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Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság véleményezi x
HumánszolgáltatásÍ Bizottság véleményezi x

Hatźx ozati j av as|at a bizottság szttmár a:
AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźęés a Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő.
testületnek az e\őteriesztés mestáľsv a|ásźú'

Tĺsztelt Képviselő.testület!

I A Képviselő-testiilet Szervezeti és Miíködésí Szabdlyzatdval kapcsolatos rendelet

A Magyarországhe|yi önkoľmanyzatairő| szóIő 20Il. évi CLXXXIX. tclrvény (továbbiakban
Mötv.) több ütemben módosította az 1990. évi LXV. törvény (otv.) által meghatérozotlon-
kormtnyzati rendszert. Ennek jelentős állomása volt 2013. január |. napja, amikor azOtv.
legtobb rendelkezése hatályon kívtil helyezésľe keriilt és a Mcjtv. vonatkozó rendelkezései
vették át ezekhelyét.

A Mcjtv. számos követelményttźlmaszt a Képviselő-testület Szervezeti és Műkĺjdési Szabály-
zatźwal szemben, meghatározva annak részlętes tarta|mát, aszabźĺIyozás főbb kereteit.
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A Tisztelt Képviselő-testĹilet 34512012. (x. 18.) szźnrÍlhatźnozatával meghoztaa jáľźisirend-
szer kialakitźsáva| összeftiggő döntéseket, amelynek k<ivetkeztében a Polgáľmesteri Hivatal
szervezeti źtalakításavált sztikségessé. A Képviselő-testiilet 47612012. (XII. 19.) szźlrĺúhatá.
rozatáva| elfogadta a Polgáľmesteľi Hivatalmódosított a|apitő okiratát, valamint azuj szerve-
zeti felépítést is.

A Mijtv. új szabályozása és a Polgarnlesteľi Hivatal szeľvezeti atalakitása lrriatt sztikségessé
vá|t a Képviselő-testĹilet és Szervei Szeruezeti és Mtĺködési Szabá|yzatźróI sző|ő 1,912009.
(V.06.) ĺinkoľmányzati rendelet felülvizsgálata is, melynek módosítását a7612012. (xII.21.)
önkoľmlányzati rendelettel fogađta el a Képviselő-testület. Ennek során a rendeletben módosí-
tásra keľültek a szervezęti źta|akitással összeftiggő rendelkezések, hatályon kívĹil helyezésre
keriiltek az indokolatlanulpáľhuzamos' vagy magasabb rendű jogszabá|yokban rĺigzített ľen-
delkezések, és megjelentek a ľendeletb eĺ az ij Mötv. éita| ttlmasztott tarta|mi követelmények
is.

A módosítás a 1912009. (V.06.) önkormanyzati rendeletet kodifikációs szempontból kedve-
zót|eni| éľintette, szükségess é vźit egy új, szeľkezetile g átdo|gozott, kíegészített és taľtalmi-
lag megúj ított ľendelet megalkotása.

Az előterjesztés 1. sztlmí mellékletét képező rendelet tervezet a korábban bevált és megszo-
kott eljráľási renden lényegileg nem vźĺ|toztat, de egyes részIętszabályok tekintetében új ren-
delkezé sek et tartalmaz.

Äz Ílj sZMsZ az alábbijellemzők tekintetében tér el a korábbi Szervezeti és Működési Sza-
b á|y zatot tarta|maző rendel ettő l :

A törvényi rendelkezések paľhuzamos megismétlése nélkülcizésľe keľĺilt, az SZMSZ
szinte kizaľólagosan az onkormźnyzat (Képvise1ő-testtilet) belső működésére és a ha-
táskörgyakorlás ľendjéľe összpontosít.

AzSZMSZ szerkezeti felépítése pontosan követi azMotv. źita|taĺta|mazottkotelezo
tartalmi elemeket.

Az Mcitv. új rendelkezései (például a Polgármesteľi Hivatal új elnevezése tekinteté-
ben) tételes en źlfuezętésľe keľültek.

Az e|őtetjesztésekkel kapcsolatos előkészítő szabá|yok részletesebben kerĹiltek meg-
alkotásľa, mivel azokaképviselő-testĺileti működés e|vá|aszthatatlanrészét képezik.

Egyes hatásköľök pontosítasra kerültek, például a sajtó-he1yreigazításo|d<al kapcsola-
tosan, illetve a kciltségvetési források alapján tĺirténő szerződéskcjtések tekintetében.

A renđelet 9. mellékletében az Anyakonyvi Iroda ügyfélfogadási ľendje módosításľa
került, és ezentul megegyezík a Polgĺáľmesteľi Hivatal általános ügyfélfogadási rend-
jével, azzal, hogy újszülött anyakönyvezése, valamint haláleset anyakcinyvezése ese-

tén munkaidőben az á|ta|źnos ügyfélfogadási renden kívĹil is fogad ügyfeleket. E mó-

t.

3.

4.

5.

6.





dosításra munkaszervezési okok miatt keľült Soľ, a vźt|tozásrő| az igyfelek megfelelő
tźĄ ékoztatźtsban ré sze sül nek.

A korábbi sZMsZ-t módosító rendeletek hatályon kívül helyezésén tulmenően a polgĺíľmes-
teri hatáskcjľcikkel cisszefiiggćĺ két cjnkormányzati ľendelet {32l200I. (X.26'),51/2008. (X.
15.)} módosítása, illetve hatályon kívül helyezése is sztikségessé váIt.

II. A Polgdrmesteľi Hivatal alapító okiľatdnak módosítása

A Mötv. 84. $ (5) a) pontja törvényi szinten egységesen meghatározzaaPolgtrmesteľi Hiva-
tal elnevęzését, ezt aHivata| a|apítő okiratában is szfüséges átvezetru. Szfüséges módosítani
a Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét, valamint a Magyaľ Allamkincstźn tájékońatása
szerint az a|apítő okirat 5. pontjĺának elnevęzését is. Az alapitő okiratot módosító okiľatot,
valamint az egységes szerkezettĺ a|apítő okiľatot az előterjesńés 2. és 3. számú melléklete
tartalmazza.

III. A Polgúrmesteri Hivatal Szervezeti és Míĺködési Szabólyzata

Az á||amháztartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. törvény 9. $ (1) bekezdés a) pontja szeriĺt a
költségvetési szerv irĺínyítási jogk<irének gyakorlója fogadja el a költségvetési szerv szerve-
zetí és működési szabźiyzatát. Ezért a ľendelettervezeten tulmenően jelen előteľjesztés 4.
számt mellék]ete tarta|mazza a Polgĺírmesteri Hivata| Szewezeti és Működési Szabá|yzatát,
valamint annak fiiggelékeként többek kĺjzött a Polgĺĺrmesteri Hivata|' szervezeti egységeinek
ügyrendjeit is.
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Az SzMSz módosításaľavonatkozőarl a Képviselő-testület hatáskcĺľe a Mötv. 53. $ (1)' vala-
mint 42. $ l. és 2. pontjźn, az alapítő okirat módosításaĺa vonatkozőarl az á,IlanháztntásrőI
sző|ő 2011. évi CXCV. törvény (Aht.) 8. $ (5) bekezdésén, a Polgármesteri Hivatal Szerveze-
ti és Műk<jdési Szabályzatánakelfogadásáravonatkozőanaz Aht. 9. $ (1) bekezdés a) pontjan
alapul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől ahatfuozati javaslat és a mellékelt rendelet elfogadá-
sát.

HłrÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. az előterjesztés2. számu mellékletét képezó Polgármesteľi Hivatal Alapító okiľa-
tát Módosító okiratot, vďamint az előterjesztés 3, szźtmis' mellékletét képező, mó-
đosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiľatot 2013. május 23-iha-
táIyba lépéssel elfo gadj a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. május 22.

f. felkéri a polgármestert és a jegyzőt az I. pont a|apjan elfogadott Alapító okiratot
Módosító okiľat valamint egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aIźńrásáĺa.
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Felelős : polgármest er, jegyző
Hataridó: f0I3, május 3 1.

az eloteqesztés 4. számű mellékletét képező Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Műkĺjdési Szabá|yzatát, valanint annak melléklęteit és fliggelékeít 2013. május
23 -i hatćilyba lépéssel eltbgadj a.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013 . mźĄus 2f .

felkéri a polgĺĺrmestert és a jegyzőt a 3. pont a|apjźn elfogadott Polgármesteľi Hi-
vatalSzervezetiésMúkĺ jdésiSzabćtlyzattnakaIáírásćra.

Felelos : polgiĺrmest er, jegyző
Hatáľidő: 2013. május 31.

4.
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Budapest, 2013. május 13.

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyzó

Iegyzoi Kabinet
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po1gáľmester

nevébęn és megbízl
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aljegyző
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A kihirdetés módja: kifiiggesztés
A kihirdetés napja:

az előterjesztés ]/a. melléklete

Riman Edina
jegyzó

B ud apest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi onko rm ányzat

... ĺ2013. (.....) iinkormányzatĺ rendelete

a Képviselő-testiilet és Szervei Szeľvezeti és Működési Szabályzatárő|

Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete az A|aptorvény 32.

cikk (l) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyaľország helyi cinkoľmányzataiľól sző|ő 2011. évi

CLXXXX. töľvény 53. $ (l) bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapjan az a|źlbbi Szervezeti és

Mtĺködési Szabźiyzatot alkotj a meg:

. FEJEZET

Ár,ľ.ł.lÁľo S RENDELKEZÉ sEK

1. Éĺelmező rendelkezések

1. $ E rendelet a|ka|mazásában :

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

b) helyben szokásos mód: a Polgármesteri Hivatal Humiĺnszo\gá|tatási Ügyosztályźn e|he|yezett

hirdetőtáblźIjźn I0 napra tcirténő kiftiggesztés, és a Budapest Főviíľos VIII. kerület Józsefuĺírosi

onkoľmĺĺnyzat (a továbbiakban: onkoľmányzat)hivata|os honlapján tcjrténő megjelenítés;

c) jegyzőkiinyv: a Magyaľoľszághe|yi önkormrínyzatairő| szőlő 2011. évi CI.X)oilx. ttirvény 52. $

(1) bekezdésében meghatiĺľozott elemeket tarta|maző közokiľat, amely pontosan tĺikľözi a

Képviselő-testiilet vagy abizottsźry ülésén töľténteket, de nem szószerinti |eirata az ülésről készült

hangfelvételnek;

d) jegyzőkiinyvi kivonat: a jegyzőkönyv a|apján készített, a Képviselő-testtilet vagy a bizottság

hatźltozatait és a képviselő-testtĺleti vagy bizottsági tagok kérdéseit tartalmaző dokumentum;



e) képviselő: a Magyarcrszźry helyi önkotmźnyzatairól szóló 2011-. évi CLX)O(IX. törvényben

meghatźrozott helyi önkoľmányzati képviselő és a helyi ĺinkoľmanyzatok'rő|' szóló 1990. évi LXV.

törvényben meghatźrozott települési képviselő;

fl |evezető elnĺik: a Képviselő-testiilet elntike' azaz a polgáľmester, akadályoztatása esetén az źitala

megbízott _ képviselő-testĹile.ti tag _ alpolgármesteľ, a polgármesteľ és az, a|polgźtrmesteľek egyĹittes

akadá|y oztatása e setén a kore l nök ;

g) melléklet: a jelen rendelet jogszabályi szakaszainak részét nem képező, de egyebekben kote|ező

rendelkezéseket taľtal maző rendeletľész:

h) minősített többség: a megválasztott képviselők több mint felének egybehangző szavazata;

i) napirend: az ülés lebonyolításának és az e|őtęrjesztések és egyéb napiľendi pontok _ kĹilönösen

j avaslatok, indítványok _ Ĺĺrgyalásanak rendj e;

j) napirendi pont: az ülésen megfárgya|ásľa javasolt vagy ténylegesen megtlĺľgyalandó előterjesztés;

k) önkoľmányzati érdek: az önkormźnyzati célok és feladatok megvalósítását, valamint az

Önkormányzat kaľosodástólvaló megóvását és vagyonának védelmét szolgá|ő érdek;

l) önkoľmanyzati gazdasági tarsaság: az Önkoľmtnyzat többségi befolyása a|att źů|ő _ ideértve az

onkormlĺnyzat źlta| a|apított egyszemélyes gazdasági taľsaságot is _, a nemzeti vagyonľól szóló

201|. évi CXCVI. törvény 3. $ (l) bekezdés 1. pont a|apjźn át|ź.lrhatő szetvezetnek minősĹilő

gazdasági társaság;

m) önkormźnyzati gazdasági taľsaság vezetoje.. az önkoľmźnyzati gazdasági taľsaság önálló

képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselője vagy egyĹittes képviseleti jog esetén az

egyiittes képviselethez sztikséges olyan személyek, amelyek közül legalább egy vezető

tisztségviselő;

n) önkormányzati törvények: a Magyarország helyi önkormźnyzatairól szóló 20|1. évi CL)ooilX.

töľvény, a helyi önkormányzatok'rő| szőIő 1990. évi LXV. tĺiľvény hatályban lévő rendelkezései, a

polgáľmesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiľől és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjĺáľól

szćiő 1994. évi LXIV. törvény, valamint a helyi önkormĺányzati képviselők jogállásĺĺnak egyes

kéľdéseirőlszóló 2000. évi XCVI' tĺirvény;



o) összevonthatźlrozathozatal: atémáját tekintve egymással ĺisszefüggő előterjesztésekľe vonatkozó

olyan d<jntés megllozata|a, ame|y az összevonás á|ta| érintett _ az osszevont hatiáľozathozata| alőI

targyalásra. ki nem kéĺt _ összes hatérozatí javaslat elfogadására, vagy az előteľjesĺések

tźtmo gatásźna, tudomásul vételére vonatkozik.

2. Az onkoľmányzathivatalos megnevezése és székhelye

2. $ (1) Az Önkoľmźnyzat hivatalos elnevezése: Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi

Onkoľmányzat, roviďített elnevezése: Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat. Magasabb szintű

jogszabáIy eltérő rendelkezésének hianyában a rĺjvidített elnevezés is alkalmazható.

(2) Azonkoľmrínyzatszé|<helye: 1082 Budapest (VIII. kerület), Baross u.63-67.

(3) Azonkoľmanyzat|eve|ezési címe: 143l Budapest, Pf.: 160.

() Az onkoľmanyzat inteľnetes elérhető sége : www j ozsefu aľos.hu

(5) Az onkormanyzat képviselő-testületének hivatalos megnevezése: Budapest Józsefuiírosi

onkorman y zat Képv isel ő -testül ete.

3. $ (1) Az onkoľmányzat hivatalának hivatalos megnevezése: Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet

Józsefuarosi Polgĺĺľmesteri Hivatal

(2) 
^ 

Polgáľmesteri Hivatal tinállóan mfüödő és gazdálkodó k<iltségvetési szeÍv, önálló jogi

személy.

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

Q) 
^Polgáľmesteri 

Hivatal levelezési címe azonos az onkoľmźnyzatlevelezési címével.

(3) A Polgáľmesteri Hivatal belső szervezetitagoződźĺsát, munkarendjét, valamint azugyfé|fogadás

ľendjét e rendelet 9. mellékletetarta|mazza.

5. $ (l) Az onkoľmźnyzat alaptevékenységét és szakfeladatrendjét e ľendelet 7. melléklete

tartalmazza.

(2) 
^zonkormanyzat 

önként vá\|altfeladatait e rendelet 8. mellékletetarta|mazza.



(3) Az Önkoľmányzat źLIta| fenntartott intézmények és az onkoľmanyzat áIta| alapított gazdálkodó

szerł ezetek fel s oro lás át e ľende l et l 0. me l l ékl ete tartalmazza.

(4) Az Önkoľmanyzat hivata|os jelképei a kerület címere és zász|őja. A kerület címerének és

zász|őjánakIeirźsźú, valamint azokhasznźiatźnakľendjét külĺĺn önkormanyzati rende|ettarta|mazza.

II. FEJEZET

AZ oNKonnĺÁľyzĺ.T SZERVEL AZDKJoGÁLLÁSA És FELADATAI

3. A Képvĺselő.testületľe és a képviselőkľe vonatkozó á.Jta|ános szabályok

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

képviselő, a kompenzációs listaról 5 képviselő, valamint a kĺjzvetlenül megvźiasztott polgiíľmester.

(2) A Képviselő-testiilet tagjainak névjegyzékét a rendelet 2. melléklete tarta|mazza.

7. s (1) A képviselő köteles:

a) felkészülten részt venni a Képviselő-testület munkájában;

b) a rendszeres kapcsolatĺarttsra a vá|asztőkkal, a lakosság különbĺiző taľsadalmi és önszervezodő

közösségeivel;

c) íľásban vagy szóban előzetesen bejelenteni és indokolni, ha a képviselő-testĹileti ülésen vagy a

bizottsźątilésén nem tud ľészt venni.

