendelve {Ávr. 13.$ (1) i)}.

l.11. A Polgármesteri Hivatal szęrvezeti ábtáját a 2. számú melléklet taĺta|mazza {Avr.
13.$ (1) e)).

I.I2. A Polgármestęri Hivatal szewezeti egységeinek fe|ađatait a 3. szźtmí melléklet tar-
talmazza {Avr. 13.$ (1) e)}.

2.r.

2. A PoLcÁnuBsTERI HIVATAL JoGÁLĺ,Ás.ą. as ľBla.oATKoRE

A Polgáľmesteri Hivatal a Möfu. 41.$ (1) bekezdése, az Aht.7.$(1) bekezdésę,va|a-
mint a Polgári Toľvénykönyvről sző|ő 1959. évi IV. törvény 36.$ (1) bekezdése alap.
ján iinálló jogi személy, amely jogszabtiyban vagy az Alapitő okiľatban meghatáro-
zoÍt kozfeladatokat |átja e|.

A Polgármesteri Hivatal mint a Képviselő-tęstület szerve a közfeladatok ellátása érde-
kében az önkormźnyzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-
és hatáskötébę tartozó tigyek döntésre való előkészítésévęl és végľehajtásáxal, az on-
kormálnyzati és źilrami szervekkęl töľténő egyiittmiiködés összehangolásával, abizott-
ságok működésének ĺigyvitelévęl kapcsolatos feladatokat, valamint - megállapodás
alapjén _ a nemzetiségi önkormányzatok gazdasági-pénzijgyi feladataít |átja e|'.

A Polgármesteri Hivatal Alapító okirattú az t. szźlmú melléklettarta|mazza.

3. A PoLcÁnuľsTERI HIVATAL GAZD^LKoDÁS A, IELZOSZÁMAI

A Polgármesteľi Hivatal gazdźikodźsa:
A Polgáľmesteri Hivatal tinállóan működő és gazdtikodó költségvetési szerv, amely
v źi|a|kozási tevékenységet nem folytat.

A Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szetv az Aht., az Avr., valamint a gazdźi-
kodására vonatkozó egyéb jogszabá|yok _ kiilönösen a Mötv. _ szęrint látja e| alapte.

-4-

2.2.

f .3.

3.1.

3.2.



3.4.

3.3.

3.5.

vékenysége körébe tartoző költségvetési és gazdáIkodási feladatait.

Az Avr.9. $.(1) bekezdés, valamint (4) bekezdés b) pontja a|apján a Polgaľmesteri
Hivatal gazdasági szęĺvęzętę az ę||éúandó feladatok alapján aPéĺ:zugyiLJgyosztéiy, a
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, valamint a Belső Ellátásí Iroda. A
Polgármesteri Hivat aI gazdasźąi szervezeténęk vezetője a Pénzijgyi Ugyosztály jog-
szabá|y által meghattrozott végzettséggel és szakképesítéssęl rendęlkęző iigyosztály-
vezetője.

A Polgármesteri Hivatal az onkoľmźnyzat, a Polgármęsteľi Hivatal és a nemzetiségi
önkormányzatok koltségvetésének első félévi teljesítéséről június 30-i fordulónappal
feléves elemi költségvetési beszámolót, a költségvetési évről december 31-i forduló-
nappal éves elemi költségvetési beszámolót készít. A Képviselő-tęsttilet a féléves be-
számolót hatźrozattal fogadja eI, az éves költségvetés teljesítésről rendeletet alkot. A
Polgármesteri Hivatal a jogszabályokban foglaltak szerinti tartalommal és határidőkrę
teljesíti az ti|ammal szembeni beszámolási kotelezettségeit. A költségvetést és avég-
ľehajtásról szóló tájékortatót és beszámolókat fiiggetlen kiinywizsgéiő el|enőrzi.

A költségv etési gazdálkodás követelménye :

Az eredeti költségvetéshez a költségvetési szęrv a költségvetési rende|ętrészét képe-
zí5 e|óirźnyzat-fe|használási tęľvet készít, melyek a kötelezettségvállalás alapját je-
lentik. Ezekbiztosítják a Polgármesteri Hivatal gazdá|kodásźlnak az eloirányzatokkę-
retei között tartását. Az eloirźnyzatak fęlhasználésát, a kiadások teljesítését a Pol.
gármesteri Hivatal szervezętében lévő, az adoĹt fęladatot végrehajtó szewezeti egy.
ségek kezdeményezlk,

4. A PoLcÁnľĺB sTERI HIVATAL SZERVF,ZETÍ, rnlÉpÍľn sn

4.|. A Képviselő-testtilet meghatározta a Polgármesteri Hivata| szęwęzeti felépítését. A
Polgármesteri Hivata| szervęzeti egységei jogi személyiséggel nem rendelkeznek, az
egységes Polgĺármesteri Hivatal munkasz ęrv ęzeténęk részeit képezik.

4.2. A Polgármesteľi Hivata| szew ezeti egységei :

1. Polgáľmesteľi Kabĺnet
o Titkárság
o Kommunikációs Iroda

2. JegyzőiKabinet
o Törvényességi és Peľképviseleti Iľođa
o Személytigyi Iroda
o Belső Ellátási Iroda
o Szervezési és Képviselői lroda
. Ügyviteli lľoda
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3. Belső Ellenőľzési Iroda (iinálló iroda)

4. Váľosfejlesztési és Főépítészi Ugyosztáiy
o Főépítészi Iľoda
o VárosfejlesztésiIľoda

Vagyongazdálkodási és tjzemeltetésĺ Ügyosztáty
o Gazdá|kodási Iroda
o LétesítményĹizemeltetési Iľoda

Pénzĺigyi Ügyosztály
o Költségvetési és Pénziigyi Feltigyeleti Iroda
o Számviteli és Pénzugyi Iroda
o Adóiigyi Iroda

Hatósági Ügyosztály
. Építésiigyi Iroda
C Igazgatási Iroda
o Anyakönyvi Iroda

Humánszolgáttatási tigyosztály
o CsaládtámogatásiIroda
o Humánkapcsolatilľoda

4.3. APolgáľmesteri Hivatalszervęzeti egységeinek engedélyezett|étszźlma {Avľ. l3.$ (1)

e))

engedélyezett létszám

5.

6.

7.

8.

Szerv ezeti erys ég megnevezése

Hivatalvezetők

Polgáľmesteri Kabinet

Jegyzói Kabinet

Belső Ellenőrzési Iroda

Vaľosfej lesztési és Főépítészi Ügyosztály

Y agy ongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyo sztá|y

Pénzügyi Ügyosztály

Hatósági Ügyosztály

Humánszo lgáItatási Ü gyo sztály

Tisĺségvise1ők

Osszesen:

2

I4

39

2

9

t2

29

37

28

aJ

r75
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4.4. APolgármesteri Hivata| azon Ĺigyköreit, amelyek során a szervezeti egységekvęzetői a
költségvetési szerv képviselőjeként járhatnak el, a kiadmányozásről és a képviseletről szóló
jegyzoi utasítások, illetve aszerzódéskötés rendjéről szóló polgármestei.jegyzői egyiittes
utasítás tarta|mazzák. {Ávr. 13.$ (1) Đ}

4.5. A Polgáľmesteri Hivatal telephelyei és az azokka| kapcsolatos fęladatellátás:

a) 1082 Budapest, Baross u. 66-68. (hrsz.:35211/N1,352111N3)
feladateltátás: Humánszolgźitatźtsi Ügyosztály Családtámogatělsi Iľoda ügyfélszol gá|a-

tának elhelyezése

b) 1 082 Budapest, Német u. 25. (hrsz.:3 52|2l N24, 3 52l2l N25' 3 5212/ N26)
feladatellátás: Humánszolgá|tatźlsi ÜgyosztáIy CsaLźldtźmogatátsi Iroda iratainakelhe-
lyezése

c) 1084 Budapest, Víg u. 35. fszt. |2. és fszt./Il. (hľsz: 3492I)
fe|adatel|źúás : B el s ő E l l átás i Iro da r aktőr ozási fel adatainak b i zto s ítás a

d) l084 Budapęst, Rákóczitér 3. (hľsz.: 34899/B/|)
fetadatellátás: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztěiy kezelése alatt áIIőtervtźr

e) 1084 Budapest, Víg u. 32. (hrsz.: 3494410l N|, 3494410l N2' 34944/0/N3,
3 49 44 / 0 / N 4, 3 49 44 I 0 I N 6)
fe|ađate|Iátás: a Polgármesteľi Hivatal minden szervezeti egysége iratainak e|he|yezé.
SE

Đ 1082 Budapest, Kisstáció u. 5. (35604lN3)
feladatellátás: Nemzetiségi onkormányzatokműködésével kapcsolatos hivatali fela-
datok ęIlátésa

g) 1082 Budapest, Haľminckęttęsęk tęrę2. fszt2. (hĺsz: 35635lN35)
feladatellátás: Józsęfuáros Újság szerkesztésével, kiadásával kapcsolatos feladatok el.
Iźúása

5. A HIVATAL SZERVEZETIEGYSÉGEINEK TÍPUSAI, JoGÁLLÁSUK,
vEZETýlsÜK A MÚKoDÉs RENDJE

5.l. A Polgáľmesteri Hivata| szęrvęzete ĺigyosztályokra, önálló iľodákra és ügyosztályi iro-
dá?'ra tagolódik azza|, hogy azijgyosztályokon, iľodákon belül szakmai és irányitźlsi szem-
pontból önálló fe|adatę||átźst végző ręferensek működhętnęk.