(2) Az a képviselő, aki a szabźlyszeruen kiktildött meghívóban megielölt időpontban a Képviselő-

testiilet üléséről előzetes bejelentés vagy igazolás nélkĹil távol marad, és távolmaruđását alapos

indokkal nem menti Iĺ, igazo|atlanul távollévőnek minősül.

s. $ (1) A képviselő összeférhetetlenségének megállapításźra iranyuló e|járás esetén a polgáľmesteľ

az <isszeférhetetlenség megá||apításźlra vonatkozó kérelmet átadja kivizsgálásra az

összeféľhetetlenségi ügyekért felelő s bizottságnak.

(2) 
^ 

képviselő vagyonnyilatkozatát a vagyonnyilatkozatok nyilvlíntaľtásáért és ellenőľzésééľt

felelős bizottság tartja nyilván, gondoskodik annak megőľzéséről, melyet a mandátuma |ejártát

követő 15 napon beltil visszajuttat az érintetteknek.



(3) A képviselő tiszteletdíjra, teľmészetbeni juttatásra és ktiltségtérítésre jogosult, melyet a

Képviselő-testület külön rendeletébe n szabá|y oz.

4. 
^z 

alpolgáľmesteľek váIasztása és a tĺtkos szavazás általános szabáł|yai

9. s (1) A Képviselő-testĺilet az a|po|gźrmesteľ megválasztásakoľ a titkos szavazás általános

szab á|y ai szerint j ar el.

(2) 
^ 

titkos szavazás szavaző|apon történik, melyet a Polgáľmesteri Hivatal hivatalos pecsétjével

kellellátni.

(3) Érvényesenszavazni csak aszavazóIapon szeľeplő jelöltľe lehet.

(4) A szavazáshozto|IaÍ, kell használni, a véiasztottjelölt neve mellé két egymást metsző vonalat

kell tenni.

(5) Éľvénýelen a szavazat:

a) ha nem hivatalos _bé|yegzolenyomat nélküli _ szavaző|apon adták le;

b) ha ceruzával tcĺltĺitték ki a szavaző|apot;

c) ha nem lehet kétséget|<lzárőarl'megá11apítani, hogy a képviselő kire szavazott;

d) ha a szavazó képviselő a megválaszthatőná| több jeliilt nevét jelöli meg a szavaző|apon.

10. $ (1) A titkos szavazźs lebonyolítására a Képviselő-testület a képviselők közül 3 fłis

szav azatsz, mIáIő bizottságot v źůaszt.

Q) 
^ 

szavazatszám|á|ő bizottság megállapítja a titkos szavazźs eľedményét, melyľől tájékoztatja a

Képviselő-testtiletet.

(3) A titkos szavazástőlkĹilön jegyzőkĺinyv készĹil.

(4) A jegyzőkönyvet a szavazatszámláIő bizottsĘtagsai írjek a|á.

11. s (1) Titkos szavazás esetén aszavazőIapok elhelyezésére uľnát kell biĺosítani.



(2) 
^szavazatszámláló 

bizottságnakaszavazás megkezdése előtt meg kell gyóződnie anőI,hogy az

uľna ĺiľes, a szavaző|apok száma egyezik a szavazźsra jogosultak számáva|, ennek megtörténtę után

azwnéú le kell zźmi.

(3) A szavazólapoknak a képviselők részére történő átađźLsát a képviselőknévjegyzékén jelölni kell.

5. A Képviselő.testület ĺĺlései

12. $ (1) A Képviselő-testület rendes és rendkíviili ülést taľt.

(2) A Képviselő-testület _ augusztus hónap kivételével_ minden hónap első és haľmadik szerdź!án

tart rendes ülést.

13. s (1) A ľendkívtili ülés <isszehíváséra az önkormányzati toÍvények előírásai az irényađők azza|,

hogy aZ ülést népi kezdeményezésre is ĺjssze kell hívni, ha annak külön ttiľvényben és

önkormányzati rendeletben előíľt feltételei fennállnak. Népi kezdeményezés esetén figyelembe kell

venni a külön tĺirvényben és önkormĺĺnyzati rendeletben foglalt eljarási szabályokat.

(2) A rendkívĹili ülés összehívásaľa irrĺnyuló indítványt a polgáľmestemél kell írásban

előterjeszteni.

(3) A polgáľmester az indíwány benyújtásátó| szźmított hat munkanapon belül köteles a rendkívĹili

ülést összehívni.

(4) Ha|asztást nem tűrő, indokolt esetben - önkoľmźnyzati érdekből _ a Képviselő-testület

telefonon vagy elektronikus levél útjan is cisszehívhatő azza|,hogy az összehívásra okot adó esetet

és éľdeket tételesen nevesíteni kell. Ebben az esetben az előterjesztések kézbesítésének és

előkészítésének általanos szabálvaitól el lehet téľni.

6. A képviselő-testületi ĺilés iisszehívása és vezetése

14. s (l) A képviselő-testiileti ülést a polgĺíľmester, távolléte vagy taľtós akadá|yoztatása esetén az

titala kijelölt vagy a helyettesítését ellátó _ egyébként képviselő-testiileti tag _ alpolgáľmesteľ, e

tisztségek egyidejű betöltetlensége esetén a koľeln<ĺk hívja ĺissze.

(2) 
^ 

meghívót és az íľásbeli előterjesztést, valamint ezen kívül más, a Képviselő-testiilet

munkájával összefiiggő egyéb dokumenfumot, jegyzőkcinyvet, értesítést _ jogszabá|y eltérő



rendelkezése hiĺányábarL _ az omtľjozsefuaros.hu portálra kell feltĺjlteni, ahonnan a képviselő és a

bizottsági tag az anyagokat j ogosultság biľtokában letöltheti.

(3) A képviselő-testiileti tilés meghívőját a napirendi pontok anyagaival egyÍitt nyolc nappal az ülés

előtt kell feltolteni aportźůra.

(4) A poľtál megtekintésére jogosultsággal nem rendelkezők szźlmźna a meghívót és az

előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni' hogy azt a meghívottak hét nappal az ülés előtt megkapjak.

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

mailt is éľteni kell.

15. $ (1) A meghívónak taľtalmazłllakeIIaz ülés helyének és napjának, kezdési időpontjanak, a

nap irendi p ontok tár gy ának és el őterj e s ztőjének me gj elö lé sét.

(2) Amennyiben az eloteryesztés címe napirendi javaslatként a meghívóban szeľepel, akkor annak

pótkézbesítése is lehetséges abban az esetben, ha az előkészítés során előľe nem |áthatő, t$

köriilmény,kockźzati elem vagy feladat, célkittĺzés jelenik meg. A pótkézbesítés engedélyezésérola

jegyző inđokolása a|apjén a polgáľmesteľ đönt azzal, hogy a pótkézbesítés legkésőbbi időpontja az

ülést mege|ózo második nap vége. Ezen hataridő elmulasztását ktjvetően előteľjesztést csak a

helyszíni kiosztású előterjesztésekĺe vonatk oző szabá|yok szerint lehet beterjeszteni.

(3) A képviselő.testtileti iilés meghívójában nem szeľeplő napiľenđi javaslat tĺíľgysorozatbatorténő

felvételére bármelyik képviselő az ülést megelőzóen írásos stirgősségi indítvrĺnyt teľjeszthet elő

indoklással. A stirgősségi indítvźnyt a polgármesternél kell benyújtani, a napiľendre tĺiľténő

felvételľől a Képviselő-testület egyszeľíi többséggel dönt.

(4) Amennyiben az e|őterjesztés lényegét nem érintő kisebb jelentőségrĺ javítás válik szfüségessé,

akkor az előteqesztő csęreelőterjesztés beterjesztéséről dönthet. Cseľeelőterjesztésnek minősiil az

előterjesztés tetszőleges ľészének cseréje is. A csereelőterjesztésben a vá|tozásokat egyéľtelműen

jelezni kell.

(5) A képviselő-testiileti ülés meghívőjában szereplő, nyílt ülés naprendjéhez benyrijtott írásbeli

előterjesztést a wwwjozsefuaros.hu honlapra kell feltĺilteni. Az íľásbeli előterjesztésben szeľeplő

személyiségi és egyéb adatok a hatályos jogszabá|yi előíľásoknak megfelelően keľĹilnek kezelésre.

A képviselő-testiileti Ĺilés meghívóját a napirendi javaslat szerint nyílt üléshez benyújtott

anyagokkal egyĹitt hét nappal azuLés előtt kell a wwwjozsefuaros.hu portá|ra felteľľri.



16. $ A rendkívĹili ülés meghívőjara és annak megkĹildésére a rendes ülés meghívójara vonatkozó

szabályokat azza| az eltéréssel kell alkalmazni,hogy a meghívót oly módon kell kézbesíteni, hogy a

meghívottak azt az ülés előtt két nappal megkapjĺák. A rendkívĹili ülés ĺisszehívásáta vonatkozó

meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokát és tervezett napiľendjét.

17. s (1) A Képviselő-testĹilet iilésére meg kell hívni:

a) a képviselőket és a nem képviselő-testiileti tag alpolgĺíľmesteľt;

b) a jegyzőt;

c) aza|jegyzłĺket;

d) keľületi egyéniválasztókerületi országgyĺlési képviselőket;

e) a helyi nemzetiségi önkoľmányzatok elnökeit;

Đ abizottsźryok nem képviselő tagsait;

g) a jarási (fővaľosi keľĹileti) hivatal vezetójét;

h) a Polgáľmesteri Hivatal belső szewezeti egységeinekvezetőit;

i) az ö'nkormźnyzati töľvényekben meghatározott véleményezési jog köľébe tartoző napiľendi

pontokhoz az onkorm ány zat kĺinywiz s g á|őj át,

j) az tinkoľmźnyzati gazdasźryi taľsaságok és intézmények vezetőit, a gazdasági tarsaságokat

érintő napiľendi pontokhoz a gazdasźęi tarsaságok felügyelő bizottságainak elnökeit,

könywizsgálóit;

k) a kerületi Rendőrkapitanyság vezetőjét;

l) a Józsefuĺĺrosi Ttĺzőľség parancsnokát;

m) a keľületi népegészségugyi szerv vezetojét;

n) akiknek jelenlétét a polgĺíľmester inđokoltnak taľtja.

(2) 
^meghívottak 

köztil tanácskozási jog illeti meg:

a) a nem képviselő-testiileti tag a|po|gármesteľt;

b) a jegyzőt;

c) azaljegyzőket;

d) keriileti egyéni választókerületi országgyulési képviselőket;

e) a helyi nemzetiségi önkoľmány zatok elnökeit;

f) a keľiileti Rendőrkapitrĺnyság vezetőjét;

g) a Józsefuarosi Tűzőľség paľancsnokát;

h) a kertileti népegészségügyi szerv vezetőjét.

(3) Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatttrozott napiľendi pontjaihoz kapcsolódóan:

a) a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinekvezetőít;



b) az onko rmény zat könyvvizsg áIćiát;

c) az önkoľmźnyzatí gazdasági táľsaságok és intézményekvezetőit;

d) az ügyben tanácsadói feladatokat ellátókat;

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

(4) A tanácskozási joggal meghívottak részére a meghívóval egyĹitt _ a zárt Íilés anyaga. kivételévę|

_ valamennyi előterjesztést, a (3) bekezdés szerinti és a polgármester által esetenként tanácskozási

joggal meghívottak részére az oket éľintő előterjesĺéseket a 14. $ (4) bekezdésbenmeghatározott

módon kell kézbesíteni.

7. A képviselő-testiileti ü|és nyilvánosságánakbiztosítása és a műktidés infoľmatikai

előfeltételeĺ

18. $ (1) A Polgáľmesteri Hivatal a képviselő-testĹileti ülés időpontjaról és napirendjéről a kerület

lakosságát a helyben szokásos módon éľtesíti.

(f) 
^ 

képviselő-testĺileti ülések _ jogszabályban meghatźtrozott esetek kivételével - nyilvĺĺnosak.

Zártiilés elrendelésére az ĺinkormtĺnvzatí tĺiľvények rendelkezéseit kell a|ka|mazni.

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

esetenként _ egyszerutöbbséggel _ dont legfeljebb 3 perc időtaľtamú hozzásző|ási jog megadásráľól.

19. s A képviselő megbízatása idejéľe igénybe veheti a Polgáľmesteri Hivata| źůtall téľítésmentesen

biztosított informatikai szo|gźt|tatásokat, valamint a részéte haszná|ata téľítésmentesen átadott, az

Önkoľmĺányzat tu|ajdonźŃ képezĺĺ hordozhatő szźmítőgépet, annak tartozékait és a működéshez

szfüséges szoftvereket.

20. $ (l) A Képviselő-testĹilet kiilön honlap iizemeltetésével biaosítja a józsefuáľosi lakosok

kĺizvetlen, pontos, gyors és tĺĺľgyilagos tájékoztatásźtt (wwwjozsefuaros.hu).

(2) 
^z 

(1) bekezđésben meghatározott honlap áttekinthetően, kereshetően, a lakosság szźlmfua

kĺinnyen kezelhetően és kellő részletességgel tarta|mazza a Képviselő-testület műktidésével

összefüggő alábbi adatokat:

a) az ülések meghívóit;

b) a nyilvanos előterjesztéseket;



c) a nyilvanos ülések hangfelvételeit;

d) a nyilvanos ülések jegyzőkönyveit és jegyzőkcinyvi kivonatait;

e) ahatározatokat;

t) a kihirdetett, de hatályon kívül nem helyezett ľendeleteket.

(3) A Képviselő-testiilet bizottságainak miíködésével kapcsolatosan a (2) bekezdésben

meghatarozottak szerint a honlapnak az aIź.ŕ.bi adatokat kell taĺtalmaznia:

a) az ülések meghívóit;

b) a nyilvanos előterjesztéseket;

c) a nyilvános ülések jegyzőkönyvi kivonatait;

đ) a hataľozatokat.

8. Az előterjesztések ľendje

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

a) a polgáľmester;

b) az a|p o|gáľme sterek ;

c) a Képviselő-testĺilet bizottságźnak nevében abizottsźry elnöke;

d) a képviselők;

e) ajegyző;

f) az a|jegyzők;

g) az önkormźnyzati gazdasźąi tĺĺľsaságok vezetői;

h) az onkormźnyzat á|ta| a|apitotÍ költségvetési szeľv vezetóje;

l0



i) a Képviselő-testület vagy a polgáľmester felkérésére valamely intézmény vagy á||ami szerv

vezetője.

(2) Az előterjeszési szĺĺndékľó| az e|őter1esztő dönt. Amennyiben a Polgĺĺľmesteri Hivata| az

előkészítő, akkor a jegyzőt az előteľjesztési szźndékľól tíjékoztatní kell. A PolgármestenHivata| ezt

követően kezdi meg az e|ókészítő munkát.

(3) Az (l) bekezdés g)-i) pontjában meghatźlrozott előterjesztők amennyiben azok

munkaszervezeĹte| ľendelkeznek _ az előteľjesztésekkel kapcsolatos előkészítő munkát saját

munkaszervezetiik és az általuk megbízott szakéľtők, tanácsadók útjan látják el.

22. s (1) A képviselő-testĺ'ileti előteľjesztéseket a jegyző töľvényességi szignálását kĺivetően a

polgármestemél kell írásban benyujtani legkésőbb _ a süľgősségi indítvany és a helyszíni kiosztású

előterjesztés kivételéve| _ az iilés előtt kilenc nappal.

(2) Stirgős tigyben előterjesztés _ siiľgősségi indítvarry _ legkésőbb az lj|ést mege|oző napon |2

óráig nyújtható be a polgármesteľnél. A siirgős táľgyalást az előtedesztésben indokolni kell. Stiľgős

Ĺigynek minősül minden olyan iigy, amelynek későbbi megIĺĺľgya|ása tinkoľmányzati érdeket

sérthet.

(3) onkoľmźnyzati éľdeket érintő ésha|asztást nem ttĺľő esetben előterjesztés _ amennyiben annak

beterjesztésével a jegyző torvényességi szempontból egyetért _ helyszíni kiosztású előterjesztésként

legkésőbb az ülés napirendjének elfogadásáig benyujtható a polgáľmesterné|. Az ĺinkoľmányzati

éľdeket és atérgyalás halaszthatat|anságźnak indokát az előterjesztésben pontosan meg kell jelcilni.

(4) A Képviselő-testiilet ülésén ĺinálló napiľendi pontként olyan előteľjesztés tĺáľgyalható, amely

megfelel az előterjesztésekkel szemben tźmasztott általĺános követelményeknek. Az

előteľjesztésekkel szemben tźmasztott általanos követelményeket és az előterjesztések

b enyij tás ának rendj ét e rendelet 6. mel lékle te tarta|mazza.