5.2. A polgáľmesteľ, alpolgármesterek, jegyző és a|jegyzők jogszabá|yban megllatźtrozott
ktilönleges stźftuszélra tekintettel speciális jogállású ugyosztá|yok: Jegyzői Kabinet és Pol-
gármesteri Kabinet. onálló iroda a Bęlső Ellenőrzési lroda.

5.3. A szervezeti egységek jogállása
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a.) tigyosztályok:
CéIja a több összefüggő tęľĹilęt egységes kezelése, tevékenységének összehangolása, az adoĹt
szakźtgazathoztartoző több irodát összefogó szewezeti egység, melynek é|én az tigyosztály.
vezető áII. Az ügyosztályvęzető kányítja, szewezi és ellenőrzi az iigyosztály munkájéú, az
iigyosztályvezetőnek koordinációs tevékenysége és feliigyeleti jogköre van a szervezeti|ęg
hozzátartoző irodák tekintetében. Egy ügyosztálynak egy tigyosztályvezetője lehet.

b.) iigyosztálvi irodák:
Az ügyosztá|yi iľodák esetében az irodźlk vęzetői a vezetőijogosítványukat az ügyosztály-
vęzętő által meghatározoÍÍ, kęretek között önállóan gyakorolják. Egy irodának egy irodave-
zetoje lehet.

c.) önálló irodák:
Jegyzői iľányítás a|att źůIő' az irođa vezetője źita| vezetett szewezeti egység. Egy irodanak
egy irodav ezetoje lehet.

5 .4. A vezetői megbízások

A Kttv. 236. $. (5) c) pontja a|apjźn a fővárosi kęriilęti-önkormźnyzatnźi osztźńyvezetői és

foosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő v ezetői megbízás adható.

F entięk f i gye l emb evétę lével az elfo gađott szerv ezé s i struktuľ a alapj źln:

- az tigyosztályvezetői megbízźls főosztályvezető.helyettesi szirfij vezető megbizásnak fe-
lel meg, éshatźlrozatlan időre szőI a Kttv. 129. $ a|apján;

. az iľodavezetoimegbízás osztályvezetoi szintíi vęzętőimegbízásnak felęl meg, és hatáľo.
zatlan időre sző|a Kttv. 129. $ a|apján.

5.5. A Polgármestęri Hivatalban minőségiľányítási ľendszer működik, amelynek cé|ja, hogy
biztosítsa a do|gozői vélemények autonőmiźĄźlt, elősegítse a hivatali szervezeti egységek
dolgozóinak egyĺ.ittgondolkodását, támogassa és ösztönözze a Polgármesteri Hivatalon beltili
dolgozói kommunikáciőt. A minőségirźnyitási rendszer működését a MinőségirányitźlsiTa-
nács biztosítja, a minőségirźnyitásivezető vezetésével. A részletes feladatellátást a Minőség.
ir tlny ítási Kézi könyv tartalmazza.

6. A PoLcÁmĺľsTERI HIVATAL nÁľvÍľÁsA, VEZETESE

6.l. Polgáľmester

A Képviselő-testület döntéseinek megfelelően és saját hatáskörében irtnyítja a Polgáľmestęri
Hivatalt. Az önkoľmźlĺyzati ügyekben meghatározza a munka szęrvęzésę' a dĺintések előké.
szitése és végľehajtása teriilętén a jegyző javaslatait figyelembe véve a Polgáľmęsteri Hivatal
feladatait. onkoľmányzati, źů|amigazgatási feladatait' hatásköreit a Polgáľmesteri Hivatal
ktizľemÍiködésével létja e|. Ezęn feltil a Polgáľmestęri Hivata| lrtnyításával kapcsolatos to.
vábbijogkörei:
o gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében,
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rendszęręsen tart vęzetói megbeszéléseket az önkormányzati működéshez kapcsolódó
időszenĺ feladatok meghatározásźra, valamint a döntések végtehajtźtsának számonkérésę
céljából'
sziikség szerint, de legalább évi kettő alkalommal apparáfusi értekezletettart, melyen a
jegyzíSvel közösen éľtékeli a Polgármesteri Hivatal tevékenységét és meghatározza az
elkövetkezendő időszak feladatait.

6.2. A|po|gármesterek

Az a|polgármestereket a Képviselő.testĺilet a polgármester helyettesítésére, munkájának se-
gíté s ére a p o|gfu me ster j avas |atźr a v á|asztj a me g.

Az alpo|gármesterek közötti feladatmegosztás :

A polgármester helyettesítése és munkájának segítésę kęretében polgármesteľi intézkedés
alapjźn egyes fęladat- és hatásköreit a polgáľmester az alpolgármęsterek útján |átja eI.

Az alp o|gármęsterek fe l adataikat a p o l gárme ster irány itástw aI |átj ák eI.

6.3. Jegyző

A jegyző vęzęti a Polgáľmesteri Hivatalt, gondoskodik az önkormányzat míiködésévęl
kapcsolatos feladatok ellátásáról, a hatáskörébę utalt ügyek intézéséről, hatáskörébe tartoző
ügyekben szabźiyozza a kiadmányozźs rendjét, meghatározza a Polgármesteri Hivatal
szervęzęti egységeinek feladatait. Kialakítja és működteti a belső kontrollrenđszert, valamint
biztosítja annak folyamatos fejlesztését és értékelését, amelyet évenként nyilatkozatban
rögzit.

6.4. Aljegyző

A polgármesteľ - a jegyzo javas|atźra . a jegyző helyettesítésére és meghatźlrozott feladatok
e|lźúásźraa|jegyzőketnęvęzki, aki segíti ajegyző feladatainake||źĺttstlt' részletes fe|adataita
munkaköri leírás a tarta|mazza.

7. A sZERvE ZETIEGYSEGEK vEZEľólľnr,
VALAMINT A MIJNKAVÁLLALoK FELADATAINAK

Ár.ľ^łI,Áľo s ME GHAľÁnozÁsł

7.1. A szęrvezęti egységek vezetőiľe vonatkozó általiános szabál}ĺok
A Polgármesteri Hivatal szęwezeti egységeinek vezętői kötelęsek sza\<rnailagmagas szinten,
a vonatkoző jogszabályokat ismeľve és azoknak megfelelően eljárni. Minden vezeto köteles
a vęzętése a|att áIIő szęrvęzęti egységet érintő jogszabáIyvźitozásokat követni, a feladat. és
hatásktiri listát aktua|izźiní, valamint a helyettesítésről olyan módon gondoskodni, hogy a
szęwęzeti egység ne maľadj on vezető nélkiil. A szęrvęzeti egységęk vezetői kötelesek a fe-
|adat. és hatáskörtiket munkavállalók szerinti bontásban a szeÍvezęti egység iigyľendjében
rogzíteni, valamint a Hivatal egésze szźlmźra elérhetővé tenni. A szęrvęzeti egységek vezetői
kötelęsek gondoskodni a szervezeti egység kezelésében lévő közérdękíi adatokkal kapcsola.
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tos kérelmek kezęléséről és teljesítéséről.

7 .2. ugyosztźL|węzęto
Az igyoszttiyhoz tartoző szewezeti egységek szakmai koordinálására a jegyző ugyosztáIy.
vezetőt nęvez ki, aki e minőségébenvégzett tevékenységéért felelősséggeltaĺtozik a Polgár.
mesteri Hivatal vezetőjének és a polgármesternęk. Az tigyosztźĺ|yvezető és az ügyosztályi
irodák vezetoi egymással alá-ťolérendeltségi viszonyban állnak és kötelęsek együttmiiködni

. a feladatok ellátásábaĺ. Azügyosztályvęzetó köteles azugyosztály iigyrendjében részletesen
m e ghatáľo zsli az ti gyo sztály i ir o dav ęzetők feladat- é s hatás körét.

Az ügyosztályvęzető irányítja az ügyosztály munkáját. amelynek során:
. gondoskodik az igyosztályon beliili munka megszervezésérőI, e||enőrzí a feladatok

végrehajtását;
- bizosítja a kiadott feladatok határidőre történő szakszęrv és törvényes végľehajtáséú;,
- biztosítj a a jegyzői hatáskörok gyakorĘź.sáft az áI|amigazgatási hatósági tigyek intézé.

se kĺirében;
. biztosítja az źitaIavezętętt szewęzeti egységnél a folyamatba épitett, előzetes, utóla-

gos és vęzętői ęllęnőrzés miíködését;
- ťrgyelemmel kíséri az igyosztály feladatellátásához kapcsolódó jogszabályok válto-

zásait,irányítjaazokéľtelmezését,a|ka|mazásźú;
. kezdeményezi az önkoľmányzati rendeletek módosítástft, tźlrsadalmi és központi jogi

környezetvźitozźsavagyfelhata|mazásaesetén;
- rendszeresen beszámol az źita|avezęteĺt szęwęzęti egység tevékenységérő| a jegyzo-

nek, igény esetén a polgáľmesternek;
- az tigyosztá\yhoz tartoző szervezeti egység dolgozói tészérę sziikség szęrint tart

munkamegbeszélést v agy egy éni eligazítźtst;
- segíti és ťrryelemmel kíséri a szętvezęti egység dolgozói szakmai tudásának fejlődé-

sét;
. gondoskodik az igyosztáLy ďolgozói munkaköri leírásainak elkészitésérő| és karban-

tartásárő|;
. ellenőrzi az iJ;gyosztźiyhoz tartoző vezetők és szervezeti egységek munkáj áú. Az iro-

davezetők tekintetében gyakoro|ja a jegyző áIta| biztosított egyéb munkáltatói jogo-
kat' vélem ény ezi az irodavezetők munkáltatói j ogkiirben tett javaslatait;

. előkésziti a belső szabá|yzatokat, azok módosításait, illetve koordinálja az źůta|a

irányított szewezeti egységek belső szabźiyzatainak elkészítését, módosítását;
- koordináIja az tńtala irtnyitott szervezeti egységek feladat-jegyzékének (a hatályos

jogi szabźl|yozást is fęltiintető) elkészítését, folyamatos aktua|izá|ását;
- a testĺileti munka hatékonysága érdekében egyĺittmíikiidik a bizottsági elnökökkel,

résztvęsz a Képviselő-testĺilet ülésén a feladatkörébe tartoző napirendi ponttárgya|źr
s akor, val amint az i||ętékes bizotts ágok ĺil és ein ;

- elkészíti a polgármester, alpolgáľmesteľek, bizottsźĺgi elnök, és a jegyző nevében a
Képviselő-testtileti hatáttozatok végrehaj tásár őI szóló j elentéseket;

- szükség szerint egyĹittműködik a társ szervęzeti egységek vezetőivel a feladatköriiket
érintő kéľdésekben;

- közremiiködik az önkormźnyzatiintézményekirányításávalkapcsolatos döntések, in-
tézkędésęk ęlőkészítésében, a hattrozatok végrehajtásźnak megszeľvezésébęn, elle-
nőrzésében, gazdasélgi társaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
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döntések és intézkedések előkészitésében, dontések végrehajtásának megszervezésé-
ben, ellenőrzésében;

- az źůtala a|áítt v agy szigĺá|t ir atért szak'nai és büntetőj o gi fe l e l ő s s é get v á||a|;
- kötęles gondoskodni arról, hogy távollétében a helyettęsítés folyamatosan fennálljon.

7.3. az tigyosztályvezető helyettesítése
Az ügyosztáIyok esetében az ugyosztályvezetőt az irodavezető, annak távolléte esetén az
irodavezętő-helyettes helyettesíti. A helyettesítő kötęlęs az irođavezetői, illetve irodavezető-
helyettesi feladatait is teljes mértékben ellátni. Az tJgyosztáIyvezető helyettese az tlgyosz-
téiyvezető által meghatározott keretęk között |átja eI azugyosztáiyvezető helyettesítését.

7 .4. önéilő irodav ezető
Ajegyző munkáját közvetleniil segítő önálló szewezeti egység vezetője. Azitodák működé-
sénęk szewezését, vezetését az irodźk,Jroz tartoző irodavezętők lárják el. Tevékenységtiket a
jegyzó, aljegyzok kooľdináljź.k. Az iigyosztályvęzetók és az önálló irodavezetők egymással
męllérendeltségi viszonyban állnak, és kötelesek együttműktidni a feladatok e||źtásában.Egy
irodának egy irodavezetője lęhęt.

Az önálló irodavezető iľányítja az iroda munkáját. amelynęk során:

- f,rgyelemmelkíséri a központi és helyi jogalkotást,
- kezdeményezi a helyi jogszabá|yok módosítźĺsźú, taľsadalmí és kozponti jogi kĺiľnyezet

v źůtozź.s a vagy felhat a|mazźsa e s etén,
. binosítja a jegyzői hatáskörök gyakorlását az źůl'amigazgatási hatósági ügyek intézése

körébęn,
- konemiiködik az onkormźlnyzati intézmények kányításáva| kapcsolatos döntések'

intézkedések előkészítésében, a hatérozatok végrehajtásának megszeľvezésében,
ellenőrzésében, gazdasági társaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
döntések és intézkędések előkészítésében, döntések végtehajtásának megszeľvezésében,
ę1lenőrzésébęn,

. elkészíti a polgáľmester, alpolgáľmęstęrek, bizottsági elnök, és a jegyző nevében a
Képviselő.testületi hatátozatok végrehaj tásár ő| szóló j elentéseket,

- előkészíti a belső szabźiyzatokat, azok szükség szerinti módosítási javaslatait a
p o l gárme ster és/vagy a j e gy zo l alj e gy ziik intézkę dé s éľe,

. résztvęsz a Képviselő-tęstület iilésén, a feladatkörébe tartoző napirend télrgyalźsakor a
bizottsági ülésękęn,

- ľendszeresen beszámol az áIta|a vezetett szervezeti egység tevékenységéró| a
jegyzőnek, igény esetén közvetlenül a polgáľmesternek, segíti a tanácsnok(ok)
munkáját,

- gondoskodik a feladat.jegyzék'nek (a hatályos jogi szabéiyozást is feltiintető)
e lké szíté s érő l, fo lyam ato s akfu a|izźiásálr ő|,

- biztosítja az á|ta|avezętętt szęwęzeti egységnél a fo|yamatba építeÍt, előzetes, utólagos
és v ezetoi ellęnőrzés mĹikodését'

- az źita|a a|áírtvagy szigná|tiratért szakmai és büntetőjogi felelősséget vź"JIaI,
. köteles gondoskodni arĺől', hogy távollétében a helyettesítés folyamatosan fennálljon.

7.5. ügyosztálvi irodavezető
Feladata a szęrvęzeti egység vezetése, amely során azijgyosztźiyvezető szakmai koordináci-
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ós szerepet tölt bę. Az igyosztźiyvezetők és az igyosztá|yszęrvezethez tartoző iľodavezetők
"egymással alá-ľolérendeltségi, az ugyosztéiyhoz tartoző irođavezetők egymással melléren-
deltségi viszonyban állnak és kötelesek egymással egytittmÍĺködni a feladatok ellátásában.
Egy irodának egy irodavezetője lehet.

Az ü g.vosztályi irodavezętő általános feladatai :

- figyelemmelkíséri a kiizponti és helyi jogalkotást;
. kezdeményezi az cinkoľmányzati rendęletek módosításźú, társadalmi és központi

j ogi köľny ęzet v źitozás a vagy fęlhatalma zása ęsętén;
. biztosítja a jegyzői hatáskörök gyakorlását az źilamigazgattsi hatósági ügyek

intézésę körében;
. közreműködik az önkormźnyzati intézmények irźnyítźtsával kapcsolatos döntésęk,

intézkędések előkészítésében, a határozatok végrehajtásának megszervęzésében,
ellenőrzésében, gazdasźąi társaságok esętén a tulajdonosi joggyakoľlással
kapcsolatos döntések és intézkedések e|okészitésében, döntések végrehajtźlsának
męgszerve zésében, ellęnőrzésében;

. elkészíti a polgáľmester, alpolgármesterek, bizottstlgi elnök és a jegyző nevében a
Képviselő.testĺileti határozatok végrehajtásáról szóló j elentéseket;

. az ügyosztályvezető koordinálása mellętt előkészíti a belső szabtiyzatokat, azok
sztikség szęrinti módosítási javaslatait a polgármester és/vagy a jegyző/a|jegyzők
intézkedésére;

. részt vesz a feladatkörébe taftozó napiľend tźlrgyalźlsakor a Képviselő-testtilet,
bizottságok tilésén, a helyi nemzetiségi önkoľm ény zatok tilésein ;

- rendszeresęn bęszámol az źitala vezetett szewezęti egység tevékenységéro| az
ügyosztályvezetőnek;

- az ĺigyosztályvezető kooľdinálása mellęff gondoskodik a fe|adat-jegyzék (a
hatályos jogi szabél|yozźst is feltĹintető) elkészítéséről, folyamatos a|<tua|izźt|ásárőI;

. gondoskodik az á|ta|a vezetett szewęzeti egységnél a munkafolyamatokba
beépített ęllenőrzés miĺkiidéséről;

. azźitalaa|áńrtvagy szignáitiratértszakmai és büntetőjogi felelősséget váIIa|.

7 .6. az irođav ezető he|y ettęsitése
Az önáIlő/nęm önálló irodavezętő helyettesítésére az irodavezető éůta| megbízott személy
jogosult. Az egyes helyettesítési feladatok ellátása mellett kötelęs az ligyintézői fe|adatait is
teljesköľűen ellátni.

7 .7 . ugyintéző
A Polgármesteri Hivatal érdemi Ĺigyintézéstvégző köztiszľviselői. Feladatai:

a.) a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve ügyosztályvezetóje, iľodavezetője
által kiadott feladatoknak ahattridők ťlgyelembevételével történő végzése,

b.) az źiLamígazgatásí, hatósági ügyek érdemi döntésre való ęlőkészítése felhata|mazźs
esętén kiadmányozása,

c.) felelős asajźĺtevékenységéért és munkatęrületén a törvényesség betartásáért.