(5) Valamennyi képviselő-testiileti előterjesńést _ amennyiben az határldőben lehetséges _ külön

bizottsági előterjesztés készítése vagy eÍTe iľanyuló előterjeszői szándék nélkiil is az illętékes

bizottság elé kell terjeszteni azza|, hogy a bizottság bármely előterjesztéssel kapcsolatban javaslatot

tehet és véleméný nyilvĺíníthat. Egyebekben a bizottság elé terjesztett képviselő-testĹileti

előteľjeszésekľől abizottság ĺisszevontan vagy külön javaslatra, a kikért e|óteqesztés tekintetében

egyedileg hoz hatźtrozatot, Amennyiben az előteľjesztés bizottsági tźttgyalása bárme|y okból

ll



mégsem töľtént meg, az előterjesztés eltérő t<irvényi rendelkezés hiĺányában bizottsági véleményezés

nélkül is a képviselő-testületi tilés napirendjéľe tí:zhętő.

(6) Előteľjesztést _ ide nem éľtve a módosító és kiegészítő indítvźnyt _ szóban nem lehet

beteľjeszteni. A napirend elfogadását követően benyújtott írásbeli e|óterjesztést a kĺjvetkező

képviselő-testtileti ĺi|ésęn kell tárgya|ni, F,z, a]ĺil a lever,eto elnök javaslatáľa a Képviselő-tęstĹilęt

egy szeru többséggel hozott döntésével kivételt tehet.

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

testtilet és a bizottságok munkáját.

(2) 
^ 

képviselő-testületi előterjesĺések előkészitése során a stľatégiai koncepció kialakitźsźt, a

szakmai előkészítést, a jogszerĹĺség biztosítását és az e|ózetes hatásvizsgálatot ĺisszehangoltan,

megfelelő ütemezéssel és magas színvonalon kell e|végezni.

(3) Amennyiben a képviselő-testĺileti előterjesĺéssel kapcsolatos előkészítést a Polgármesteri

Hivatal |átja e|, az e|őteqesztés elkészítésétę vonatkozó utasítást _ amennyiben annak szakmai

tisszetettsége vagy terjedelme szfüségessé teszi _ legkésőbb a22. $ (1) bekezdésben meghatźtrozott

hataridőt mege|őző hetedik munkanapon ki kell adni. A képviselő-testiileti előterjesztés

elkészítéséľe vonatkozó utasítás kiadását kĺivető két munkanapon belül az előterjesztések tewezetét

_ annak főbb taľtalmi elemeivel _ el kell készíteni, és aľľól a polgármesteľt tájékoztatnike|I.

(4) A képviselő-testĹileti e|oterjesnés formai, taľtalmi és stľatégiai elemekbő| á|I. Az előterjesĺés

foľmai megfelelőségéért és valóságtartalmáért az e|okészitő, az előteľjesztés stratégiai iľiínyvonala

tekintetébe n az előtet1esztő felelő s.

(5) Az előteqesztések a 6. mellékletben meghatározolt kĺjtelező taľtalmi elemekből épiilnek fel,

mely taľtalmi elemeket az előterjesztésenbelül egymástól elkülĺinítve, római számokkal kelljeliilni.

24.$ A bizottsági előterjesztésekĺe a képviselő-testületi előteľjesáésekre vonatkoző szabźiyokat kell

éľtelemszenĺen alkalmazni.

9. A képviselő-testĺileti ülés napiľendje és tanácskozási ľendje
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25. s (l) A képviselő-testiileti iilés napiľendjére, a napirendi pontok tźrgya|ásźnak soľľendjére a

polgármester a meghívóban, amennyiben sürgősségi indítvany vagy helyszíni kiosztású

előteľjesĺés érkezett, az tilés kezdetén tesz javaslatot. Azokat az e|oteqesztéseket, amelyeket a

polgármester nem javasolt napirendre venni, az e|oterjesztési szándék fenntaľtása esetén későbbi

időpontban lehet táľgyalni.

(2) Az előterjesztő, bármely képviselő vagy a jegyzó kezdeményezheti a napirenden szereplő

előterjesztésének levételét, elnapolását, erről a Képviselő-testtilęt vita nélktil, egyszeru tĺĺbbséggel

dönt.

26. $ (1) Minden hónap első renđes ülésének állandó napirendi pontja a polgármester írásos

tájékoztatőja a|ejźrt határidejrĺ testületi hatźltozatok végrehajtásěrőI, az eloző ülés óta tett fontosabb

intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekről és az önkormźtnyzatipénzeszkozĺik átmenetileg szabad

ľendelkezésű ľészének pélupiacijellegíi lektitéséről' A polgármester, valamint a Képviselő-testiilet

bizottságai a jogszabźtlyban meghatarozott azomali dĺjntést igénylő és késedelmet nem hĺrő,

rendkíviili stirgősséget igénylő esetben tettintézkedéseiről azintézkeďéstől számított 15 napon belül

vagy _ amennyiben ez azért nem lehetséges, meľt két egymást követő képviselő-testületi ülés kĺjzött

15 napnál hosszabb idő telik e| _ az aztkovető képviselő-testiileti ülésen beszámol.

(2) Az alábbi állandó napirendi pontok kertilnek tźĄékońatő formájában a Képviselő-testtilet elé:

a) a Képviselő-testiilet á|tal megszabot1hatźrldőben el nem késziilt e|őteqesnések jegyzéke, amely

tarta|mazza ahalasztás rövid indoklását és az előterj esnő tĺItal váIla|t új hatĺĺľidőt,

b) az átvételtől számított 30 napon belül a Képviselő-testĹilet mfüödését érintő és döntését igénylő

k<izponti állami, á|Iaĺnigazgatási szeľvek, az adőhatőság által írt észrevételek, megkeresések.

27. s (1) A ľendes tilés napirendjére kell ttĺzni a népi kezdeményezés,űtjźn benyujtott ügyet, ha az

az ĺinkorm tnyzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.

(2) 
^z 

egész napirendľől a Képviselő-testĹilet vita nélkül, egyszenĺ többséggel dĺint.

28. s (1) A Képviselő-testĹilet akkor határozatképes, ha az ülésen a megvá|asztott keriileti

önkoľmányzati képviselők több mint fele jelen van.

(2) Hatarozatképtelenség esetén a levezető elnĺik az ĺJlést beľekeszti és azt nyolc napon belĹil -

vá|tozat|an napiľenddel - ismételten ĺisszehívja.
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(3) Ha az ülés tartama a|att a |evezető elnök a Képviselő-testület hatźrozatképtelenségét źi|apíť1a

meg' a továbbiakbaĺ a (2) bekezdésben foglaltak szerint jar el, azza|, hogy a folytatólagos ülést a

fennmaľadó napirendi pontok megtargyal ására hívja össze.

29. s (l) A képviselő-testületi ülést a |cvczctő clnök vczeti, akinek a munkáját a jegyző vagy a

jegyző által kijelölt személy segíti.

(2) Az Ĺilést a levezeto elnök nyitja meg, aki megállapítja a jelenlévő képviselőkszźmát,

(3) Báľmelyik képviselő, illetve az e|oterjesztő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásanak

megszakitását és határozatnélkül töľténő |ezérásétt. Erről a Képviselő-testiilet vita nélkül - egyszeru

tĺibbséggel _ d<int, egyrittal meghatźrozzaanapirendi pont trĺľgyalásanak új időpontját.

10. A képvĺselőkľe vonatkozó magatartási szabályok és az ülés ľendjének fenntartása

30. s (1) A képviselő-testiileti iilésen résztvevő képviselők, illetve minden jelenlévő személy

kĺĺteles a tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani.

(2) 
^|evezető 

elnök gondoskodik a képviselő-testtileti ülés rendjének fenntaľtásáról. A tanácskozás

rendj ének megtaľtása érdekében a |ev ezető elnök:

a) a targytól eltérő vagy ugyaÍIazon érvet megismétlő felszólalót ťlgyelmezteti, ismétlődő esetben

megvonja tőle a szót. Akitő| aszőtmegvontfü, ugyanabban a trĺrgykörben nem sző|a|hat fel újľa;

b) rendľeutasitja azt a képviselőt, aki a testületi ülés tekintélyét séľtő kifejezést haszná|.

(3) A képviselő-testiileti tilésen megjelent meghívottakat, éľdeklődőket a tanácskozás ľendjének

bĺírmilyen módon töľténő megzavatása esetén a |evezeto elnök ľendľeutasíthatja. Az érdeklődők

részérő| megismétlőďó rendzavarás esetén a |evezető elnĺik az érintetteket a teľem e|hagyźsźĺa

kĺiteleżreti.

11. KépvÍselői kérdés

31. s (1) A képviselő a képviselő-testiileti tilésen a polgáľmesterhez, az a|polgźtrmesterhez, a

jegyzóhöz, abizottsĘok elnĺĺkeihezbátrmely ĺinkormányzati ügyben kérdést intézhet.

(2) 
^kérdés 

joga a képviselőket a napirenđtźlrgyalásanak befejezését kĺivetően illeti meg.
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(3) A kérdésľe az ülésen, vagy legkésőbb 15 napon belül íľásban érdemi vá|aszt kell adni.

32.$ (1) A 31.$ (1)-(3) bekezdésbeĺ szabá|yozott képviselői kérdés megváIaszolásanak elősegítése

éľdekében a polgármester az alpolgármesterhez, a jegyzőhłjz, a bizottságok elnökeihez e|őkészito

kérdést inÍézhęt.

(2) Amennyiben a képviselői kérdés homályos, ellentmondásos, vagy nem teljesen éľthető, abban az

esetben a polgáľmester az ülésvezetés kĺirében előkészítő kéľdést intézhet a kérdést feltevő

képviselőhöz, Ha a képviseló az előkészítő kérdésľe nem vá|aszo|, és az źitala feltett kérdés

megvá|aszolása így érdemben lehetetlenné válik, erről a képviselőt tájékoztatni kell.

L2. 
^ 

napÍrendi pontok tárryalása

33. s (1) A|evezető eln<ik minden napiľendi pont felett vitát nyit. Alevezető elnök afę|sző|a|ásraa

jelentkezések sonendjében adja meg a szót.

(2) A napiľendi pontok tfugyalásának ľendje:

a) az előterjesztő kérése esetén az előterjesztés szőbeli|<legészítése legfeljebb öt perc időtaľtamban;

b) a bizottságok véleményének ismeľtetése abban az esetben, ha az ahatźlrozati javaslat elutasításara

vagy módosításáľa tesz javaslatot, legfeljebb harom percben;

c) kéľdések az előterjesztohöz, atémźůloz kapcsolódóan egy-egy percben;

d) a kéľdésekre adott vá|asz legfeljebb öt percben, melyekné| az e|őter1esztő igénybe veheti a

tanárcskozási joggď nem ľendelkezó szakéľtők segítségét;

e) hozzászőlások legfelj ebb ĺit percben;

f) előteľjesztő kérése esetén legfeljebb <it peľcben előterjesztői zźtrszó.

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

jeleznie kell, és csakaz előtte hozzászőIźtsrajelentkezettekutźnsző|a|hat fel.

(2) 
^ 

Képviselő-testĹilet egyszerú tĺibbséggel felszólalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal

jelenlévőnek is.
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(3) A jegyzo vagy az áIta|a fe|hata|mazott személy időkorlátozás nélkül több alkalommal is

felszólalhat, ha ttirvényességi észľevételt tesz.

35. s (1) Ügyľendi kérdésben báľmelyik képviselő bármikor szót kéľhet.

(2) Ügyrendi javaslat a Képviselő-testiilet vezetésével' ľendjével ĺisszefüggő, a tátgyalt napiľendi

pontot érdemben nem érintő _ d<intést igénylő _ eljáľási kérdésre vonatkozó javaslat.

(3) Ha ahozzászőlás nem ügyrendi kérdésben tĺirténik, a|evezető elnök a képviselőtől megvonja a

szőt.

(4) Ügyrendi javaslatróla Képviselő-testület vita nélkülegyszenĺ tĺibbséggel dönt.

(5) ot perctől haľminc percig terjedő időtartamú olvasási szünetet lehet elľende|ru az alábbi

esetekben:

a) amennyiben a helyszínen kiosztott előteľjesĺés áttanulmźnyozása tekintetében bármely

képviselő kéri;

b) báľmely egyéb esetben, amikor azt a|evezető elnök indokoltnak és szfüségesnek taĺja.

36. s (1) Ha a napiľendi ponthoztobb felszólaló nincs, alevęzető elnök avitátlezáĺja.

(2) 
^ 

vitát akkor is le kell zőtrni, ha iigyľendi indítványként báľmely képviseló eztkezdeményezi. A
javaslat elfogadását kĺivetően csak azok kaphatnak szót, akik a döntés előtt mlíĺ felszólalásra

jelentkeztek.

(3) A vita |ezárása után további hozzászó|ásnak nincs helye, azonbarl személyes megjegyzéssel

élhet _ legfeljebb két percben _ az a képviselő, aki a viĺĺban az e||ene sző|ő, źita|a sérelmesnek vélt

megjegyzést kívanja elhárítani, vagy hozztsző|ástxa| kapcsolatban felmerült félreéľtéseket

eloszlatni. A személyes megjegyzést követően viszontválasznak vagy további vitának helye nincs.

37. s (l) Báľmely ügyben az ĺisszes napirendi pont tĺírgyalása után és a képviselői kérdéseket

követően legfeljebb haľom percben báľmely képviselő _ a felszólaLás tźtrgyźtt. és okát megjelölve -

felszólalásra jelentkezhet. A felszólalási szándékot az ülés megnyitása előtt legalább egy őráva|

írásban be kelljelenteni a |evezető elnöknek.
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(2) Az (1) bekezdés szeľinti felszólalással kapcsolatos észľevétel céljából a személyében érintett

kétperces hozzźsző|ásra kérhet szót.

(3) Ha az (I) bekezdésben felsorolt esetben a |evezeto elnĺik nem adja meg a szőt, a képviselő

kérésére e targyban a Képviselő-testiilet vita nélktil egyszenĺ tcibbséggel dönt.

(4) A felszólalás tekintetében vitanak éshatétrozathozata|nak egyebekben helye nincs.

13. A Képvĺselő.testület dtintéshozata|i e|járálsa és a szavazás mĺódja

38. s (1) Szavazru csak személyesen lehet. A szavazás nyíltan vagy titkosan töľténhet azzal, hogy a

titkos szavazásra a 9-|1. $ rendelkezéseit kell alkalmazn|. A titkos szavazás elrendeléséró| a

Képviselő-testtilet egyszeľĹĺ tĺibbséggel dönt.

(2) Hatarozati javas|at tekintetében csak azon javaslati pont vonatkozásában kérhető kül<in

szavazás, amely önmagában is önállóan végrehajtható, más hatźrozati pontokkal a végrehajtás

tekintetében tissze nem függő döntést tartalmaz.

(3) Báľmely képviselő módosító vagy |<legészitő indítvanyt tehet a hatźtrozati javaslattal

kapcsolatban azzal, hogy amennyíben az indítvĺĺny jogi vagy szakmai szempontból aggályos, ezt a

jegyző vagy az źlta|a megbizoIĺ személy köteles az iĺdítványt tevővel, a |evezetó elnökkel és az

előterjesztővel közölni. Ebben az esetben az inđítvźný tevőt fel kell kéľni aľľa' hogy indítvanyát

vonja vissza, majd amennyiben eÍTe nem hajlandó, az indítvźnyt szavazásra kell bocsátani.

(4) Rendelet vagy hatáĺozati javaslat szövegére iranyuló módosító indítvany kizźtrő|ag íľásban

tehető, kivéve, ha annak rövid teľjedelme és egyszenĺ jellege az egyérte|mtĺ szóbeli közlést lehetővé

teszi, vagy az előteýesztő illetve az áItala megjelcllt személy a szőban tett módosító indítvĺĺnyt

befogadja.

(5) A módosító vagy kiegészítő inđítványról _ amennyiben azt az előterjesztő befogadja _ ktilcln

szavazni nem kell, hanem az ahatátozati javaslat részévé válik. Amennyiben az indítvźny| az

előterjesztő nem fogadj abe, az indítvány elfogadásáľól külön ke|| szavazni. A jegyző vagy az á|ta|a

megbizott személy által töľvénysértőnek minősített módosító indítvĺĺnyt nem lehet szavazźsta

bocsátani.
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(6) A |evezeto elnök a vita során elhangzott javaslatokat ktilön-külc'n, sorľendben a módosító és

k'legészítő indítviĺnyt, majd az eredeti javaslatot bocsátja szavazásta. Szavazásra csak az az

indítvány bocsátható _ ideéľtve a módosító és kiegészíto inđíNányokat is, _ amely kizárő|ag a

napirenden szeľeplő témára vonatkozik és rendelet esetében az, ałnelyet a képviselők előzetesen

íľásban megkaptak, továbbá az, arle|yet az ülés vezetője vagy az źůta|a felkért személy a vita

|ezár ása előtt felo Ivasott.

39. s (1) A képviselő{estĹileti ülésen a ĺyíIt szavazás a Mikľovoks szavaző berendezés segítségével

tĺiľténik.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés nem alkalmazhatő a szavaző berendezés bĺáľmely okból töľténő

hasznźtlhatatlawńválásamiatt,úgyaszavazáskézfelemelésseltöľténik.

(3) Kétség esetén aszavazźst kézfelemeléssel meg kell ismételni.

(4) A szavazatok <jsszeszĺĺmolása után alevezető elnclk megállapítja a javas|at mellett, majd ellene

szavazők, végül a szavazástő| tartőzkođők szźlmát.

40. s (1) A Képviselő-testĹilet a képviselő személyes éľintettségéró| az cinkoľmanyzati tĺiľvények

rendelkezései figyelembe vételével minősített többséggel d<int.

(2) 
^ 

képviselői személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a

meghozott önkormĺínyzati hatźlrozat végrehajtását fel kell ftiggeszteni és az igyet az érintettség

ismeľetében újra kell tźrgya|ni úgy, hogy a mulasztó képviselő az ügyben szfüségessé vált új

döntéshozata|ban, az előterjesztés megismételttárgyalásában nem vehet részt.

1 4. A Képvis elő. testület ľen d eleta lkotás a és határ ozathozata|a

41. s (1) A Képviselő-testĹilet önkoľmányzati rendeletet alkot, valamint normatív és egyedi

hatźltozatot hoz. Tájékoztatás esetén hatźrozathozata| nem tĺjľténik, a Képviselő-testĺilet a

táj ékoztatást fu domásul veszi.

(2) 
^ 

képvi selő-testiileti döntések megi elĺilése :

a) önkorményzati rendeletek megjelĺilése: a rendelet alkotójĺínak teljes megielĺilése, a rendelet

soľszáma, melyet évenként egytől kezdődően, arab számma|, a kihirdetés ideje szerint

folyamatosan nĺivekvő sorrendben kell meghatćrozni, a soľszám után töľtvoĺa| (Ą jelet kell
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tenni. A kihirdetés idejének jelölése: év és azt követően zárőjelben a hónap és nap. Az évet és a

napot arab szźtmmal, a hónapot római szźtmma| kell jelĺilni. Az évszźtrrl' a hónap és a nap

megjelölése után is pontot kell tenni.

b) képviselő-testÍileti hatźtrozatok meg|elölése: évenként egytől kezdődően arab számma|,

folyamaÍosan nŕĺvekvŕĺ soľrenĺlhen' A' soľszźlm után tŕiľtvona| (Ą jelet ke.|l tenni. EzÍ kriveti a

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

és a napot aľab sziĺmmal, a hónapot római szźmma| kell jelölni. Az évszźlĺn, a hónap és a nap

megjeltilése után is pontot kell tenni.

(3) Az onkoľmlínyzat a Polgáľmesteri Hivatal kĺjzreműködésével a lakosság széles körét érintő

dĺintéseit a helyben szokásos módon, a dĺĺntés meghozatalát kĺjvető 15 napon belülkĺizzéteszi.

(4) 
^z 

onkormanyzat reĺdeleteit a megalkotasát követő nyolc napon belül a helyben szokásos

móđon kell kihirdetni.

(5) A ľendelet sztivege megtekinthető:

a)aPolgrĺľmesteriHivatalHumiínszo|gá|tatásilJgyosná|yán;

b) a Polgáľmesteľi Hivatal Szeľvezési és Képvise|őilĺodáján;

c) a Szabó Ervin Kĺinyvtaľ keľületi fiókjában;

đ) az onko rmźnyzat hivatalos honlapj ĺán.

42. $ Az önkormźnyzati rendeletalkotás sorĺĺn töľekedni kell aľra, hogy az azonos szakmai

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

szźmÉra egyéľtelmúen, áttekinthetően és kĺinnyen kezelhetően rendelkezésre álljanak az

önkoľmányzati j o gszabályok.

43. $ (1) Ahatározat elfogadásĺĺhoz egyszeratöbbség szĹikséges.

(2) Minősített többség sziikséges a ľendelet 1. mellékletében meghatarozott ĺigyekben.

1 5. A Képvis elő-testůilet áúruhánott hatáskö ľei

44. s (1) A Képviselő-testĺilet az átruházott hatásköľ gyakorlását bármikor indoklás nélktil magźůloz

vonhatja azza|,hogy az nem minőstil a hatásköľ visszavonásĺĺnak.
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(2) Az źŃrvhźzott hatáskörĺik gyakorlásárő| az aá, gyakorló polgáľmester, bizottság, jegyző szükség

szeľint, de legalább évente egyszer köteles a Képviselő-testiiletnek beszĺímolni.

(3) A Képviselő-testĹiletnek az állanđő bizottságokra átruházott hatásköreit e rendelet 4. melléklete

tartalmazza.

(4) A Képviselő-testületnek a polgármesteľre átnńálzott hatask<jreit e rendelet 5. melléklete

tartalmazza.

16. A képviselő.testületi ülés jegyzőkiinyve

45. s (1) A Képviselő.testĹilet üléséről hangfelvétel alapjan a napirendet és a hatźrozatokat

tarta|mazoj egyzőkönyvi kivonatot kell készíteni.

(2) A Képviselő-testiilet üléseiľől készült jegyzőkönyvre az önkoľmĺĺnyzati tö'rvények

rendelkezéseit kell a|ka|mazni.

(3) A jegyzőkĺĺnyv mellékletei:

a) meghívó;

b) az írásos előterjesĺések;

c) ajelenléti ív;

d) titkos szavazás esetén ajegyzőkonyv egy példźnya;

e) a képviselő kérésére írásban is benyújtotthozzászőIása;

f) titkos szavazáskivételével döntésenként aszavazásról szóló részletes kimutatás.

(4) A képviselő-testiileti és bizottsági ĺilésekĺől késztilt jegyzőkönyveket, illetve jegyzőkĺinyvi

kivonatokat, a Képviselő-testĹilet által alkotott rendeleteket az omtrjozsefuaros.hu címen eléľhető

portá|r a kell feltölteni.

(5) A nyilvĺĺnos ülések jegyzőkönyveit az onkormźnyzat honlapján az ülést követő 15 napon belĹil

meg kelljeleníteni, valamint meg kell küldeni a Fővarosi Szabó Ervin Könyvtáľ keľületi fiókjának.



(6) A Polgáľmesteľi Hivatal Szervezési és Képviselői Irodájan a képviselő-testületi

előterjesztésekbe és az ĺilések jegyzőkĺinyveibe _ a zźlrt ülés kivételével _ barki betekinthet' A
hozzáférhetőségről a je gy ző gondo skodik.

17 . 
^ 

Képviselő.testület bizottsńgai

46. s (1) A Képviselő-testület feladatainak hatékonyabb és eľedményesebb ellátása érdekében

bizottságok at hoz |étr e.

(2) A Képviselő-testület állandó bizottságai:

a) Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság;

b) Humĺĺns zolgá|tatási Bizottság.

(3) A bizottságok működéséľe a Képviselő-testtilet működésére vonatkozó szabályok azirźnyadőak

azza|, hogy saját múkĺidését abizottság ügyrendben szabźůyozza.

(4) Az 1. $ o) pontjában meghatźlrozott ĺisszevonthatźrozathozataltklzźrő|ag a Képviselő-testület

bizottságĺĺnak ülésén lehet alkalmazni.

47. s (1) A bizottsźlg a Képviselő-testület szerveként a Képviselő-testiilet á|ta| megállapított

feladatokat |átjae|, ideértve az źún:łlźzott hatásköľĺjk gyakorlását is.

(2) A bizottság nem képviselő tagja megváIasztását követően köteles eskĺit tenni a Képviselő-

testĹilet előtt.

48. s (l) A bizottság saját munkamegosztésźra, iigymenetére, munkamőďszerére, az egyes tagok, és

a|evezetł5 eln<ik hatásköľéľe vonatkozóan ügyľendet készit, melyet minősített többséggel fogad el.

(2) 
^bizottság 

elnöke _ akadályoztatása esetén azugyrenđben felhatalmazott személy - jogosult a

bizottság összehívásźtra és a bizottság Képviselő-testület előtti képviseletére. A polgármester

ndíw źny źr a a bizottságot a lev ezető elncjk hat munkanapon belül köteles ĺi s szehívni.

(3) A bizottság évente egy alkalommalbeszámol a Képviselő-testĹiletnek a bizottság munkájĺíľól.

(4) Abizottságok műkcĺdésének Íigyviteli feladatait a Polgármesteľi Hivatal |átjae|.
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(5) A bizottság

a) feladatkĺirében ellenőrzi a Polgáľmesteri Hivatal testiileti dĺjntések előkészítésére' illetve

végrehajtásfuakttnyu(ó munkáját;ha a Polgáľmesteri Hivatal tevékenységében a Képviselő-testület

álláspontjától, céljaitól való eltérést, az ĺinkormányzati érdek sérelmét, vagy a tennivalók

mulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezde ményezhetĺ;

b) javasolhatja a többi bizottságnak a feladatköriikb€ tartozo ügy trírgyalźsźt, ame|yet az adott

bizottság legközelebbi ülésére kell terjeszteni;

c) felkérhet más bizottságot annak feladat- és hatáskörébetartoző iigy vizsgálatlának lefolytatásĺára;

d) véleményt nyilvĺĺnít feladat- és hatáskĺirébe tartozóan olyan ügyben, amelyben toruény az

érdekelt ĺinkoľmĺĺnyzat álláspontj át kéľl.

49. s (1) Amennyiben a bizottsźę tagsa az onkormőnyzati tĺirvények a|apjźn fennálló

összeferhetetlenségi okot annak kimondásától számított harminc napon belül nem sziinteti meg' a

Képviselő-testület köteles ahatándőIejártátkcivető ülésén abizottsźryi tagságot megsziintetni.

Q) 
^bizottság 

tevékenységét a Képviselő-testiilet rendeletei,hatátozatai, valamint a polgáľmesteľ

48. $ (2) bekezdés a|apjźntett indítvlínyai szeľint végzi.

50. s (1) A bizottsági döntéshozatalból tĺirténő kizárásra az önkormźnyzati törvények rendelkezéseit

kell alkalmazti azza|, hogy a kizárásrő| a bizottság minősített többséggel dcint. A bizottsźry elnöke

esetében akizttrásről a polgrĺľmester dönt.

Q) 
^ 

bizottság elnöke, vagy taga adott ügyben bejelentheti elfogultságát, ebben az esetben a

vitábanés a döntéshozata|bannem vehet résú,.

51. $ A Képviselő-testtilet állandó bizottságai tagjainak felsorolását, összetételét a rendetet 3.
mell éklete hatźtr o zza me g.

52. s (1) A Képviselő-testĺilet hatétrozatéxa| egyes feladatok e||átása érdekében ideiglenes

bizottságok at hozhat létr e.

(2) 
^ 

munkacsopoľt egy olyan ideiglenes bizoÍtság, amely elsősoľban javaslattevő, véIeméĺyező

hatáskörľel rendelkezik, és tevékenységét tanácskozási jogkönel kĺilső munkacsopoľti tagok

segíthetik.
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(3) Az ideiglenes bizottság határozott ideig vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig, de

legfelj ebb a következő helyi önkoľmány zatĺ vźiasztás napjćig műkĺ'dik.

(4) Az ideiglenes bizottstry ľészletes feladatait a Képviselő-testiilet határozzameg.

(5) Egyebekben - a munkacsoport kivételével _ az iđeiglenes bizottságľa az állandó bizottságľa

vonatkozó szabá|y ok me gfelelően iranyadók.

18. A polgármester

53. s (1) A polgármestet az onkormźnyzati, valamint az źl|aľrligazgatási feladatait, hatásköreit a

Polgármesteri Hivatal közreműkĺldésével Iátja e|.

(2) A polgáľmester feladatai:

a) gyakorolja a Képviselő-testtilet źlta| a polgármesteľre átnlhźuott hatásköröket;

b) a Képviselő-testĹilet elé teqeszti a tttrgyévre vonaÍkoző összefoglaló éves ellenőľzési jelentést,

amely az onkoľmźnyzat feltigyelete a|á tartoző költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései

a|apján készül;

c) segíti a képviselők és a bizottságok munkáját;

d) dönt a testvérviáľosi, paľtnervaľosi kapcsolattartássď összefiiggő onkoľmányzati delegácíő

ktilfř'ldi utazźsáľő|, tagjairól és a napidíjľól.

(3) Amennyiben a Képviselő-testiilet - hatáĺozatképtelenség vagy hatźnozathozatal hirínya miatt -
két egymást követő alkalomma| ugyanazon ügyben nem hozott dĺintést, vagy két iilés közötti

időszakban felmeľiilő, ha|aszthatatlan döntést igénylő esetben _ ide nem érMe a Képviselő-testĹilet

át nem rvházhatő hatásköľébe tartoző ügyeket _ a polgármester az a|ábbi iigyekben dĺjnthet:

a) értéI,határ nélkül bármely vagyongazdálkodási ügyben _ ideéľtve a szetzodéskötést és a
jognyilatkozatok adásanak jogát is _, amennyiben ezt önkormányzati érdek sztikségessétesz|'
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b) bármely olyan ügyben, amely nem jar költségvetési forrás igénybevételével és nem eredményezi

az önkorm źnyzati vagyon csĺjkkenését.

Í9. Az alpolgármesteľek

54. s (1) Az alpolgármesterek közötti feladat- és munkamegosztást, a polgáľmesteľ

helyettesítésének ľendj ét a pol gármester utasításban állapítj a me g.

(2) A tarsadalmi megbízatású alpolgármester munkaideje hetente legalább tizenhéttom őra,

munkarendje kialakításáná|ťĺgyelembe kellvennie a Polgármesteri Hivatal munkaľendjét.

20. A jegyző és a Polgáľmesteri Hivatal

55. s (1) A jegyző vezeti a Polgiíľmesteri Hivata|t, szervezi annak munkáját.

(2) A jegyzo:

a) gondoskodik a belső ellenőrzés keretében a kclltségvetési szervek felügyeleti ellenőľzéséľől;

b) javaslatot tesz a polgármesternek a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésére és szervezeti és

mfüöđési szabźiyzatźra, amelyet a polgiíľmesteľ a Képviselő-testület elé terjeszt;

c) rendszeresen ügyfélfogadást tart;

d) ellátja akozigazgatási tevékenység korszeríĺsítésével és fejlesztésével osszefriggő feladatokat;

e) gondoskodik a hivatali dolgozók ľendszeľes továbbképzéséről;

Í) gondoskodik a különböző kerĹileti onszewezodő közösségek, érdekképviseleti szeľvek megfelelő

tájékoztatźlsĺĺról;

g) biztosítj a aPolgźrmesteri Hivatal operatív gazdźtlkodási feladatainak ellátását.

(3) A jegyző gyakorolja a Képviselő-testiilet Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei kcizotti

álláshely átcsoportosítással kapcsolatos hatásköreit azzal, hogy a Polgáľmesteľi Hivatal

tjsszlétszámaľól, valamint az egész Polgármesteri Hivatalt éľintő létszámemelésről vagy

létszámcsĺjkkentésről nem dönthet. A jegyző ezen döntéseiről a Polgáľmesteri Hivatal Szervezeti és
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Miĺködési Szabá|yzatanak egyidejű módosításélva| téljékoztatja a Képviselő.testiiletet minden év

december 3|.napjźig.

56. s (1) A Polgármesteri Hivatal kĺiĺisztviselői feladatvégzésfü során etikusan, az alźtbbi általĺĺnos

k<ivetelményeknek megfelelően járnak el:

a) betartjak a hivatasetikai és munkaetikai kĺĺvetelményeket;

b) betaÍtjak akoztistviselői jogviszonnyal kapcsolatos általános erkölcsi követelményeket;

c) keriilik és nem támogatjfü az önkoľmźnyzati hatáskĺirökkel és feladatokkal összefüggő esetleges

j ogellenes visszaéléseket.

(2) Az etikai szabályok további ľészleteiről a Képviselő-testiilet etikai szabáIyzatot alkot.