7.8. referens
Stratégiai szempontból kiemelt folyamatért vagy źltfogő önkormĺányzatilhivatali szintrĺ tevé-
kenység, szakteľiilęt ę|IáúásáétĹfelelős érdemi ugyintéző, aki feladatkörét a hivatali szeÍveze-
ten belüli elhelyezkedésétől fiiggetlentil önállóan, jegyzői, aljegyzői vagy jegyzői-
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polgármesteri vezetéssel látja el. A referens vezetésével kapcsolatos közvętlen vezetői fela.
datok aszęÍvezetitagoződás szerinti felettes ĺigyosztály vezetőjére źfiruházhatóak. A referen.
si munkakörben ellátandó folyamatok, tevékenységek, szaktęľiiletek köréről a jegyző a pol.
gármesterrel egyetértésben jogosult dönteni.

7.9. ügyintézői besorolású titkárnő/titkár
A szewezeti egységęknél szĹikséges lęírói és egyéb adminisztratív feladatokat ęllátó ügyin-
téző vagy tigykezelő besorolású munkavállaló. Ügyintézői besorolás esetén a dolgozó érdę-
mi ügyintézést is folytat.

7.10.igykezę|ő
Gondosko dik az adminisztrációs, ügyiratkęzęlési fęladatok ellátásáról , az iratok étfuétę|éróI,
iktatásáról, sokszorosításáľól, továbbításárĆi. E|látja azokat a feladatokat, amelyekkel a ve.
zetőjemegbízza.

7 .I 1 . F izikai alkalmazott
Belső munkamęgosztás szerint e||tttja azokat a ťtzlkai feladatokat, amelyekkel vezetője
megbizza. A munkaköri leírásban szereplő és egyéb megbízźs szerinti feladatokat határidőre
teljesíti. A Munka Ttirvénykönyve hatálya alátartozó munkavállaló.

7 . 12 . Közfo g|a|koztatott
A közfogla|koztattsról szóló törvény hatá|ya alátartoző,hatźtrozott időre foglalkoztatott tęr-
mészetes személy, aki ellátja a munkaköri leírásában foglalt feladatokat, amelyek ellźftására
törvény nem ír elő kcizszolgálati jogviszonyt.

8. A PoLcÁmĺnsTERI HIVATAL Álľa.lÁNos FELADAT- És rĺłľÁsxonn

8.l. A Képviselő.testiilet működésével kapcsolatban a Polgáľmesteri Hivatal
- ęlőkészíti a helyi rendelet tervezeteket, a feladat. és hatáskörébe tartoző előterjesztéseket,

a Képviselő-testĹilet hatáskörébętartozőváIasztźtst, kinevezést, megbízást,
- összegyűjti és nyilvántaľtj a az öĺlkormźnyzatot érintő kĺizérdekíi bejelentéseket, javasla.

tokat, panaszokat, valamint a Képviselő.testület rendęleteit, hatźrozatait és elkészíti a le-
járthaáridejuhatározatokvégrehajtásárólszóló jelentést,

. biztosítja a képviselő-testĺilęti iilések technikai és tigyviteli feltételeit, végrehajtja a Kép-
viselő-testiilet döntéseit.

8.2. A bizottságok működésével kapcsolatban a Polgáľmesteri Hivatal
- előkésziti abizottságok iilésein ttlrgya|andó előterjesztéseket, abizottsźtgok feladat- és

hatásköľéb e tartoző döntéseket,
- közreműködik a bizottságok képviselő-testtileti előterjesztéseinek előkészitésében,
- e||źúja a bizottstlgok ügyviteli feladatait,
- végrehajtja abizottságidöntéseket.

8. 3 . A nemzetisé gi önkoľmányzatokkal kapcs olatban
A Polgáľmesteri Hivatal biztosítja a helyi nemzetiségi önkorményzatok működésének szę-
mélyi és tárgyi feltételęit, tovźhbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási fela.
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datok ęllátásáról.E|Iátja a testületi ülések, testiileti- és tisztségvisęlői döntésęk előkészítését,
továbbá a helyi nemzetiségi onkormźnyzat miĺködéséve|, gazdéikodásával kapcsolatos nyil-
vántartási, iratkezelési feladatokat. A feladatok ę||źĺttlsáért a Pénztigyi Ügyosztály vezetője, a

Polgármesteri Kabinetvezetője és aJegyzői Kabinet vezetője a felelős.

8. 4. Az onkormányzati intézményekkel kapcsolatb an
Az önkoľmányzati intézményękkęl elsősoľban a szaŁ'nai tęrĺ.iletnek megfelelő iigyosztályok,
irodák tartanak rendszeres kapcsolatot. Az onkormányzati feĺlĺfiartói feladatok végrehajtása
éľdekébęn általállos törvérryességi, szalĺrrai és pénzügyi, költségvetési-gazdálkodási felügye-
letet lát el, ezekkel kapcsolatosan vizsgéÄatokatvégezhet. A feladat részétképezi a ręndsze.
res informérciőáram|źls biztosítása és az intézményekben folyó szakmai munka segítése. A
feli.igyelet és kapcsolattartás formái: ęllęnőrzés, témavizsgźiat, értékelés, kooľdináció, kon-
zulttrciő, munkaértekez|et, tovább kép zé s.

8.5. Az ĺinkormányzati képviselők tevékenységével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal
- a jegyzőn keręsztül segíti a képviselők munkáját, jogaik gyakoľlását,
- soron kíviil megvizsgálja a képviselők javaslatait, bejelentéseit, s aľľa legkésőbb 15 na.

pon belül vźúaszt ađ,
. a képviselők részérę a képviselő-testtilęti tilésęk e|őtt az ont. szltĺSZ-ban meghatźrozot-

tak szerint biztosítja az írásos anyagok e|juttatásźú,
. közremiĺköđik a képviselők felvilágosítás-kérésének teljesítésében.

8.6. A polgáľmesteľ államigazgatási feladat. és hatáskörévelkapcsolatban a Polgármesteri
Hivatal
- közreműködik a polgáľmester államigazgatási feladat és hatáskörénęk e||źúásőlban,

- közręmíĺködik honvédęlmi, polgári védelmi, katasztrőfaelhárítási ügyekben a polgármes-
ter ál l ami g azgatźsi feladatainak he lyi v égr ehajttls áb an.

8.7. A jegyző feladat- és hatásköľével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal
- közľeműködik az önkoľmányzatmiĺktidésével összefüggő feladatok ellátásában,
. közreműködik a jegyző ál|amigazgatási feladat. és hatáskörének ellátásában,
- gyakorolja a jegyző źital túruházott jogkł5rben a torvény vagy kormányrendelet alapjźln a

jegyzore ruhźzott ęlső fokú hatósági jogkoröket.

9. A HIVATALI FELADAT- ES HATASKOR
MEGHATÁnozÁs SZABÁLYAI

A hivatali dolgozók fęladataikat a jelen sz}dsz-barL, a szeÍvezeti egységek ügyrendjeiben, a

munkaköri leírásban és az éves teljesítmény követelményeket megalapozó célokban foglal-
tak szerint, valamint a vonatkozó normák betartásáva|végzik, melyek:

a) jogszabźiy,
b) önkoľm źĺny zati hatźt ozat,
c) belső szabźiyzatok,
d) utasítás,
e) intézkedés,
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Đ az a).e) pontban meghatáľozott normák végľehajtásźlt segítő iránymutatás, körlevél
(tźĄ ékoztató), eml éke zteto .

A belső normák megalkotására vonatkoző részletes szabályokat a normaalkotás rendje tar-
talmazza.
A munkaköri leírás a kinevezési okmány melléklete. A munkaköri leírások naprakész źi|apo-
táért a szęrv ęzęti e gys é gek v ezętői fe l e lő s ek.

10. A POLGÁRMESTERI HIVATAL Ár,ľ,ł.r, ELLÁTOTT
LEGFoNToSABB Ücrrxonor És ÜcyľÍpusor

A Polgáľmesteľi Hivatal az a|ábbi főbb ügykörĺikben és tigytípusokban jar el a felelősségvállalással
összefüggő csoportosításban:

l0.1 . Kiemelt vagy jelentős felelősséqvállalással jaľó tigytípusok

a) A költségvetés elkészítése és módosítása
b) K<itelezettségvállalás, utalviínyozás előkés zítése, feltigyelete
c) Képviselő-testiileti, bizottsági előteľjesztések szakmai és tĺirvényességi kontrollja
d) Peres és nemperes jogi képviselet
e) A 25.000.000.-Ft-ot meghaladó értékű vagyonügyletekkel/pét,lzugyi tľanzakciókkal kapcsolatos
e|őkészitő vagy ellenőrző munka
f) Stratégiai j ellegrĺ proj ektek ügyintézése
g) A Polgáľmesteri Hivatal egészét érintő tigyek (pi. átszervezés, belső szabá|yzatok, stb.) előkészĹ
tése és lebonyolítása
h) Közbeszerzéssel kapcsolatos ügyintézés
i) Jogtanácsosi ellenjegyzés (pl. adásvételiszerződés,jelzálogszeľződés stb.)
j) Az egész kerület varosképét vagy városüzemeltetését érintő projektek ügyintézése
k) A döntéshozók vagy tisztségviselők száĺľlánavégzettközvetlen, szewezetenbeliili szakmai előké-
szítő munka

1 0.2. Általĺĺnos hivatali üg}rtípusok

a) A Ket. hatáIyaa|átartoző eljĺĺľások
b) Bármely más, ttiľvényben meghatźrozott e|jźráshoz és hataľidőhöz kötött ügyintézés (pl. adó-
ügyek, közérdekií ađatszo1'gá|tatás, stb.)
c) A 25.000.000.-Ft-ot meg nem haladó éľtékú vagyonĹigyletekkel/péluugyi tľanzakciókkal kapcso-
latos előké szítő vagy e||enőrző munka
d) A személyugyi kérdésekkel összefüggő általános ügyintézés
e) A közbeszerzési éľtéket el nem éro,vagy akozbeszeľzési tĺirvény hatáIya alá nem tartoző beszeľ-
zések ügyintézése
f) Műszaki jellegű feladatk<irök ellátása
g) Azegész Polgármesteri Hivatal tekintetébenvégzett adminisztratív vagy ĺigykezeléssel összefüg-
gő ügyintézés
h) A külön töľvények a|apjánvégzett szociális, kulturális iigyek iĺtézése

10.3. Adminisztratív. üg.vkezeléssel összefügeő vagy fizikai munkávaljiĺró üeýípusok

a) Kizźrő|ag az adott szervezeti egység feladatköľébe furtoző adminisztľatív, ugykezelői munkavég-
zés
b) A Polgáľmesteń Hivatal épületén beltili tulnyomóaĺr ťlzikai munkavégzés
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1 1. A sZERvE ZE,TI EGYSÉ GEK BELs,ő szĺv ĺĺy ozĺsÁľa.x RENDJE

A szewezeti egységek a hatáskiiriiket azirényadő jogszabállyok jegyzékűi'artalrmaző . a jegyző
tita| jőváhagyott_ szervęzęti egység ügyrendje szerint gyakorolják. A szervezeti egységvezető-
je saját szęrvezeti egysége munkájának részletszabźiyozásźlt a szewezeti egység Ĺigyrendjében
rögzíti' ezen feltil egyedi utasítást adhat ki íľásban, amelynek egy példányát a jegyző részére
kĺiteles megktildeni és a hivatali tudásbazisba feltölteni.

12. APoLGÁRMESTERI HIVATAI rÜľ,so KAPCSoLATAI, A
KAPCSOLATTARTÁs nnľoĺn

12.1. A képvisęlęt rendje:
Képviseletre, ktilső kapcsolattartásta feladatkörében a polgármester (alpo1gármesterek), il-
letve a jegyzőjogosult. Ezenjogukat ęsętenként vagy az ügyek meghatáľozott kore tekinte-
tében átruházhatják.

A Polgármęsteri Hivatalt a jegyző helyetteseként eljrárva az tita|a meghatiĺľozott sorrendben az
aljegyzők, egyiittes tavollétük esetén ajegyző általmegbízottköztisztvisęlő képviseli. A meg-
bizoÍt képviseleti jogosultságźft irásbeli meghata|mazás szerint |źŃja e|. A jogfanácsosok a jogi
képviselet során a joglanźrcsosi igazolványukban foglaltak szęťlntképviselik Budapest Főváľos
MII. KerĹilet Józsefuĺáľosi onko rmźnyzatot, éslvagy annak Polgáľmestęri Hivatalát.

12.2. A külső kapcsolattartás rendję
A Polgármęsteri Hivatal dolgozóit az źĺIlampolgĺáľokkal, az önkormźtnyzati és más ktilső
szeľvekkel, intézményekkel és gazdasźęi társaságokkal való kapcsolattarttsban a kultuľált,
hatékony, gyoľs üryintézésre való törekvés, valamint a segítő sztlndékkell, hogy jellemez-
ze.
A hivatali dolgozók külső kapcsolattartásćnak körét és rendjét . ideértve a Képviselő.
testiilettęl, abizoÍtsźtgokkal való kapcsolattaľtást is . a jegyző állLapítja meg és azugyosz-
tźl|y l k o da tigyrendj ében, i 1l etve a munkaköri leíľásokb an szabźiy ozza.
A szęĺvezeti egységek vezetői, valamint feladatköri.ikben eljárva a do|gozők a feladatkör-
iikben eljĺĺrva közvetlęn kapcsolatban állhatlrak az önkoľmźlnyzatintézményeivel, gazdasá-
gi társaságaival. Ennek során jogszabźiyban, önkoľmźnyzati hattrozatban, munkéI|tfltői

dontésbęn meghatiírozott adatszolgźitatást kérhetnęk és adhatnak. A jegyzó törvényességi
ęL|ęnőrzési jogkörében eljáró dolgozó jóváharyott e||enorzési program vagy eseti megbízźts
a|apj tln j o go sult el len or zést v égezni.
Az ellenőrzésręjogosult ktilső szervekkel, főhatóságokkal és egyéb szervekkel a jegyzo és
a polgáľmester taľtja a kapcsolatot, illetve esetenként dönt a kapcsolattartő szęmélyéről.

A nyilvánosság biztosítása, aközmeghallgatás szęrvezése, akonnl|tatív testiiletek működése
és a sajtóval való kapcsolattartźs szabáLyait az e tźlrgykörben alkotott belső szabŕiyzatok tar.
ta|mazzźĺk.

13. MUNKÁLTATOI JoGKoR

13.1. Kinęvezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez' a vezetői megbízás visszavonásá.
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hoz, jutalmazźshoz, fegyelmi e|járás megindításźthoz a polgármester egyetértése,
személyi illetmény megá||apitásźlhoz a polgármesteľ jóváhagyása szükséges.Pźiyázat
kiírása, eredményes pźiyázat esetében annak e|bírźůźsa, címadományozás, vezetok
teljesítményéľtékelése és minősítése esętébęn a polgármester ę|ozętęs véleményezési
jogköľt gyakorol.

13.2. A jegyző gyakorolja valamennyi köztisŃise1ő/munkavźi|a|őközfog|a|koztatott te-
kintetébęn azalźhbi munkáltatói jogokat, ťlgyelemmel a 13.1. pontban foglaltakra:

- kinevezés,
- közszo|gá|atijogviszony megszüntetése,
- fegyelmi eljárás megindítása,
- vezętói megbízás és annak visszavonása,
- vęzetok teljesítményértékelése,
- vagyonny i|atkozatr a kötęlezett munkakörök megáll apitása,
- rendkívĹili munkavégzés elrendelése,
- juta|mazás,
- közszolgźiatí szabźĺIyzatban megállapítottjuttatások, támogatások, kedvezmé-

nyek engedélyezése, megvonása,
- szakmai továbbképzéste való jelentkezések eLbírtiź.sa, engedélyezése'
- az alapilletmény eltérítése,
. Ktťv.-ben meghatźlrozolt pótlékok megítélése,
- könisztvisęlő kéľésére tartalékállományb a hely ezés,
- köztisztviselő/ügyk ezę|ó átir ány ítása más szew ezeti egy séghez,
. köztisztviselő/tigyk eze|ó kirendelés e más kizigazgatási szervhez,
- ktilfrldi kiküldetés, tanulmányutak engedéIyezése,
- ťĺzętés nélkiili szabadságengedélyezése,
. felterjesztéskittintetésre,
- címek adoményozása,
- szervezeti egységeknél belső helyettesítés elrendelése taľtós távollét esetén,
. a szeÍvezeti egységekvezetői és az a|jegyzők szabadságának engedélyezése.

I3.3. Az tigyosztáLyvezetők, önálló irodavezetők a jegyző áItaI źúruhérott hatáskörben az
alábbi munkáltatói jogosítványokkal rendęlkeznęk azza| a feltétellel, hogy az źúruhŕr
zott munkźitatőijogktiriik gyakorlását ęsetenként az &intętt köztisztviselők egyidejű
éľtęsítése mellett a jegyzo magźthoz vonhatja, illetve azokat másik vęzetó megbízásil
kĺizti sztvi s ę1őrę íľásb an áltruházhatj a.

Az átruhazott munkáItatőijogok gyakorlása azugyosztályon belül miĺktidő iroda veze-
tőjére töľténő źúruhź.zź.s kivételévęl nem ruhtvhatő tovább, ez esetben az iigyosztźiy-
vęzętőjogosult és egyben köteles ellenőrizni az irodavezető źital' tett munkáltatói in-
tézkedéseket. Az ügyosztályvezętő esętenként magźthoz vonhada az áttruházott hatás-
ktiľ gyakorlását.

13.3. 1. Önálló munkáltatói jogosítványok és kötęlességek:
. a köztisztvisęlők teljesítmény céljainak kitűzése és éves munkateljesítmé-

nyének éľtékelése,
- szabadság engedé|yezése,
- munkaiđó a|atti e|tźlvozás engedélyezése,
. munkavégzés helyének és feladatainak meghatiáľozása, munkavégzés feltét-

eleinek biztosítása.