(3) A Polgĺĺľmesteri Hivatal ĺinkoľmányzati feladatokkal és célokkal összefüggő tevékenysége soriĺn

külĺjnösen az a|ábbiakat kell bizto sítani :

a) az Önko rmźnyzat megítélésnek, j óhímevének, tisztességének védelmét;

b) az onkoľmanyzat vagyonának védelmét a taľtós éľtékcsĺikkenés vagy vagyonvesztés

me gakadál y o zása cé|j áb ő|;

c) az Önkormtnyzat rĺivid-, kozép- és hosszútávú vagyoni (kĺiltségvetési) érdekeinek összehangolt

védelmét;

d) az önkormźnyzati célok és feladatok hatékony, szervezett és költségÍakarékos e||éÍásźú.

21. A jegzőjogszabályséľtő diintések és jogszabáIyséľtő műkiidés jelzéséľe iľányuló

kötelezettsége

57. s (1) A jegyző köteles je|ezn a Képviselő-testtiletnek, a Képviselő-testtilet szervének és a

polgármesteľnek, ha a döntésfü, műk<idéstik j ogszab áIysértő.

(2) Amennyiben a képviselő-testiileti anyagok előkészítését a Polgármesteri Hivatal |átja e|, akkoľ

aze|őkészítésértajegyző a felelős, egyebekbenajegyzo aze|óterjesztés töľvényességééľt felel.

25



(3) A törvényesség betartása érdekében valamennyi előterjesztés csak a jegyző törvényességi

észrevételével egytitt teľjeszthető a Képviselő-testiilet és a bizottságok elé.

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

nęm a Polgáľmesteri Hivatal az ę|okészítő, akkoľ az előterjesztésben foglaltak tényszeníségéért és

szakmai előkészítés éért az előterj esztő felel.

(5) Szakmai egyetéľtéséľől, véleményérő| a jegyző vagy az á|taIa megbízott személy a képviselő-

testületi vagy a bizottsági ülésen kiilön nyilatkozhat.

22. Az Onkoľmányzat és a helyi nemzetiségi iinkormányzatok kapcsolata

58. s (1) A helyi nemzetiségi önkoľmányzatok hataľozatainakkihirdetéséľől, valamint igény szęrint

a testiileti mfüödéshez szükséges jegyzőkönyv.vezetési és egyéb technikai feltételek biztosításárő| a

jegyző gondoskodik.

(2) 
^ 

jegyző vagy megbízottja a nemzetiségi tinkoľmányzat testületi ülésein a forgatókönyv

előzetes jogi véleményezése és ajegyzokönyvek utólagos töľvényességi ellenőľzése útján is részt

vehet.

(3) A nemzetiségi önkoľmányzatok a polgĺĺľmestemek ktildhetik meg javaslataikat és

kezdeményezéseiket. A Képviselő-testiilet a nemzetiségi önkoľményzatoktő| érkező javaslatokat,

kezđeményezé seket a po l gárme steľ el őteľj eszté se a|apj źn tfu gy a|hatja.

(4) A nemzetiségi önkormĺĺnyzatokat a nemzetiségi iigyeket énntő előterjesztések tekintetében

véleményezési jog illeti meg azza|' hogy véleményüket legkésőbb a képviselő-testĹileti tilés előtt

hĺíľom nappal el kell juttatniuk a polgĺĺľmester ľészére.

(5) A nemzetiségi önkoľmiányzatokat egyetéľtési jog illeti meg a nemzetiségek jogairól sző|ő 20|I.

évi CL)oilX. törvényben és a nemzeti köznevelésľől szóló 20II. évi CXC. törvényben

meghatiĺľozott esetekben.

III. FETEZET

KOZME GIIALLGATÁS És'ą, ĺ,ł,ros sÁel nÉszvÉ TEL DEMoKRATI KUs BI Z TosÍ TÁsA
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23.Kijzmeghallgatás

59. s Q) Az <inkoľmányzati towényekben meghatźttozottakra figyelemmel közmeghallgatást kell

tartaruminden olyan kérdésben, amelyben aztaKépviselő-testület indokoltnak tartja.

(2) 
^k<izmeghallgatás 

akkoľ hatźtrozatképes, ha azoÍLaképviselők több mint a fele jelen van.

(3) A közmeghallgatás ĺisszehívásáĺa a testĹileti ülés ĺjsszehivására vonatkozó szabályokat kell

a|ka|maznl azza| akiegészítéssel, hogy a közmeghallgatást széles körben kell meghirdetni.

24.He|yinépszavazás és népi kezdeményezés 
1

60. s A Képviselő-testiilet a helyi népszavazásľól és népi kezdeményezésről rendeletet alkot.

25. Lakosságĺ fóľum

61. s Q) Az onkormányzat a Képviselő-testĹilet dĺjntéseirő|, az előkészület a|att á||ő fontosabb

előteľjesztéseiľől a helyben szokásos módon tájékońatjaaz źúLampolgĺĺľokat.

(2) Lakossági fórumot lehet tartari kiilĺinĺisen a szabáiyozási tervek, a lakosságot közvetleniil érintő

helyi adó bevezetése, a kerületben megvalósuló beľuhazások előkészítése iigyében.

(3) A Képviselő-testiilet és a bizottságok brĺľmely ülésen a kerĹilet ónszęrveződő közösségeit

tanźrcskozási joggalnńázhatjakfelazadottnapirendiponttekintetében.

26. Helvĺ kĺtüntetések

62. $ Az onkormanyzathelyi kitiintetések és elismeľő címek a|apításźra és adomiínyozźlsárak{il<in

rendeletet alkot.

IVFEJEZET

E G Y E s o ĺv ro nlwíNvz,ą TI HATÁ9 Ko Ro rrr ĺ o s s z t r tj e e o r ĺ lÁ rui s l s ZAB'/í'LYŻ K

27. A polgármesteri hatásktiľryakorlással összefůiggő szabályok
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63. $ A sajtó-helyreigazításokkal kapcsolatos, illetve a polgĺĺľmester személyét érintő iigyekben a

szfüséges eljráľások megindításźra a polgfumester jogosult. A polgĺáľmester dönt az onkormányzat

álta| megbízott ügyvédeket énĺtő, kĺiltségvetési foľľás fe|haszná|ásának nem minősülő

kéľdésekben, különĺjs tekintettel a titoktartási kĺitelezettség alóli felmentéssel kapcsolatos tigyekľe.

Ez a rendelkezéS nem érinti a polgármesternek a számétra biztosított kciltségvetési forrással

kapcsolatos jogait.

64. $ AmennyíbenazÖnkormanyzat költségvetési rendelete forrást biĺosít a polgármester számára,

az magában foglalja a forrás felhasznáIásé.ľal kapcsolatos szerződések megkĺitésének,

módosításĺĺnak, megszĺintetésének j ogát is.

V. FEJEZET
zÁno RENDELKEZÉSEK

65. s Az onkoľmanyzatihatfuozatban, rendeletben és szabáiyzatban:

a) Ingat|angazdálkodási Bizottság és/vagy Gazdasági Bizottság éslvagy Jogi Bizottság és/vagy

Lakásügyi Taľsadalmi Bizottság éslvagy Lakásĺigyi Bizottság éslvagy Tulajdonosi Bizottság

éslvagy Költségvetési és Pénzügyi Bizottság és/vagy Kozbeszerzési Bizottság éslvagy

KeľĹiletfejlesztési Bizottság éslvagy Gazdasági, Keľiiletfejlesztési és Kozbeszerzé,si

Bizottság és/vagy Pénztigyi Bizottság éslvagy Pénzngyi és Ktiltségvetési Bizottság és/vagy

Költségvetési Bizottság éslvagy onkoľmĺányzati Tanácsnok éslvagy onkoľmanyzati

Bizottság éslvagy Ügyrendi Bizottság éslvagy Péĺlzugyi E||enoruő Bizottság éslvagy

Gazdálkodási, Pénzugyi és Kozbeszeruési Bizottsźry éslvagy Gazdálkodási,

Kertiletfejlesztési, Kĺiltségvetési és PénzĹigyi E||enoruó Bizottság Közbiĺonsági Bizottság

és/vagy Vaľosiizemeltetési, Kozbiztonsági és Köľnyezetvédelmi Bizottság és/vagy

Varosmfüĺjdtetési és Környezetvédelmi Bizottság a|att éslvagy Kijzbinonsági Bizottság

alatt éslvagy Várostizemeltetési, Kĺjzbiztonsági és K<lmyezetvédelmi Bizottság és/vagy

Viírostizemeltetési és Közbiztonsági BizottsĘ alatt a Yánosgazdálkodási és Pénziigyi

Bizottságot,

b) oktatási és Itúsági Bizottság éslvagy Kulturális és Spoľt Bizottság éslvagy oktatási,

Kulturális, Ifiúsági és Sport Bizottság éslvagy oktatási és Kultuľális Bizottsźry éslvagy

Kommunikációs Bizottság és/vagy Civil Szervezetek Tanácsnoka éslvagy Egyhazugyi
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Tanácsnok éslvagy Kisebbségi és Embeľi jogi Bizottsźę éslvagy Társadalmi Kapcsolatok

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

Kisebbségi Bizottsźry Szociális éslvagy EgészségĹigyi Bizottság és/vagy Népjóléti Bizottság

a|att a HumánszolgáLtatási Bizottságot kell érteni.

66. $ E rendelet 20|3. május 27-éĺl lép hatályba.

67. s E ľendelet hatálybalépésével egyidejiíleg hatályukat vesztik a következő ľendeletek:

1. Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testÍilete Szervezeti és

Műköđési Szabtĺ|yzatarő|szőIő |912009. (V. 06.) ĺik. sz. ľendelet;

2. Budapest Főváros VIII. keľütet Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat 2612009.(vI.09.) sz. ök. rendelete a

Budapest Fővaĺos VIII. keľiilet Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és

Mfüödési Szabźlyzatárő| szőIő |912009. (V. 06.) ök. sz. ľendelet módosításĺĺról;

3. Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmźnyzat2812009, (VI.19.) sz. ök. rendelete a

Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete Szervezeti és

Működési Szabá|yzatĺíľól szóló |912009, (v. 06.) ök. sz. rendelet módosításaról;

4. Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testtiletének

39120O9.(XI.06.) sz. ök. rendelete a Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefraľosi onkoľmźnyzat

Képviselő-testtilete Szervezeti és Mfüödési Szabźiyzatarő| sző|ő l9lf009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításaľól;

5. Budapest Fővĺĺĺos VIII. keľület Józsefuarosi onkormáĺyzat Képviselő-testtiletének

42l2009.(XI:Í,.2|.) sz. ök. ľendelete a Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormźnyzat

Képviselő-testiilete Szervezeti és Mfüĺ'dési Szabá|yzatfuőI sző|ő 1'912009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosítasĺíľól;

6. Budapest Főviíľos VIII. keľiilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testtiletének

49l20o9.(XII.2I.) sz. ök. rendelete a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormźnyzat

Képviselő-testtilete Szewezeti és Mfüĺjdési Szabźiyzatáĺő| sző|ő I9l2009. (V. 06') ök. sz. rendelet

módosításaľól;

7. Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuaľosi onkormáĺyzat Képviselő-testĺiletének |120|0.

(I.22.) sz. ök. ľendelęte a Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-

testiilete Szervezęti és Mfüödési SzabźiyzatárőI szőIő I9l2009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításaról;

8. Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testületének

|7120|0.GII.19.) sz. ök. rendelete a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat
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Képviselő-testĹilete Szervezeti és Mfüĺidési Szabá|yzatárő| sző|ő l9l2009. (V. 0ó.) ök. sz. rendelet

módosításaról;

9. Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testületének

24l20I0.(v.31.) sz. ĺik. rendelete a Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuárosi Önkoľmźnyzat

Képviselő-testĺilete Szervezeti és Míĺködésí Szabźiyzatárő| szőIő I9l2009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításaľól;

10. Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testületének

32l20tO.GX.10.) sz. ök. rendelete a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuiírosi onkormźnyzat

Képviselő-testülete Szeruezeti és Mtĺködési Szabźl|yzatźnőI sző|ő I9l2009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításaról;

ll. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének 39l20I0.

(IX.24.) szźľní önkormányzati ľendelete a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési

SzabáLyzatáĺő| szőIő l9l2009. (V.06.) szálmű önkoľmĺĺnyzati rendelet módosításától

t2. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testületének

40l20t0.(X.15.) sz. ök. rendelete a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuiíľosi onkoľmányzat

Képviselő-testtilętę Szervezeti és Mfütidésí SzabáIyzatarő| sző|ő I9l2009. (V. 06.) ök. sz. ľendelet

módosításaról;

13. Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormanyzat Képviselő-testtiletének

42l20|o.(x.22.) sz. ök. rendelete a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuiíľosi onkormányzat

Képviselő-testülete Szervezetí és Mfüödési SzabáIyzatáxő| szóIő I9l2009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

móđosításaľól;

|4. Budapest Főviíros VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkormrĺnyzat Képviselő-testĺiletének

44l20|0.(XI.04.) sz. tik. ľendelete a Buđapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuiĺrosi onkormźnyzat

Képviselő-testülete Szervezeti és Mfüĺ'dési SzabźůyzatáľőI sző|ő 19ĺ2009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításáľól;

15. Budapest Főváľos VIII. kertilęt Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletének

48120|0.6I.19') sz. ök. rendelete a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuáľosi onkormányzat

Képviselő-testülete Szervezeti és Mfüödési Szabźiyzatźrő| szőLő l9l2009. (V' 06.) ök' sz. ľendelet

módosítasáľól;

16. Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuĺĺľosi Önkoľmanyzat Képviselő-testületének

49120I0.(XI.19.) sz. cik. rendelete a Budapest Fővaĺos VIII. kerĹilet Józsefuáľosi onkormĺĺnyzat

Képviselő-testtilete Szervezeti és Múkĺidési Szabźiyzatarő| sző|ő I9l2009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításaról;
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|7. Budapest Fővaros VIII. keľi'ilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testületének

56l20I0.(XII.l7.) sz. ĺik. rendelete a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuiírosi onkoľmányzat

Képviselő-testülete Szervezeti és Mfüödési SzabáIyzatáĺő| sző|ő |912009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

móđosításáról;

18. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľményzat Képviselő-testtiletének

5lf0||.(I.24) sz. ök. rendelete a Budapest Fővĺĺros VIII. kerület Józsefulíľosi tnkormźnyzat

Képviselő-testĹilete Szewezeti és Működési SzabáIyzatárő| szőIő 1912009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításaról;

19. Budapest Fővrĺĺos VIII. keľület Józsefurĺľosi onkormányzat Képviselő-testtiletének

I4120I1.(III.07.) sz. ök. ľendelete a Budapest Főviíľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat

Képviselő-testĹilete Szervezeti és Műk<'dési SzabáLyzatárő| szőIő |9/2009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításáľól;

20. Budapest Főváľos VIII' keľĹilet Józsefuárosi onkoľmanyzat Képviselő-testületének

18/2001.([I.2|.) sz. ök. rendelete a Budapest Főviíros VIII. keriilet Józsefulíľosi onkormźnyzat

Képviselő-testiilete Szeruezeti és Működésí SzabályzatźróI sző|ő |9/2009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításaról;

2l. Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefurĺľosi Önkoľmányzat Képviselő.testületének

23l20I1.(N.12.) sz. <ik. rendelete a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmányzat

Képviselő-testĹilete Szervezetl és MfüĺidésiSzabá|yzatźlrő| szó|ő I9l2009. (V. 06.) ök. sz. ľendelet

módosításáľó1;

22. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuiíľosi Önkoľmźnyzat Képviselő-testiiletének

3I/20|l.(V.23.) sz. ök. ľendelete a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuĺĺľosi onkormányzat

Képviselő-testülete Szervezeti és MfüödésiSzabźiyzatźrő| sző|ő |912009. (V. 06.) ök. sz. ľendelet

módosításaľól;

23. Budapest Fővaros VIII. keľtilet Józsefuarosi onkoľmáĺyzat Képviselő-testületének

39l20|l.(VII.l1.) sz. <!k. rendelete a Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormźnyzat

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

módosításĺíľól;

24. Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkoľmlányzat Képviselő-testĹiletének

54l20t1.(x.19.) sz. ök. renđelete a Budapest Főviĺľos VIII. keľület Jőzsefvźrosi onkoľmtnyzat

Képviselő-testülete Szervezeti és Mfüödési Szabźt|yzatźtrő| szóIő |912009. (V. 06.) ök. sz. ľendelet

módosításáľól;

25. Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuĺĺľosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletének

83120I|.6II.22.) sz' ök. rendelete a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefulíľosi onkormányzat
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Képviselő-testülete Szervezeti és Mfüödési Szabźůyzatárő| sző|ő |912009. (v. 06.) ök. sz. rendelet

módosításĺĺľól;

26. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi Ollkotmányzat Képviselő-testületének

3l2O|2.(I.24) sz. ök. rendelete a Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuáľosi onkorményzat

Képviselő-testülete Szewezeti és Műktjdési SzabáIyzatárő| szőIő 19/2009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításaľól;

f7. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefurĺrosi Önkormányzat Képviselő-testületének

26/2012.(III.29.) sz. ok. rendelete a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmányzat

Képviselő-testĹilete Szervezeti és Mfüĺĺdési Szabá|yzatárőI sző|ő I9l2009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításaľól;

28. Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefulíľosi onkoľmanyzat Képviselő-testületének

3|120|2.(I.04.) sz. ĺik. rendelete a Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmźnyzat

Képviselő-testiilete Szervęzęti és Míĺk<idésiSzabá|yzatźrő| sző|ő |912009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításrĺľól;

29. Budapest Fővĺíros VIII' kerület Józsefuaľosi onkoľmlínyzat Képviselő-testületének

34l2ot2.(v.24.) sz. ĺ!k. rendelete a Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormányzat

Képviselő-testĹilete Szervezeti és Múkĺjdési Szabźůyzatáľő| sző|ő |912009. (V. 06.) ök. sz. rendelet

módosításáról.