-17 -



- minden év február 28.ig az źitala vezetett szervezęti egységek dolgozóit
érintő, szabadságolási ütemterv e|készítésę, az évi rendes szabađság
engedélyezése 'azéves szabadságok december 31-ig történő kivételéről való
gondoskodás,

- a jelenléti ívek és távolmaľadási ívek vezetésének ellenőrzése, havonta a
távollétek okának, iđőhrtamtlĺak jelentése (GYED' GYES, betegség,
továbbtanulás, szabadság),

l3.3,2. Nem önálló munkáltatói jogosítványok:
- javaslatot tesz megtiresedett álláshęly betöltésére,
- javaslatot tesz irodavęzętők kinevezésére,
- javaslatot tesz ťlzętés nélküli szabadság engedélyezésére,
- javaslatot tesz illetmények megállapításőlra,
- javaslatot tesz juta|mazásra,
. javaslatot tesz fegyelmi felelősségre vonásra,
- javaslatot tesz a dolgozók továbbképzésére,
- javaslatot tesz egyes ktilön juttatások biztosítására,
- javaslatottęszdolgozó felmentésére,
- javaslatot tesz kitüntetésre, illetve ęlismerő cím adomźnyozésára.
. közreműködik a minősítésęk elkészítésénél.

Mind a jegyzői saját hatáskörben fenntaľtott, mind pedig az źúruházott jogkörben gyakorolt
munkáltatói döntésęk, intézkedések a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Személytigyi
Iroda szakmai koordinálásával töľténik.

14. ERTEKEZLETEK

Az értękęzlęt a feladatok meghatźrozásának (kiadásának) és a fęladatteljesítés követésének, a
feladatęllátás koordináiásénak, ęllenőrzésének egyik eszköze és módszere. Az értekezletek
fajtźýéú, rendjét a Polgármesteľi Hivatal Minőségirźlĺyitási Kézikönyve tartalmazza.

15. A HIVATALoN BELtiLI KAPCSoLATTARTÁS RENDJE

15.1. A szervezeti ęgyséeek közötti kapcsolatok

15.1.1.Az tigyosztźiyvezetł5k, iľodavezetők és a Polgármesteľi Hivatal dolgozói egymással,
valamint az önkormányzati intézményekkel és gazdastlgi tĺáľsaságokkal a Polgáľmes.
teri Hivatal fęladatainak el|źtáséwal kapcsolatos munkafolyamatokban közvetlenül
működnęk egyĹitt. A több teľiilętet/szewezeti egységet érintő feladatok esetén mun-
kacsopoľtonkénti miĺködés indokolt az azt vezető felelős kijelölésévęl. A feladatok
egy eztetése értekezletekęn töľténik.

|5.|.2.Az egyĺittműködés zavarai esetén a szervezeti egységeWvezetok között felmerĹilő fe.
|adate||ŕltźlssal, munkamegosńással kapcsolatos vita ęsętén a jegyző birá|ja el a prob-
lémát és hoz döntést.

15.1.3.A problémák megelőzése érdekébęn törekedni kell a megfelelő, lehetőleg formalitá.
soktól męntes tájékoztatźsta, a folyamatos információáramlásra.

l5.1.4.A munkafolyamatok szabźiyozásźra általánosan megfogalmanła az sZMsZ, a bęlső
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szabźiyzatok, a Minőségirányítási Kézikönyv és annak fiiggelékét képező eljáľások
szolgálnak.

15.2. Egyéb kapcsolatokra vonatkozó szabályozás (szolgálati út):

15.2.l.A Hivatalban dolgozők, igyosztá|yvezetők és irodavezetők kötelezettsége, hogy a
munkavégzéshelyzetérőI, a feladatok végrehajtásáról, zavarairó|, avezetői beavatko-
ztlst igénylő eseményekről szőIő beszámolót, jelentést minden esetben a szęrvęzęt
szerinti közvetlen vezetést, feliigyeletet gyakorlő vezetó részére adják meg.

15.2.2.Magasabb szintĺĺ vagy másik szervęzeti egység vezetoje kérdéséľe, valamint feladat-
köriikben e|jttrő dolgozó kérdésére a do|gozők, illętvę azkodalugyosztáIyvezętők kö-
telesek a tevékenységi koriikre vonatkozőan a tájékoztatźlst megadni, és erľől a hiva.
tali felettesnek beszámolni.

I5.2.3.Az ügyosztályvezetok, irodavęzetők a jegyzőn keresztiil kötelesek a Képviselő-
testtilet tagjainak a képviselői munkához szükséges és igénye|tttĄékonatást megadni,
a személyęs adatok védęlméről szóló törvényben foglalt kotelezettségek, illetve az á|-
lami- és a szolgálati titokľa vonatkozó szabályok egyidejű betartásźpa|.

I5.2.4.Ahivatali felettes utasítási jogaaszęrvezetife|építés szerint hozzźttartoző dolgozókľa
terjed ki. Rendkívüli esetben vagy kiilön megbízás alapjźtn, illefue az ugymenet mo.
dellben szereplő esetekben a hivatali felettęs átlépheti a szervezeti felépítéssel megha-
tźlrozottvezetoi lépcsőt. Ebben az esetben az utasítŕst kiadó és az utasított kötęlęs az
utasítás tényérol és a szo|gálati út elmaradásának okáľól, indokairól a hivatali felettest
tájékoztatniaf e|aďatteljesítésévelegyidejiileg.

16. MUNKAREND

1 6. 1 . A Polgármesteri Hivatal dolgozói nak á|ta|ános munkarendj e :

hétfőn 08.00- 18 00 óľáig

kędden 08.00-16.00 őráig
szerdán 08.00.16.30 őrźig
csütörtökön 08.00-16.,, ő,ź,ig

pénteken 08.00-13.30 őrźńg

A munkarend a köztisztviselők esetében magában foglalja a munkaközi sztinet idejét
is. A Munka Törvénykönyve hattiya a|átartoző munkavállalók esetében _ a készenlé-
ti jellegrĺ munkakörök kivételével _ a munkakozi sztinet nem része a munkaidőnek. A
munkaszewezés, a napi munkavégzési idő beosztása, illetve a feladatvégzéshez sziik.
séges optimális idő meghatfuozása az adoÍt szewezeti egység vezetőjének feladata.

16.2. A ledolgozott munkaidő nyilváĺtarttsa és ęllenőrzése céljábő| szewezeti egységen-
ként jelenléti naplót kęll vezętni. A jelenléti naplóban fel kell ttintetni a munkába éilŕs
és az e|tźwoztls pontos idejét. A jelenléti napló vezetéséért a szewezęti egység vezetője
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felelős.
16.3.A ledolgozott munkaidőt hetenként osszesíteni kell. Törekedni kell arra, hogy a torvé.

nyes munkaidő - a heti 40 őra - az ađoht héten mindenki által ledolgozásra keriiljtin. A
heti munkaidő átcsopoľtosítását a szęÍvezeti egység vezetője engedélyezheti ajelenléti
naplóban toľténő szignálással.

16.4. Az tigyfélfogadás rendje a követkęző:
A Polgármesteri Hivatal általános iigyfélfogadás i rendj e :

pénteken 08.l5.l1.30 őrźig

A Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi lroda újsziilött anyakönyvezése, valamint haláleset
anyakönyvęzése ęsetén munkaidőbęnaz általános iigyfélfogadási renden kívĹil is fogad ügy-
feleket.

Humánszo|gá|tatási Ügyosĺály ľÁl,ľoNT Információs SzolgáLatngyfélfogadási
rendje:

hétfőn
szerdán

hétfő
kedd
szerda
cstitöľtök
péntek

13.30.18.00 őrélig
08.t5-16.30 őrźig

08.15-18.00 őráig
08.15-16.00 őráig
08.15-16.30 őráig
08.15-16.00 őráig
08.t5.13.30 őráig

HumánszolgźitatásiltJgyosnáiy Családtámogatási Iroda ügyfelfogadási rendje:

hétfő 08.15 -18.00 őrźig
kędd 08.15 .16.00 őriig
szqda 08.15 -16.30 ôrźĺg
cstitöľtök 08.15 -16.00óráig
péntek 08.15 .1l.30 őrźig

16.5. Az źita\źnos ügyfélfogadási rendtől eltérni csak a munkaszüneti és iinnepnapok mun-
karendjét meghatároző jogszabályok szerinti keľetben lehet, amelyről a Képviselő-
testiilet _ a polgaľmesternek a jegyző javaslatőtra benyújtott előterjesztésérę _ kiilön
rendelkezik.

|6.6. Ügyfélfogadási idő alatt aköztisztvisęlők kötelesek a Hivatalbaĺtartőzkodni, hely.
színelés csak a szewezęti egység vezetőjének kültin engedélyével lehetséges.

16.7. A Polgármęsteri Hivatal épiiletében aköztiszŃiselők munkaidőn túl a szervezeti egy-
ség vezetőjének engedélyével, hétvégén - ęlőzetes írásbeli bejelentés mellett - a jegy.
ző engedélyével tartőzkođhatnak.

16.8. A munkahelyéről önhibáján kí\đil távol maradó dolgozó akadáIyoztatástnak tényéről
haladéktalanul kciteles közvętlen hivatali fęlettesét vagy a szeméIyzeti vezetőt értesĹ
teni.

16.9. A betegségről szóló orvosi igazoIźst a do|goző munkába źitása első napján kiteles a
szemé|yzeti vezetőnek átadni. Az źltadź.s e|ótt az utolsó munkában töltött nap időpont.
jźú a szervezeti egységvezetójének a tźrypénzes lapon lę kell igazo|nia.
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16.10. Eltérő a munkarend: a.) képviselő-testtileti, bizottsági ülések,
közmeghallgatások, lakossági fórumok ęsętén

b.) ęlrendelt túlmunka esetén
A Polgármesteri Hivatal egészét érintő általános munkaręndtől való eltérésről a jegy-
ző javaslatfua a po|gármęstęr előterjesztést nyújt be a Képvisęlő-testiilet részére. (p1:

ĺinnepnapok miatti változások).