Budapest 2013.

Riman Edina

jegyzit

Dľ. Kocsis Máté

polgármester
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L melléklet a .../20 l 3. (......| ijnkormánvzati rendelethez

A M I N ő s Í T E T T S ZAVAZAľ To B B s E G E T I G É NY L ĺj r É no É s r r JE G YZ É K E

1. arendeletalkotás;

2. a Képviselő-testület szewezetéĺek kialakítása és mfüödésének meghatátrozźsa;

3. a ttĺrvény á|ta| a Képviselő-testtilet hatáskörébe utalt vźiasńźs, kinevezés, megbízás;

4. önkoľmányzati társulás létrehozása, megsztintetése, abból való kiválás;

5. ĺinkormiínyzati tarsuláshoz va|ő csatlakozás;

6. önkoľmányzati éľdekképviseleti szervezethez va|ő csatlakozás;

7 . megállapodás külftjldi ĺinkoľmány zatta| való együttmfüödésľől;

8 . nęmzetko zi ĺinkormĺĺnyz ati szew ezetbez v aIő c satlakozás ;

9 . intézmény alapítása, źttszerv ezése, megsziintetése ;

1 0. döntés zźlrt ulés elrendeléséről;

l l . a Képvi selő -te stĹilet döntésho zatalźb őI kizźr as ;

12. aKépviselő-testtiletmegbízatásanak Íejáĺta előtti felosz|ásának kimondása;

13. keľeset benyújtása _ polgáľmesteľ sorozatos tĺiľvényséľtő tevékenysége, mulasztása miatt,

továbbá vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége szándékos elmulasztásavagy a valóságnak nem

megfelelő teljesítése esetén _ a Fővárosi Törvényszéh.hez a polgáľmesteri tisztség megsztintetése

érdekében;

14. a polgáľmesteľi fegyelmi és anyagi felelősségének megállapítźtsa;

1 5. kitiintetések, elismeľések adományozása;

| 6. az onkoľmĺányzat költségvetésének módosítása;

|7. ręndszeresen ellátandó közfeladat ĺinkéntes vállalása, vagy eľrőI történő lemondás;

18. gazdasági társaságba való belépés, kilépés, alapitźs, megsziintetés;

19. a fejlesztési célokat szo|gźiő hitelfelvétel értékJľratárua tekintet nélkül, továbbá atízmi|Iiő forint

éľtékhatĺĺľ feletti hitelfelvétel;

20. döntés köwénykibocsátásról;

2l.az ĺinkoľmiányzati tulajdonba keľiilő, Yagy önkoľmányzati tvlajdonban lévő vagyontaľgyak

koľlátozottan foľgalomképessé vagy foľgalomképtelenné minősítése;

22. a kor|átozottan forgalomképes vagyontargyak elidegenítése, gazdasági tĺĺľsaságba töľténő

bevitele, továbbá az Önkoľmányzatvagyona feletti fulajdonjog gyakorlĺĺsánakźúrvhtuása;

23. ĺinkormányzati vagyon ingyenes átengedése vagy jelképes ĺisszegéľt éľtékesítése;

24. fegye|mi eljaľás megindítása és a fegyelmi eljátást|ezźltő érdemi döntés.
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2. melléklet a .../2 0 I 3. (..... ) ijnkormdnvzati rendelethez

ĺozsnľvÁRosl oľxonnĺÁNYZAT rn,pvlsnr,o-rpsľÜĺ-nľnľrK TAGJAI

Palgúrmester: Dr. Kocsh MtÍlé FIDESZ-KDNP

tevÉN ĺ vÁĺesz rirrntĺ ĺ Brn rĺv are uÁĺ,łszrorr rÉpvls pĺĺĺr:

1. Szilógli Derneter

2. Egry Attila

3. Dudás Istvónné

4. Zentai oszkár

5' Sóntha Péterné

6. Balogh Istvdn

7. Soós Gyorgł

8. Vöros Tamás

9. Guzs Gyula

I0. Kaiser József

I I. Dr. Ferencz Orsolya

12' Dr. Dénes Margit

13.

14.

15.

16.

17.

Pintér Attila

Jakabfu Tąmós

Komdssy Ákos

Szili Baldzs

Dr. Revész Márta

KqMPENZÁCIőý LIyTÁN BEJUTqTT KÉPVIýELőK:

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 .../20 I 3. (......) ijnkoľmúnvzati rendelethez

A KÉPuSELŐ-TE sTtĺĺ,nľ Ár.r,.łľo ó BIzo TTSÁGAI

vÁno s ca. zn LĺI<onÁsr É s p ÉľzÜcrrr ľrzoľľsÁG TAGJAI1.

BINOT: soós cyoncy
vÖnos ľłnĺÁs
ouoÁs rsľvÁľľn
JAKABFY ľa.ľĺÁs

9ZILIgeĺezs
GUZS GYULA
KAISER ĺozsEľ
pn.lrÉn ATTILA

TAGOK:

rursos TAGoK:
MAJoR zorľÁN
KOCSIS ATTILA
sesvÁru IsTvÁN
pÁrovtcs tllszĺo
ruÉuszcyoRcy
curyÁs vĺuĺÁry
sucÁn eľonÁs

2.

PLNOT:

rľĺrnĺÁľszor,cÁĺ,ľĺ.ľÁsr ľrzoľľsÁG TAGJAI

(városüzemeltetéséľt felelős a|elnök)
(városépítés zetéĺt fe|e|ós alelnök)
(pénzugyi ellenőrzésért felelős alelnök)

(oktatási és ifiúsági ügyekéľt felelős alelnöiĺ
(egészségĹigyért felelős alelnök)
(szociális iigyekéľt felelős alelnök)

FIDESZ-KDNP

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
LMP

(MSZP)
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
JOBBIK

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

FIDESZ-KDNP

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
MSZP

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
MSZP

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

MSZP
LMP
JOBBIK

TAGOK:

ZENTAI oszKÁR

SZILÁGYI DEMETER
DR. DÉN.ES MARGIT
DR. REvEsZ MÁRTA

DR. FERENCZ ORSOLYA
BALoGH ISTVÁN
soós GYoRGY
KoMÁSSY Áros

rÚĺ-sos TAGoK:
oLÁH ZoLTÁN
NAGY cÁBonNÉ
GÁBosI CSABA
1ZALAIISTVÁN
CAMARA-BERECZKI .

FERENC MIKLOS
nÁrn.ĺľ MóNIKÁ
FACSAR IrĺÁruĺ.
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4. melléklet a .../2 0 l 3. (.......) ijnkormdnvzati rendelethez

A KEPVISELO-TESTt}LETNE K AZ Ár,uł.ľn ó BIZoTTsÁcorn.ł.
ÁľnułrÁZoTT HATÁsKonu

1. A Vdrosgazdúlkodlźsi és Pénziigli Bizottslźgfeladat- és hatdskijre kiiliinijsen:

1.1. dant

1.1.1. a polgari ésközigazgatási, bizosítási-káľtérítési ügyekben az Önkoľmźnyzat, mint fél
bíľóság, hatóság stb. előtti eljaľásjogi részvételével összefüggésben az e|jźrás indítása,
befej ezése, vitele, a j o gorvo sl at, az egy ezség tekintetében;

|.|.f. saját döntésével megindított vizsgźúatáva|' ellenőrizheti az Önkoľmányzat
gazđá|ko đás anak torvénye s sé gét ;

1.l.3. kozbeszerzési Ĺigyekben az eljaľás megindításiĺról, eredmény megállapítźsérő|,
beszerzési ügyekben az eredmény megállapitásźrő|, brĺrmely ĺinkoľmanyzati szerződés
megkötéséľől, módosításźrő|' megszüntetéséľől, ide nem értve a polgármesteľi és a
kizáľólagos képviselő-testĹileti hatáskĺlrt;

|.|.4. a kĺitelęzettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíjának csĺjkkentéséről és
idíĺtaÍtarflaÍő|.,

1.1.5. a testvérvárosi, paľtnervárosi kapcsolattaľtással ĺisszefiiggésben a polgáľmester külftildi
l;itazásźtr őI, a napidijźr ő|;

1.l.6. a Jőzsefváros Krĺľtyával összefüggő, önkormtnyzati döntést igénylő ügyekben, az
átrvhźzhatoképviselő-testiiletihatáskörĺ jkben;

I.1.7 . a közterülethasznźiatihozzájárulás iľanti kérelemľől első fokon, a |8120|3. 0V.24.) i'k.
renđelet 12. s Q)-@ bekezdésben foglaltak kivételével, valamint vendégléúő teraszok
esetében és a rendelet 2. melléklete a|apján megállapított kdzterület-hasznáIati díjak
csökkentéséről vagy elengedéséről;

1.1.8. fontos közérdekbőla kĺizterulethasznźl|atźnak szünetelésének elrendeléséről;
1.|.9. taľtós (legalább 6 hónapot meghaladó) közterĹilet-haszná|at esetén a jogosult kéľelméľe

méltányosságból havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegű
díj fi zeté s me gá|Iapítźlsáró 1 ;

1.l.10. atársashźaak kérelme a|apjźn a kĺjaerĹilet-haszná|ati díj egy ľészének visszafizetéséľől
a|8120|3. (Iv.24.) ĺik. ľendelet szerint;

1.1.ll.pá|yźzati eljĺíľás a|ka|mazásáva| a kdzteriilet-haszná|ati hozzźljáĺu|ás tátgyźlban,
amennyiben egy adott teľĹiletre több egymást térben és időben l<lzarő kérelem érkezett
vagy ennek bekĺivetkezése valószínűsíthető;

1.I.|2. az onkoľmanyzat fulajdonában á||ő nem lakás céIjara szolgáló helyiségek
elidegenítésének feltételeirő| szőIő l5l2005. (IV.20.) Budapest Józsefuĺíros
onkoľmĺányzati rendeletben ) az onkoľmanyzat fulajdonában á||ő lakások
elidegenítéséľől szó|ő 16ĺ2005. (Iv.20.) Budapest Józsefuiĺľos onkormányzati
rendeletben, az onkoľmźnyzat fulajdonában álló nem lakás céljĺĺraszo|gźlő helyiségek
bérbeadásrĺnak feltételeiről szóló |712005. (IV.20.) Budapest Józsefuiĺľos
onkoľmrínyzati rendeletben, Budapest Fővĺĺľos VIII. keľület Józsefuarosi
onkoľmĺĺnyzat Képviselő-testiiletének a Budapest Józsefuaľosi onkormányzat
tulajdonában álló lakások béľbeadásanak feltételeiľől, valamint a lakbéľ mértékéről
szó|o 1612010.(III.08.) számű onkormźlnyzati rendeletben, valamint a Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuĺĺľosi onkoľmányzat Képviselő-testületének Budapest Józsefuĺíľosi
tnkormányzat vagyonaĺól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásaról szóló
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6612012. (X[.13.) önkormiínyzati rendeletében meghatźľozott tulajdonosi
hatásk<!ľökben.

|.I. véleményezi

l . 1 . 1 . a helyi adókľa vonatkozó ĺinkoľmányzati rendelet-tervęzeteket, kialakítja az adópolitikai
iľányelveket akiz,árő|agos képviselŕĺ-testĺi|eti hatáskŕirŕik kivételével;

l.|.2. az ĺinkoľmźnyzati érdekeltségú gazdasági szervezetek mfüödését, pénztd;gyi he|yzetét,
külĺinös tekintettel éves beszĺĺmolójukra, uz|eti tervükľe; az ĺĺnkorményzati tulajdonnal
vagy tárgyt és vagyoni érdekeltséggel, az önkormányzati vagyongazdálkodással
kapcsolatban;

1.1.3. a mtĺszaki, kommunális és tĺimegközlekedés fejlesztésével összefüggő e|képzeléseket;
|.l.4. a szewezeti és hatásköri kérdéseket, abizottsźlgok kĺizötti esetleges hatáskciri vitríkat;
1.1.5. kĺizrendet, közbiztonságot érintő kérdéseket;
l.|.6. az önkoľmányzatná|, az intézményeinél az éves köItségvetési javaslatot és a

végľehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;
1.l.7. a piacokľa vonatkozó javaslatokat;
1 .1.8. kĺirnyezet- és teľmészefuéđelmi szempontból a kiemelt beruhrázásokat;
1.1.9. előzetesen véleményezi a Képviselő-testĹilet munkáltatói (személyi) döntéseivel

összefüggő előterj esaéseket;
1.1.10. előzetesen véleményezi arenďőtkapitányság és a helyi rendőrőrs létesítését, illetve

megszüntetését;
1.1.11. előzetesen véleményezíarendórkapitáĺyságés a rendőľórsvezetőjének kinevezését;
I.l.|2. véleményt nyilváníthat az onkormźnyzatfulajdonát éľintő báľmilyen ügyben;
1.1.13. állást foglal a Képviselő.testiilet ülésén felmeľĹilő tigyrendi kérdésekben és a Képviselő-

testületSzervezetiésMfü ödésiSzabá|yzataéľtelmezésében;
|.l.14. a keľiiletrendezési tervek kialakítását és ellenőrzi azok végĺehajtását.

I.2. javaslatot tesz, vagł kezdeményezi

|.2.|. az onkoľmźnyzat fulajdonában lévő éľtékpapírok és más gazďasági érdekeltségek
kezelésére;

|.2.2. az önkoľmźnyzati érdekeltségú gazdasági taľsaságok vagyongazdálkodási, szervezetí-
mfüĺidési, módszeľtani és informatikai feltételeinek javításĺĺľa, fejlesztésére;

|.2.3. a meghatáľozott célon felüli bevételi tcĺbblet fe|hasznźiásźra;
I.2.4. a polgármester illetményének emeléséľe, és annak méľtékére
|.2.5. a polgáľmester és az a|po|gálrmesteľek juta|mazásáta és annak méľtékére a
| .2.6. környezetvédelmi szempontból védett területek kij elĺilésére;
1.2.7. a kĺlrnyezeti áľtalmak megszĹintetésére, illetve csökkentésére;
I.2.8. résztvesz lakásépítési programok megvalósításáravonatkozó javaslatok kidolgozásában

és figyelemmel kíséľi végľehajtásukat;
|.2.9. évkĺizben figyelemmel kíséri a gazdźikodás menetét, szfüség szerint javaslatot tesz a

kciltségvetés módosításźlta, illetve költsógvetési gazdźikodásra vonatkozó
intézkedéseket kezdemé ny ezi

|.2.10.javaslatot tesz hitelek felvételére, egyéb banki Ĺigyletekľe, véleményezi az ezze|
kapc so lato s kezdeménye zéseket;

|.2.||.meghatźlrozott időszakbanvégzett munkájrínak éľtékelése alapján figyelemmel kíséľi az
onkoľmĺínyzat közigazgatási teľületén az ipari, mezőgazđasźtgí, kereskedelmi,
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éľtékesítési és szo|gá|tatźtsi tevékenységet, szfüség esetén javaslatot dolgoz ki e
tevékenységek befolyásolására;

t.2.l2. előkészíti Józsefuĺíľos Közbiztonsźęáért és KĺjztisztaságáértSzolgáItatő Nonprofit Kft.
mfüödésével kapcsolatos önkormźnyzati döntéseket és ellenőrzi azok végrehajtását;

1.2.I3.előkészíti az önkoľmĺĺnyzati Közterület-feltigyelet és keľületőľség működésével
kapcsolatosönkormányzatidöntéseketése||enőrziazokvégrehajtását;

|.2.I4. akozbiztonsággal kapcsolatos panaszlevelek alapjan tény- és helyzetértékelést végez és
megoldási javaslatot dolgoz ki;

|.2.|5.javaslatot tesz - a külĺin rendeletben meghatározott tisszeg eľejéig _ a feladat- és

hataskörébe tntoző döntések előkészítéséhez és végľehajtásához szfüséges esetenkénti
vagy az adott költségvetési év végéig terjedő tanácsadási tevékenység ellátásáľa és
egyéb tevékenységek dijazásfua' tźlrsada|mi (civil) szervezetek tźtmogatásźĺa. valamint
ezen tevékenységek teljesítés igazoIásźnak és tĺĺmogatások elszámolásának
elfogadásĺĺľa.