16.11. Túlmunka esętén a szabađidőt az ügyosztályvezetok, tinálló irodavęzętok részére a
jegyző, beosztott ktiztisztviselők esetébęfl az adott szęwezęti egység vezetője, nem
önálló irođavęzętokrészérępedig azugyosztá|yvezető bizosítja. A Polgármesteri Ka-
b inethez tartozők r észér e a szab adidőt a p o l gármę stęr b izto s ítj a.

16.12. Távollét
Az ugyosztźiyvezetők és az t'nálló irodavezetők esetében a . napi feladatellátáson kí-
vĺili - távollétet aJegyzói Kabinet titkársőgán be kelljelenteni.
Egyéb köztisztviselők, munkavállalók . vezetői engedéllyel . a távolléti naplóban tör-
ténő r ö gzíté st köv ető en tźx ozhatnak a P o l g áľm e steri Hivatalb ó l.

|7 . A vEZFTox ÜcyľnLFoGADÁsI nnľnĺn
A iegvző általános ügYfélfoeadásĺ ideie:

minden hónap második hétfőjén: 1330 - 1800 -ig

Az üwosztálwezetők ügyfrlfogadási időben kötelesek a Polgármesteri Hivatalban taľtőz-
kodni és igény szerint, de legalább havonta egy alkalommal a megielölt tigyfélfogadási idő.
ben a hozzźĘuk forduló ügyfeleket fogadni.

A tisztségviselők félfogadásźtn a szervezeti egységek vezetőinek, illefue munkatársainak
sztikség szerint részt kell vennie, amennyiben az előzętesen bejelentett ügyfelek pľoblémája
eztigényli.

18. A HELYETTESÍTÉS

18.1. A helyettesítés alapelvei az a|źhbiak:
- Amennyibęn lehętséges, az azonos képzettséggel rendelkezókhelyettesítsék egymást.
- A megbízoÍt vezetők helyettesítéséről fęlettesiik vagy a jegyzó gondoskodik (felfelé

irányuló helyettesítés)
I8.2. Azugyintézők a 18.1. pont f,rgyelembe vételével a munkaköľi leírásukban foglaltak

szerint helyettesítik egymást. Azngyintézők és az üg;viteli dolgozók helyettesítését a
szęrvęzęti egység vezetóje hatőrozza meg. Fizikai dolgozók helyettesítését a Belső
Ellátási lroda vezetője szervezi. Taľtós helyettesítés esętén a helyettesítéssel való
megbízásrőI a jegyző dönt.

18.3. A helyettesítés előfęltételeiről minden vezeto ktiteles megfelelően gondoskodni, ide-
értve az ugyintézok e.mailjeinek, e|ókészítő- és munkaanyagainak szervezeten bęltili
e l érh ető s é gét, i l letve az ijgy ek á||ős ának fo lyam ato s dokumentálás át i s.

1 9. MUNKAron Áľ.ą.oÁs-ÁľvEľnr,
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19.1.Munkakör átadtls-átvétel a munkáltatói jogkört gyakorlő jegyző, valamint a közvetlen
hivatali fęlęttęs által meghattrozoÍt körben személyi vźitozés, valamint taľtós távollét
esetén tiirténik a folyamatos, zökkenőmentes feladatellátás érdekében.

19.2.A munkakört a munkaköľ új betöltőjének, ennęk hiáĺyź.ŕlan a kĺizvetlen hivatali felet-
tęsnek kell átadni.

19.3.A munkakör.átadást jegyzőkönyvben kell rogziteni, melynek tartaLmaznia kell:
a.) az źúadásra kerĹilő munkakör fęIadatait, munkakörileirźsáú,
b.) a folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolását, valamint tájékońatást avég-

rehajtás hely zetéről, eredmény érő|, a sztikséges további teendőkĺől,
c.) az átadźĺsra keľĹilő iigyiratok, adatok, utasítások, tervek, szabá|yzatok, nyilvántar-

tások jegyzékét, a munkaköľhöz kapcsolódóan keletkezett, rendelkezésére álló
ęlęktronikus dokumentumok fellęlhętőségi helyét.

d.) azátadőnakés azźtíĺęvőnek a jegyzőkönyv tarta|mźwal kapcsolatos észrevételeit'
e.) az źttadás helyét, idejét, az túadő és az źúvevó a|ćńrźsát.

t9.4.A munkaköľ átadás.źltvétę|ért a közvetlen fęlettes a felelős.

19.5. Szabadság esetén a szervezęti egység vezetője kĺiteles a szabadság engedélyezése ęlőtt
meggyőződni arról, hogy a szabadsźry időtartama a|aĺt az igyek folyamatos intézése
biztosított.

20. UTAsÍľÁsI, ELLENoRZESI JoGoK, BESZÁMoLTATÁS

2a].Az tigyosztályok, önálló irodák vezetóí, feladat- és hatásköľiikben a koordinálásuk aIá

tartoző dolgozók tekintetében feladat meghatározási, utasítási, ellenőrzésí,bęszélmo|ta-
tási joggal rendelkeznek.

20.2.Az átruhazotthatáskörben (kiadmányozási jogköľben) ellátott hatásköľ (kiadmányozás)
jogszabáIyi cimzettje utasítást ađhat, illetve a hatásköľt visszavonhatja. Az iftruhź,zott

hatáskör, źttađott kiadmány ozási j o gköľ tovább i túruházźsa ti 1o s.

20.3.Etlenőrzést a jegyző, munkaterĹi|ętén az aljegyztĺk és a jegyző źÄtal megbízott személy,
továbbá szervęzęti egységében a hivatali felettęs végezhet.

20.4.A Polgármestęri Hivatalköztisztviselőjét bęszźlmo|źlsi kötelezettség terheli:
a.) a feladat végrehajtélsŕlrő|,ha azt jogszabőiy e|őírja, hivatali felettese kéri vagy avég.

rehajtás során akadtiy meľĹilt fel
b.) az źúruhź.rzott hatáskörben ill. átadott kiadmányozásijogkörben ellátott feladatokról

az źúruháző tital' meghatározott ľendben
c.) amennyib en szabźiytalanságot észlel az e|jźltás során.

20.5. A jegyzó kęzdeményezÁeti a po|gármesternél az ĺinkormtlnyzati gazdá|kodó szerve-
zętękés intézmények adatszolgźitatźtsátaz önkormányzatmíiködése érdekében.

21. 
^KIADMÁNYoZÁS 

ľs ł HATÁsKonÁľnuruĺzĺs RENDJE

Kiadmányozás az irat egyszemélyi a|źlírásźltjelenti, mely során a sajźĺt, vagy źúruházott
hatáskĺirbęn hozott íľásbeli intézkedés (kiadmány) aláírźsra keriil. A kiadmányozési jog az
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iigyben töľténő közbenső intézkedésre, döntésre, valamint külső szervnek vagy személy.
nek címzett irat kiadásźra ad felhatalmazást. A kiadmányozásijog magában fog|a|ja az
intézkedést, a kö,zbenső intézkędést, a döntést, a döntés kialakításának, valamint az irat
irattárba helyezésének jogát. A kiadmányozott irat taľtalmáért és a|akiságáért a kiadmá-
ny oző (a kiadmány ozást v égző) felelős.

A Polgármęsteri Hivatal egészére vonatkozóan a kiadmźlnyozźlst a jegyzó gyakorolja, (kivéve
a jogszabźtlyban meghatĺáľozottakat: az anyakonyvvezetore vonatkoző önźil'ő kiadmányozást)
amelynek jogát jegyzői utasításban az aljegyzőkre, a Polgáľmesteri Hivatal szervęzeti egysé-
gére (a szewezeti egység vezetojére' a vezetó nevében alźirő helyettesre) átruházłlratja. A
ki admány ozott ir at tarta|mi és foľmai he lye s s é g é ért a kiadmány ozó fe lelő s.

A polgáľmester és a jegyző túruházható feladat- vagy hatásköreit írásban, utasítás formájában
ruházza áú.

22.Itfi<aLDETÉs

A hivatali kiküldętéssel kapcsolatos munkźitatőijogot a jegyző gyakorolja. A jegyző kiktilde.
tésének elrendelésére a polgármester jogosult, akőztts*isęlők kiküldetésérőI a jegyzo dönt a
polgármestęrrel egyetértésben.

B.ZAF(D RENDELKEZÉSEK

23.1 Az SZMSZ hatáIya kiteľjed a Polgáľmesteri Hivatal szęrvęzęti egységeire és vala-
mennyi hivatali dolgozőra.

23.2. Az SZMSZ megismęrtetéséről és betaľtatásárő| a jegyző a szervezeti egységekvezetői
túján gondoskodik és ellenorzi a benne fog|a|takat.

23.3. Az SZMSZ és mę||ékleteinęk, fiiggelékének napľakészen tartźsátő| a jegyző az aI-
jegy zok útj án gondoskodik.

23.4. A szewezeti egységek aktualizźit iigyrendjeit az abban sziikségessé vá|t véitoztatást
kövętő 60 napon beltil csatolni kell a fiiggelékhez.

23 .5 . Az SZMS Z közzétételre kertil az a|ábbi helyen : T meghaj tó\Normák\ Szabźiy zatok
23.6. Az SZMSZ-La Képviselő.testiilet .....120|3. (....) száműhatŕrozatőrya| ...-ihatźůlryal

hagýa jővá.

Budapest,20t3. ......

dr. Kocsis Máté
polgármester

Rimán Edina
jegyzo
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Mellékletek
l. sz. męlléklet: Budapest Főváľos MII. keľĹilet Józsęfuárosi Polgármesteri Hivatal alapíto
okirata
2. sz. melléklet: Budapest Főváros VIII. kerület Józsęfuárosi Polgármesteri Hivatal szervezęti
felépítése
3. sz. melléklet: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal szerveze-
ti egységeinek szakmai fęladatai
4. sz. męlléklęĺ a Hivatalban foglalkoztatott vagyonnyi|atkozat-tétęlre kötelezett köztisztlĺi.
selői munkaktirök j egy zéke

Ftiggęlékek
1. sz. fiiggelék: a Polgáľmesteri Hivatal szewęzęti egységeinek iigyrendjei
2. sz. fiiggelék: szabźiyzatok jegyzéke
3. sz. fiiggelék: a Polgármesteri Hivatal szewezęti egységeinek vezetői
4 . sz. fiigge l ék : az Ö nkorm źny zat b ankszám laszźlmai
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]. mellékle, 
oLAPÍTo .KIRAT

módosításokkal egységes szerkezetben

Budapest Főváros VIII. kerüIet Józsefuiíľosi onkormźnyzat Képviselő-testülete a20I2. decęmber
|9-én elfogadott módosítassal egységes szęrkezetbe foglalja a Budapest Főváros VIII. keľiilęt Jó-
zsefuaľosi ÖnkormányzatPolgfumesteri Hivatal, mint önállóan mríködő és gazdálkodó költségvetési
szervnek a Magyarország helyi ĺinkoľmanyzatairő| sző|ő 20| 1. évi CLXXXX. tv. (a továbbiakban:
Mötv.) 84. $ (1) bekezđése, azźi|anháztartásľól szóló 201I. évi CXCV. törvény 8.$-a, és az ennek
végrehajtásarő| szőIő 36812011. (X[. 31.) Koľmanyrendelet 5.$-a, továbbá a szakfeladatľendľől és
azál|amháztaľtási szakágazati rendről szőIő 5612011. (xII. 31.) NGM rendelet alapjźn elfogadott
tartalmi követelményeknek megfelelő a|apitő okiratát.

1. A költségvetési szerv
Megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvórosi Polgármesteri Htvatal (rövidített neve:
Józsefváros i P olgármesteri Hivatal)
Székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A költségvetési szeľv telephelyeĺ:

1 082 Budapest, Baross u. 66-6 8. (hrsz.:3 521 l I N 1, 3 521 t I N 3)

1 082 Budapest, Német u. 25. (Iusz.:3 52I2l N24, 3 5212 l N25' 3 52Izĺ N26)

1084 Buđapest, Víg u. 35. fszt.12. és fszt./Il. (hľsz: 3492|)

l084 Budapest, Rfüóczi tér 3. (hľsz.: 34899lBlI)

l084 Budapest, Víg u.32. (hĺsz.: 3494410lN|,3494410lN2,3494410lN3,3494410lN4,
3494410tN6)

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

1082 Budapest, Haľminckettesek tere2. fsztZ. (}ľsz: 35635lN35)

2. A kiittségvetési szelry létrehozá sá ľĺí l ľende|kező határ ozat száma :

A Budapest Főváľos VIII. Keľület Józsefuarosi onkoľmźnyzatKépviselő-testületének5312004.
(II. 1 9.) szźlmű határ ozata

3. A ktiltségvetési szelv j o gszabályb an megha tár ozott kiizfeladata :

A Mi'tV. 84.$ (1) bekezdése énelmében:
,,A helyi önkormĺányzat képviselő-testiilete az ĺinkormányzat mfüödésével, valamint a polgármes-

teľ vagy a jegyző feladat- és hatáskörébetartozó ügyek döntésre való előkészítéséve| és végľehajtá-
sával kapcsolatos feladatok e||źÍásźrapolgármesteri hivatalt vagy kĺizĺis önkoľmĺĺnyzatihivata|thoz
létre. A hivatal közreműködikaz cinkormányzatok egymás kö,zötti, valamint azá|Iaĺni szervekkel
töľténő egyĹittmfüödésének ĺisszehangolásźtban.,,

4. A' ktiltségvetésĺ szeľv alaptevékenysége:
TEAOR számz 8411 Altalános közigazgatás
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Szakágazat szám:841105 Helyĺ łinkormányzatok, valamint ttibbcélú kistéľségi táľsulások
igazgatási tev ékenys é ge
főtevékenység:
841126 Onkoľmányzatokés táľsulások általános végľehajtől igazgatálsi tevékenysége

750000 A\|ategészségĹigyi ellátás
84|II2 onkormányzati jogalkotás
84|124 Tęrületiáltalanosvégľehajtóigazgatźsitevékenység
84|127 Helyinemzetiségiĺinkormányzatokigazgatásitevékenysége
84|154 Az önkormőnyzati vagyonnal valő gazđéikodássalkapcsolatos feladatok
890441 Rcivid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásľa jogosultak hosszabb időtaľtamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb kĺizfoglalkoztatás

A költségvetési szervnek vállalkozási tevékenysége nincs.

5. A költségvetési szeľv illetékessége' míikiidési terĺilete:
Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaroskizigazgatási terĹiletén a székhelyén és a telephelyein a
kcĺzhatalmi tevékenység ellátása.

6. A kłiltségvetési szeľv irányító szeľvének megnevezése és székhelye:

Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmĺányzat Képviselő-testülete;
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

7. A ktiltségvetésĺ szeľv gazdálkodásĺ besoľolása:
A költségvetési szerv gazdźikodási besorolása szerint önállóan miĺködő és gazdálkodó kciltségvetési
szew, saját költségvetésselrendelkezik' önálló gazdźt|kodasi jogkĺiľe és felelőssége van' alaptevé-
kenységét önállóan |źúja e|.

8. Y ezetőjének megbÍzásĺ rendj e:

A polgármesteľi hivatal vezetoje a Mötv. 81.$ (1) bekezdése szerint a jegyzó.
A jegyzőt a Mötv. 82. $ (1) bekezdésének, valamint akozszo|gáIati tisztviselőkÍől sző|ő20||. évi
CXCX. törvény 247. $-ban foglaltaknak megfelelően nyilvános páIyazat a|apján a polgiíľmester
ĺeveziki.Akinevezésidőtartamahatátozatlan.
A kĺiltségvetési szeľv vezetője a képviseleti jog gyakorlója.

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatásĺ jogviszony megielölése:
A kciltségvetési szerv dolgozói köztisztviselők és egyéb munkavállalók, akiknek jogviszonyĺĺľa a
kozszo|gá|ati tisztviselőkről sző|ő20|1. évi CXCIX. töľvény ľendelkezéseit kell a|ka|mazlll.
Egyes foglalkoztatottjai munkavállalói jogviszonyban állnak, akik tekintetében a munka tĺirvény-
könyvéľől sző|ő 20|2. évi I. t<iľvény rendelkezéseit kell a|ka|mazni.
Egyéb fogla|koztatásra iľlĺnyuló jogviszonpaa Polgáľi Törvénykönyvľől sző|ő 1959. évi IV. tör-
vény (pl. megbízási jogviszony) azirźnyadő.

10. A feladat ellátását szolgáIó iinkoľmányzativagĺonz

1082 Budapest, Baľoss u.63-67. (hĺsz.: 35235 1859 m2)

1082 Budapest, Baross u. 66-68. (hrsz.:352||lV| 532ĺlł,352II1N3 47 fił)
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1082 Budapest, Német u. 25. (\tsz.:352l2lv24 96 |1ŕ, 35fl2lN25 4tÍł,352I2lN26 15 m2)

1084 Budapest, Víg u. 35. fszt. 12. a|atti27 m2 és fszt.il. száma|atti 1l m2 (hrsz: 34gz|)

1084 Budapest, Rfüóczitét 3. (hľsz.: 34899tBlI 82ÍÍŕ)

1084 Budapest, Víg u.32. (hĺsz.: 34g44lolNI 43 m2,34944lolN2 44 m2,34g44l0/N3 3I ftł,
34944lolN4 24 fił,34g44l0lN6 94o fił)

1082 Budapest, Kisstáció u. 5. (35604ĺN3 |46 rÍť)

1082 Budapest, Haľminckettesek tere2. fszt2. (hľsz: 35635lN35 37 nł)

A vagyon feletti rendelkezésľe a Képviselő-testĹilet áItaI alkotott rendeletekben meghatározott szabá-
lyok iľĺányadóak.
Záłrad'ékz
A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuiíľosi onkormźnyzatPolgáľmesteri Hivatala alapítő okira-
tát Budapest Fővlĺľos VIII. KeľĹilet Józsefüáĺosi onkormźnyzatKépviselő-testiilete ...l20|3. (....)
szálrŕl hatáĺozatával 2013 . . . . -i hatálly a| hagýa jővél.

Budapest,2013. ....

Rimĺĺn Edina
jegyzó

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester
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