|.3. egéb

l.3.1. k<izreműködik az onkormĺányzat évęs költségvetésének tervezésében, a hitelfelvételek
és kĺitvénykibocsátás feltételeinek előkészítésében;

1.3.2. közremúkĺidik a keľületfejlesztési koncepció kidolgozásában, azza| kapcsolatban
gazđaságos sági e|emzéseket készíttet;

1.3.3. kapcsolatot tart a kerületfejlesztési egyesületek, tiĺľsaságok, egyéb szervezetek
képviselőivel;

1 .3 .4. közreműk<i dik az onkoľmĺĺny zat fej|esztési elképzeléseinek kidolgozás źtban;
1.3.5. hozzájźru| a közmíĺvek közeruletek alatti elhelyezéséhez,megá|lapitja, és módosítja az

e gy szeľi kfu ta|anítás méľtékét,
|.3.6. önkormányzati érdekből, rendkívüli sürgősség esetén gyakorolhatja a Képviselő-testület

összes nemkizźrőlagos _ źúnŕrźz,hatő _ hatásköľét,
1.3.7. e|Iátja az ĺinkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvrĺntaľtásával és

ellenőľzésével, a vagyonnyilatkozatta| kapcsolatos eljarás lefolytatásával ĺisszefüggő
feladatokat;

1.3.8. kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenségi ügyeket és eredményéről jelentést tesz a
Képviselő-testiiletnek;

|.3.9. figyelemmel kíséľi a költségvetési bevételek alakulását, kültinös tekintettel a saját
bevételekľe' avagyonvá|tozás (vagyorrnövekedés-, csökkenés) alakulását, éľtékeli azazt
e|őidéző okokat;

1.3.10. vizsgá|ja a hitelfelvétel indokait és gazdasági mega|apozottságát, ellenőľizheti a
pénzkeze|ésí szabá|yzat meglartását, a bĺzonylati ľend és a bizoĺy|ati fegyelem
érvényesítését;

1 . 3 . 1 l . e||átja a pénnigyi bizottsźry számfu a előíľt egyéb feladatokat;
|.3.|2,koordináló, kapcsolattartó szerepet tölt be a keľiilet érdekében, a kozbinonság

érdekében tevékenykedő civil és nem civil szervezetekkel;
|.3.13. Íigyelemmel kíséri a keľület ktimyezet- és teľmészetvédelmi he|yzetét, a

környezetvédelmi előírások érvényesítését;
I.3.|4. a hagyományos teľĹiletrészek értékeinek megőrzése érdekében figyelemmel kíséri a

műemlékek és a vaľosképi jelentőségtĺ épületek, teľek, utak, utcák védelmét;
1.3.15. kapcsolatottart a váľos-, illetve keľületvédő egyestiletek, szervezetek képviselőivel.

2. A H umdnszo lglźltatús í B izotts tźg fe ladat- és h atds kijre kiilijnijs en :
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2.1. dant

2.I.|. a ktiznevelési, a közművelődési, az egészségügyi, a szociális feladatokat ellátó
intézmények mfüödtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó źtgazatra jutó
koza|ka|mazottitámogatásikeretfelosztásĺíról;

2.1.2. jóvehagyja az cjnkoľmźnyzati kozművelődési és spoľt intézmények éves munkatewét,
illetőleg beszámolóját;

2.l.3. jőváhagyja a szociális és gyermekvédelmi intézmények hazirendjét és szakmai
programját;

2.I.4. jővźhagyjaa köznevelési és közművelődési intézmények továbbképzési progĺamját;
2.l.5. az ővodaheti és éves nyitvataľtási idejének meghatrĺľozasárőI;
2.I.6. afenrltartźtsában mfüödő k<ĺznevelésiíntézméĺyek éves munkatervéľől;
2.l.7. onkormĺĺnyzatkoznevelési, közművelődési, kulturális, sport, egészségügyi, szociális,

gyeľmekvédelmifeladatoke|Iátásatargykörbetaĺtozőszerződésęspaľtner
tevékenységéľől szóló beszámolój anak elfogad ásátő|;

2.I.8. azoma|i intézkedést igénylő rendkívtili é|ethelyzet esetén, méltányossźębőI' egyedi
mérlegelés a|apjźn a szociális, jövedelmi és vagyoni feltételek, valamint a bérlet
létesítését kizátró ok vizsgálata nélkül _pá|yazaton kívül, évente legfeljebb |2lakás
mértékéig - szociális alapú lakbér megá||apítźtsa mellett bérleti jogviszony létesítéséről.

2.|.9. a lakásigény felső hatarának mértékére vonatkoző szabályoktól méltanyosságból töľténő
eltérésről, az egyiittlakó személyek egészségĺ á||apotára' életkorara, valamint
fo g|a|kozásáľa tekintettel.

2'2' véIeményezi

2.2.|. a kĺĺz<lsségi színtér vagy közművelődési intézmény miĺködtetésére irányuló
ktizmiivelődési megállapodás-terv ezetet)

2.2.2. a tĺĺľsadalmi (civil) szervęzetek' az egyesiiletek, az alapítvźnyok, az egyházi szervezetek
támo gatás ával ö s szefiig gő p á|y azatokat;

2.2.3. a tiĺľsadalmi (civil) szervezeteket érintő dtjntéseket;
2.2.4. a kerĹilet egészségügyének valamennyi szakteľĹiletét érintő kéľdését;
2.2.5. az önkoľmányzati tulajdonú közmiĺvelődési és spoľt feladatot ellátó gazdasági

társaságok éves munkatewét, illetőleg beszámolóját;
2.2.6. a köznevelési intézmények SZMSZ-ének, hazirendjének, valamint pedagógiai

pľogramjanak azon rendelkezéseit, amelyek a költségvetést érintik (hatályba |épéséhez a
Képviselő-testiilet egyetéľtése szükséges, tekintettel az önkoľmányzati
ttibbletkĺitelezettségľe).

2.3. javaslatot tesz, vagł kezdeményezi

2.3.1. előkészíti a Képviselő-testület hatĺáskcĺrébe tartoző kozszolgźitatások ellátása céljából
ĺinkoľmányzati intézmény a|apítását, gazdá|kodő jogkĺirének megáIlrapitősźľ-,
átszervezését, megsziintetését, nevének megá||apítását, megváltoztatź.sźtt, valamint a
köznevelési intézmények vonatkozásában azon előterjeszéseket, melyekhez a
mfüödtető egyetéľtése sziikséges;

2.3.2. az egyes ágazatol<hoz tartoző intézményhźlőzat benlhazási, felújítási, illetve
kaľbantaľtási munkáiľa, a feladatkörét éľintő intézményfenntaľtói fejlesztési
célkiťúzésekĺe;

2.3.3. figyelemmel kíséri a keľületi spoľtlétesítményekkel kapcsolatos vagyonhasznosítási
kérdéseket és javaslatot tesz e kérdésekben;
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2.3.4, az á|talános és középiskolai tanulók tank<inyv és tanszerellátáSanak támogatására, a
koznevelési intézmények étkezési térítési díjkedvezményeire;

2.3.5. a Képviselő-testiilet szoboľ-, emlékmú-, emléktábla á||ításźpa| kapcsolatos feladataira;
2.3.6. előkészíti és éľtékeli az tť1űságpolitikai koncepciót, előkészíti és felĹilvizsgáIja a

köznevelési, a kozművelődési és spoľt koncepciókat, javaslatot tesz a szükséges
fenntaľtói intézkędésekľe ;

2.3.7 . a helyi szociálpolitikai tervek kidolgozásźra, ťlgye|emmel kíséľi végrehajtásukat;
2,3,8. figyelemmel kíséri a család- és gyermekvédelmi tĺirekvéseket, ajĺánlásokat dolgoz ki a

hátrányos helyzetúek és veszélyeztetettek védelmére;
2.3 .9 . a nemzetiségi önkormány zatok támo gatásár a;

2.3.|0. kezdeményezi, szervezi és koordinálja a kerületben lévő valamennyi szociális és
gyermekvédelmi tevékenységgel foglalkozó intézmény, taľsadalmi szervezet,
vźila|kozás' családsegítő és egészségiigyi szo|gá|tatźtsok egyĹittmĺík<idését;

2.3.1|. szociális és gyeľmekvédelmi teľĹileten szolgáltatások (ellátási szeľződések)
megkötésére;

2.3.|2.javaslatot tesz- a külĺĺn ľendeletben meghatźtrozott ĺisszeg eľejéig _ a feladat- és
hatásktiľébetartoző dĺintések előkészítéséhez és végrehajtásiíhoz szfüséges esetenkénti
vagy az adott költségvetési év végéig terjedő tanácsadási tevékenysége||átásźraés
egyéb tevékenysé gek díjazásźra, tźttsadalmi (civil) szewezetek tźlmogatására, valamint
ezen tevékenységek teijesítés igazo|źsénak és támogatások elszámolásanak
elfogadásaľa.

2.3.|3. különĺjs méltányosságbóljavaslatot tesz a felmondási eljaľás felfiiggesztéséľe a szociális
lakbénel rendelkező egytittmtĺködő adós rendkívÍili élethelyzetre tekintettel.

2.4. egéb

2.4.I. e|Iátja az előkészítő bizottsági feladatokat az onkoľmányzat áItaI fenntaľtott
kĺlznevelési, közmúvelődési, egészségĹigyi, szociźiis és gyeľmekvédelmi feladatokat
e||átőintézményekvezetéséľekiírtpá|yazatokesetében;

2.4.2. segíti a köznevelési feladatokľól vďó gondoskodást, a kcizmúvelődési tudományos,
művészeti tevékenység, spoľt tźmogatásźi;

2.4.3. k<izreműködik a tanév, nevelési év e|őkészitésével kapcsolatos feladatok megoldásában;
2.4.4. segíti a keľületi fenntaľtású kĺĺzművelődési, művészeti, nevelési-oktatási, spoľt és egyéb

intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos munkát;
2.4.5. tźtmogatja a helyi oktatási, nevelési intézményekben létrehozott diákspoľtköľök és

diákspoľt egyestiletek tevékenységét;
2.4.6. segíti a sportlétesítmények fenntartása éľdekében azokcé|szerubb kihasználását;
2.4.7. tźtmogatja és segíti a köznevelési intézmények gyeľmek- és ifiúságvédelmi munkáját;
2,4.8. munkája során együttmiĺködik a gyeľmekvédelemmel foglalkozó szeľvekkel;
2.4.9. tźĺmogatja amuvészet, a kultúra és spoľt onszervezódő helyi kĺizösségeit;
2.4.10. segíti a köznevelési és kĺjzművelődési źęazatban dolgozók továbbképzését;
2.4,Il.tźtmogatja és elősegíti az informatika, valamint az é|ő idegen nyelvek oktatását és

széle sköľíĺ alka|mazását a keľületi ktizneve l é si é s közmúvelődési intézmény ekben ;

2.4.12. az ágazatban mfüĺidő érdekképviseleti szervekkel kapcsolatot taľt, illetve fontosabb
dĺintések előtt kikéri a véleményĹiket;

2.4.I3. folyamatosan kapcsolatot taľt a Jőzsefvźtrosban működő taľsadalmi szeľvezetekkel, civil
szervezetekkel, egyesületekkel, alapíwanyold<al, egyházakkal, azokvezetőive|;

2.4.14. figyelemmel kíséri a taľsadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyesületek,
alapítványok,egyhźnaktźlmogatásźxalösszefü ggőfeladatoke|látását;
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2.4.|5. figyelemmel kíséri a fogyatékosok, hátrányos helyzettĺek jogvédelmével kapcsolatos
feladatok e||źtását;

2.4.16. folyamatosan kapcsolatottwt a nemzetiségi önkormźnyzato|d<a|, azokvezetőive|; segíti
j ogaiknak éľvényesülését,

2.4.|7.k<jzremfüĺidik a szociális ellátórendszer hatékony megszervezésében, a rendszer
fejlesztésében;

2.4.I8.összehangolja a kerĹileti szociálpolitikai elképzeléseket a Íővaľosi koncepcióval és
igényekkel;

2.4.|9.közremfüĺidik a hajléktalanok ellátása érdekében a fővaľosi és keriileti feladatok
összehangolásában;

2.4.20. ellenőľzi és felĹigyeli az Önkormźnyzat által fenntaľtot7 szociźiis és gyeľmekvédelmi
intézmény ek tevékenysé gét;

2.4.2| . ktĺzremfüödik a szociális ellátásra vonatkozó igényfeltaľásokban;
2.4.22. e|őmozditja a tartós munkanélkiiliek ellátását, foglalkoztatásźľ-, valamint a megváltozott

munka képességúek foglalkoztatását
2.4.23. ĺisszehangolja a kerületi önkorményzat feladat- és hatáskörébe tartozó valamennyi

egészségügyi ellátási foľma, illetve szolgéůtatěls tevékenységét, azok tárgyi és személyi
feltételeit, ezek tigyében véleményt nyilvĺĺnít' illetve ajránlásokat tesz, valamint
figyelemmel kíséľi és elősegíti az e||átźst végzo orvosok, szakdolgozók szakmai
továbbképzését;

2.4.24. renđszeres kapcsolatot tart a Íővaľos egészségügyi vezetéséve|, az egészségügyi ellátás
kőrhźnihátterét biztosító intézméĺyekkel, a Magyaľ oľvosi Kamara kerĹileti vezetőive|,
illetveészrevételeiró|tájékoztatjaakőrhźnakvezetőit;

2.4.25. segíti az alkoholizmus, a drogfogyasztás és a dohányzás elleni kĹizdelmet.
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5. melléklet a .../20 1 3. (....) önkormúnvzatí rendelethez

a. rrľvĺsELo-TEsTÜLETNEK A PoL GÁRľĺBsľERRE ÁľnuHÁ ZjDTT
HATÁsKonľr

1. A helyi támogatásokkal kapcsolatos hatáskiire:

1.1. A helyi támogatás visszaťlzetésének feltételeit a család váItoző jtivedelmi heLyzetét
ťrgyelembe véve a polgármester legfeljebb 3 évenként megállapítja (8/I994.(II.1.)
onkoľmányzatircndeletahelyitámogatásvisszaťtzetésénekrendjéről)

2, Az iinkormányzati j elképekkel kapcsolatos hatáskiĺre :
2.1. Az önkormáĺyzatijelkép hasznź]atźra vonatkozó engedélytől eltéľő haszná|at esetén a

polgáľmester az engedélý visszavonhatja (13/1996.(III.8.) onkoľmányzati rendelet
Józsefulíľos önkormányzati jelképeinek (címer, zász|ő lobogó) a|apításáről' és a jelképek
haszná|ati rendjéről)

3. A szociálĺs ellátásokkal kapcsolatos hatásktiľe:

3.1. A Képviselő-testület a szociális igazgatástől és szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III.
törvényben és az egyéb jogszabályokban a települési ĺinkoľmányzatok tészére
meghataľozott szociźllis Ĺáľgyu feladat- és hatáskörök gyakorlását a polgaľmester, valamint
a HumánszoIgźitatási Bizottság hatáskörébe utalja (3712004. (VII.15.) onkormanyzati
rendelet a pérube|i és teľmészetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes
gondoskođást nyúj tó szociális ellátások helyi szabályairól).

3.2. A pérube|i és teľmészetben nyújtoĺ szociális ellátások közül az e|so fokú döntés a
polgármester hatáskĺiľébe taĺtozik az ápo|źsi díj, az átmeneti segély, a temetési segély, a
lakbéľtĺĺmogatás, valamint a köztemetés tekintetében (3712004. (VII.15.) onkoľmźnyzati
rendelet a pérube|i és természetben nffitott szociális ellátások, valamint a személyes
gondoskodást nyuj tó szociáli s ellátások helyi szabályairól).

4. Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek
elidegenítésével kapcsolatos hatásktiľe:
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4.I. Ha az onkoľmányzat áIta| köti'tt megbízási szerzőđés másként nem ľendelkezik, akkor a
jelzálogiog, valamint az e|idegenítési és terhelési tilalom töľléséhez az onkoľmźnyzattal
szembeni tartozźs kiegyenlítése esetén a polgáľmester vagy meghatalmazottja járulhat
hozzá (I5l2005. (rV.20.) onkoľmányzati rendelet az onkormányzat tulajdonában álló
nem lakás cé|jfua szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről).

4.2. A helyiséghez (épu|ethez) tartoző telek az építési jogszabá|yi rendelkezésekben
meghatározott telekméretet meghaladja és a teljes ingatlan az onkormźnyzattulajďona, az
épiilet vagy a bennę lévő helyiség elacĺásľa való kijelČĺlése tltán a polgármesteľnek
kezdeményeznie kell a telekalakítĺĺsi eljáľás megindítását, figye|emmel a helyi építési
szabźiyzat és szabályo zási terv e|őirásaha. U gyanez érvényes, ha tÍ céIjara az ingatIarlbol
igénybevételre van szfüség (15l2o05. (IV.20.) onkoľmányzati rendelet az onkormźnyzat
tulajdonában álló nem lakás céljĺáraszolgáIő helyiségek elidegenítésének feltételeiľől).

4.3, Ha a vételi szándék bejelentője valamely hatźttlđot elmulaszt, a po|gáĺi perrendtanásról
sző|ő |952. évi III. törvény szabźtlyai szerint előteľjesĺheto ígazo|ási kérelemmel élhet,
amelyet a polgáľmester bíráI el (|5l2O05. (IV.20.) onkoľmányzati rendelet az
onkoľmlĺnyzat tulajđonában álló nem lakás céljára szo|gźiő helyiségek elidegenítésének
feltételeiről).

5. Az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásával kapcsolatos hatáskiire:

5.1. A helyiség rendeltetésszeru hasznźůatra alkalmassá tételéľe, éta|akitásźra,
korszenĺsítéséľe vonatkozó munkáLatok megkezdése előtt a hatóságok és a tźlrsashén
engedélyét be kell szerezli, me|yhez bérbeadó nevében a tulajdonosi hozzź$źrulást a
polgáľmester adja |<J (|7l2\o5. (rV.20.) onkoľmĺányzati rendęIet az onkormanyzat
tulajdonában ál1ó nem lakás céljaľaszo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiľol).

5.2. Azokban a kérdésekben, amelyekben a döntés a Képviselő-testĹiletre, a
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságľa tartozik, a jogvitában az onkormanyzat
képviseletének ellátásárő| apolgrírmester gondoskodik(|7/2005. (IV.20.) onkoľmĺányzati
rendelet az onkormźnyzat fulajdonában álló nem lakás céljara szolgá|ő helyiségek
bérbeadásának feltételeiről).

6. A gyeľmekvédelmi támogatásokkal kapcsolatos hatáskiire:

A rendkívĹili gyeľmekvédelmi tlímogatásról, valamint a természetbeni támogatási
formĺĺkľól az eLső fokú dcintés jogát a Képviselő-testĺilet a polgĺáľmester hatáskĺiľébe
utalja (412006. (I.25.) onkormanyzati rendelet a gyeľmekvédelmi tĺĺmogatásokról,
valamint az egy éb gyermekj óléti e l látás i foľmákľó l).

A méltanyossági tlĺmogatásról a polgármester dcĺnt, a Humánszo|gźitatási Bizottság
javaslata a|apjźn (412006. (I.25) onkoľmrányzati rendelet a gyermekvédelmi
támogatásokról, valamint az egyéb gyermekjóléti ellátĺĺsi foľmárkról).

6.r.

6.2.
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7.1.

7. A Jőzsefvárosban adományozhatő kitĺĺntetésekkel kapcsolatos hatáskiĺre:

A Képviselő-testület źita| alapított kitiintető díj adomźnyozźsát a polgáľmester
kezđeményezhett (|1ĺ2006. (III.10.) onkormĺĺnyzati rendelet a Józsefuaľosban
adományozható kitĹintetéselaől).
,,A Józsefuáros RendjééÍt,, díj odaítéléséľől a polgáľmester đönt (1|12006. (III.10.)
onkoľmanyzati renđelet a Józsefuarosban adományozható kitÍintetésekľől).
Az oktatási, egészségügyi, szociális, bölcsődei munką valamint kozigazgatźsi
szakteľĹileten a Polgáľmesteri Dicséret díj odaítéléséľől a polgáľmester dönt (1112006.
(III. 1 0.) onkormán yzati reĺdelet a Józsefu áľosban adományozható kitüntetésekĺől).

8. A,,Jĺĺzsefuáľos'' név felvételével és baszná|atálval kapcsolatos hatásköľe:

8.1. Gazđasági, társadalmi, tudományos szeÍvezetek, intézsrlények, jogi személyek és jogi
személyiség nélkĹili gazdasźryi tĺíľsaságok részére elnevezéstikhöz' tevékenységiik
gyakoľlásához, źitahsk előállított teľmékek, kiadványok elnevezéséhez vagy működésük
folytatásához a Jőzsefuaľos ľendeletben meghatźtrozott megielölései, valamint a név
baszná|ata a polgáľmesteľ engeďé|yéhez kötött (4312007. (VII.16.) onkoľmanyzati
rendelet a,,J őzsefvátos'' név felvételéről és használatáľól).

8.2. A kozigazgatási megjelölés vagy név engedé|yezett használaténak ellenőrzéséről a
polgĺĺľmester gondoskoďik (4312007. (V[.16.) onkormányzati ľendelet a ,,Józsefuáľos''
név felvételéről és haszná|atźrőI\.

9. A táľsasházak osztatlan kiiziis tulajdonában lévő épĺiletrészek részleges., teljes
felújításához és gáz alap. és felrszál.|ővezeték felújításähoz nyújtandó iinkoľmányzati
támogatásokkal kapcsolatos hatásktiľe :

9.|. A Táľsasházi Pźiyáľatokat Elbíráló Munkacsopoľt javas|ata a|apján a polgáľmester
dönt a benffitott pá|yázatokelbírá|ásarő|, atźlmogatások összegéről és amegáI|apodásban
rögzítendő feltételekľőI (712008. (II.27.) Önkoľmanyzati rcnďelet a tĺĺľsasházak osztatlan
ktizös fulajdonában lévő épületrészek részleges-, teljes felújítźsźůloz és gélz alap- és
felszállóvezeték felújításźlhoz nyújtandó önkoľmiínyzati tĺámogatásokról).

10. A JőzseÍválrosi onkormźnyzat tu|ajdonában lévő ktizteľületek használatáľól és
hasznáůatáln a k ren dj ével kap cs olato s h atá s kö ľe :

10.1. A polgármester első fokon dĺjnt a közterĹilet-haszĺá|ati kérelmekről:
10.1.l. amennyiben a Bizottság |6 naptari napon át nem ülésezik, vagy ĺisszehívott

iilése nem volt hatlírozatképes;
|0.I.2. amennyiben a kérelmezetthaszná|at időtartama az egy hetet (7 napot) nem

haladja meg és a kérelmező nem kéľ díjcsĺĺkkentést vagy díjelengedést, vagy
díjfizetés alóli mentességben ľészesül;

l0.1.3. önkoľmĺĺnyzati vźiasztásokat követő 30 naptáni napig;
l0.l.4. a Filmtv.-ben szabályozott filmalkotás forgatása céljából tcirténő igénybevétel

esetén (l8l20|3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet a Józsefulíľosi onkotmźnyzat
tulajdonában |év(5k?Jzterületek haszná|atźlről és használatźnakrendjéről).

7.2.

7.3.
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I0.2. Az a jőzsefvnosi székhelyíĺ egyéni vá||aLkoző vagy gazdá|kodő szeÍvezet, melynek
vezető tisztségviselője józsefuláĺosi állandó lakóhellyel ľendelkezik, egy parkolóhely
nagyságú közteľĺilet-haszná|at igényig a polgármester külön döntése a|apjarl a l8l20|3.
(Iv.24.) önkoľmányzati rendelet szerinti közteľület-haszná|ati díj ťlzetésére koteles
(18l20I3. (Iv.24.) tlnkoľmányzati ľendelet a Józsefuĺĺľosi onkormźnyzat tulajdonában
lévő közteľĹiletek haszn á|atarőI és használatanak rendj éről).

10.3. A polgáľmestet a kozteľĹiletek filmfoľgatási célú hasztléiatának đíját csökkentheti vagy
elengedheti, amennyiben az igénybeveendő teľület a 20 m,-t nem haladja meg' vagy
iđőtartama akére|mezett időponttő| szźtmított 30 naptĺĺri napon belül összességében nem
haladja meg a 2 naptźĺti napot (I8l2013. (Iv.24.) önkormányzati rendelet a Józsefuaľosi
onkormanyzat tulajdonában lévő közteriiletek használatáľól és hasznáIatźnak rendjéľől).

10.4. A polgáľmesteÍ az építési, szerelési tevékenység végzésére kért közterület-haszná|ati
hozzájátru|ásban meghatfuozott díj 30%-át a hasznőió kérelméľe utólag visszatéľíti,
amennyiben a hasznźiő a hozzájźtniásban megJlatfuozott idő elteltét követő 5
munkanapon belĺil a köZteľĹiletet az áťvételekor fennálló eredeti á||apotźtban bocsźtja az
onkormanyzat rendelkezésére (|8ĺ20t3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet a Józsefuaľosi
Önkoľmányzat tulajdonában|évő közeľiiletekhaszná|atáról és hasznétlatźnak rendjéľől).

11. Az ĺpaľosított technológĺával épüIt lakóépůiletek széndioxid.kĺbocsátás.cstikkentést és
energÍa.meglakaritálst eľedményező koľszeľűsítésénet felújításának támogatására
kĺírt ,,Ző|d Beľuházási Rendszeľ Klímabarát otthon Panel Alpľogľam''
támogatásával kapcsolatos hatásktiľe:

II.I. Az ipaľosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás-csökkentést és
energia-megÍakaľítást eľedményezó korszerusítésének, felújításának támogatásara kiíľt
,,Zö|d' Beľuhlízási Rendszer Klímabaľát otthon Panel Alprogram'' támogatásĺĺról a
polgáľmestet tźnnogatási szerződést köt, melyben rogziti atátmogatźts módját, szakaszait, a
megvalósítás hataridejét, a tźtmogatással való elszámolás szabźl|yait, a felhasználás
ellenőrzését, valamint a szeruőđés-szegés jogk<ĺvetkezményelt, egyben kitölti, a|áíqa és
továbbítja apá|yazőnak az önkormźnyzat által kĺjtelezően csatolandó dokumentumokat az
éľtesítés megküldésével egyĹitt. (3312009. (Ix.l8.) onkormányzati rendelet az ipaľosított
technológiával épiilt lakóépületek széndioxid-kibocsátás-csökkentést és eneľgia-
megtakaľítást eredményezo korszeríĺsítésének' felújításanak tźlmogatásźtĺa kiírt ,,Zö|d
Beľuházási Rendszeľ Klímabaľát otthon Panel Alpľogram,' támogatźlsaról)'

12. Jĺízsefváľos ktizigazgatásĺ teľületén a jáľművel ffirténő várakozáłs kĺegészítő, helyĺ
szab á|y ozálsával kapcsolatos hatásktiľe:

|2.|. Sétá|ó övezetbe történő behajĺás esetén az igazo|tan közszolgáItatási feladatot ellátó
szeľvek, szervezetek és azok mfüödését elősegítő szolgáltatók á|ta| hasznźit
gépjĺáľmtĺvekkel és az egyedi forgďmi rendszźĺllhoz rendelt behajtásra jogosító
igazolásokat akozszolgáltatasi feladatot ellátő szeÍv) szervezet kéľelmére a polgiĺrmester
á||ítjak1. Q6|20|0'(VI.l8.) onkormanyzati rendelet a Józsefuaľosközigazgatási terĹiletén
a jáľműveltciľténőváľakozáskjegészítő,he|yiszabáIyozásárő|).

I2.2. A lakossági vźltakozási hozzájáĺu|źs, a gazdá|kođőt vźtrakozźsi hozzájérulás, aZ
egészségiigyí várakozási hozzźljźtulás, és a külĺin jogszabályban meghatáĺozott egyéb
hozzájźtrulások kiadásźnő| a polgáľmester dönt. Amennyiben a kérelem nem felel meg a
26/20|0.NI.18.) rendelet előírásainak) az elutasításról a polgáľmester đönt
(26l20|0.(vl.18.) oĺlkotmányzati ľendelet a Józsefuaros közigazgatási terĹiletén a
jĺáľműveltörténővfu akozáskiegészíto,he|yiszabá|yozásarő|).
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13. Az adósságkezelési szo|gáitatásra való jogosultsággal kapcsolatos hatáskiire:

|3.|. Az adósságkezelési szo|gźltatásra való jogosultságról a polgáľmesteľ dĺint.
(31/20lO.(VII.15.) onkormanyzati rendelet az adósságkezelési szolgáltatásról).

14. Egyes anyakiinyvi eseményekhez kapcsolódó tiibbletszo|gń|tatásért flzetenđő díjak
méľtékével kapcsolatos hatásktire:

|4.I. Az egyes anyakönyvi eseménye?'hez kapcsolódó beťlzetett tĺibbletszolgáltatási díj
visszafizetését a polgármester abban az esetben engedélyezheti, amennyiben a
házasulandók vagy élettaľsi kapcsolatot létesíteni kívanók egyik tagsa az anyakĺinyvi
eseményt mege|ozóen elhalálozik, a házasu|arldók vagy élettáľsi kapcsolatot létesíteni
kívĺĺnók egyik tag1aná| az arryakonyvi eseménytmege|ózően oly méľtékii egészségromlás
kĺivetkezik be, mely á|taI az anyakönyvi esemény megtartása lehetetlenné válik, vagy az
anyakĺĺnyvi esemény az önkormĺínyzat hibájából hiúsul meg. (12l20l1. (II.2I.)
Önkoľmanyzati rendelet egyes anyaktinyvi eseményekhez kapcsolódó
többletszolgá|tatásértťĺzetendődíjakméľtékéről).

15. Áz onkoľmányzattulajdonában áIló ĺiľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹ
beállĺik és dologbéľlet béľbeadásával kapcsolatos hatásköľe:

15.1. A bérlemény ľendeltetésszeríĺ hasznéůatta alkalmassá tétele, átalakitása, korszenĺsítése
esetén a munkálatok megkezdése előtt a hatóságok engedélyét be kell szerezsli, melyhez
béľbeadó nevében a tulajdonosihozzźljźrulást a polgáľmesteľ adja ki. (59l20I1. (XI.07.)
onkoľmĺányzati rende\ętę az onkoľmanyzat tlilajdonában álló tires telkek, felépítményes
ingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbérlet bérbeadásrának feltételeiről).

16. Az onkoľmányzatktiltségvetésével kapcsolatos hatásktiľe:

16.1. A polgáľmesteľ jóvahagyja az önkoľmźnyzat és a költségvetési szerveknek a kciltségvetési
rendeletben meghatźrozott ĺisszegekkel elkészített elemi költségvetését (Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuárosi onkormanyzat Képviselő-testiiletének 9120|3. (|I.22.)

onkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről).
16.2. Az tinkoľmányzat, a költségvetési szervek, a gazďasźĺgi tarsaságok a jővźlhagyott bevételi

és kiadási e|ofuźnyzatuk teljesítéséľe és fe|haszná|źtsaľa éves likviditási teľvet havi
bontásban készítenek, melyet havonta aktualizálni kell, és a polgĺĺľmesteľ hagy jóvá
(Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormanyzat Képviselő-testĹiletének
9 l 2013, (II.22.) ĺinkoľmányzati rendelete a 2013 . évi költségvetésről).

16.3. A polgáľmester dĺjnt a központi költségvetésből száľmazo tźlmogatások, póteloirányzatok
lebontásáľó| és az ezzel osszefiiggő költségvetés módosításľól, a helyi <inkoľmĺínyzatok
általĺínos mfüĺjdéséhez és źąazati feladataihoz kapcsolódó, kĺizpontosított központi
költségvetési tĺímogatás lemondásaľól, igénylésérő| és az ezze| osszefiiggő k<lltségvetés
módosításaľól, a képviselő-testĺilet két ülése kcĺztitt ľendkívüli sürgősség fennállásakoÍ - az
önkoľmányzat érdekeinek figyelembevételével - az általrános taľtalékról töľténő
átcsopoľtosításról éľtékhataľ nélkül, az önkorméłnyzati kĺiltségvetés címei közĺitti, és a
címen belüli kiemelt e|oirźnyzatok köztitti, és a kiemelt eloirźnyzaton belüli
átcsopoľtosításľól (Budapest Fővráľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormanyzatKépviselő-
testiileténekglz}I3. (II.22.) önkoľmányzatircndelete a20|3. évi költségvetésľől).
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76.4. A polgáľmester az ĺinkormányzat átmenetileg szabad péĺueszkozeinek befektetéséľől,
vagy lekötéséről _ a szám|avezető péĺuintézeten kívül még további, legalább négy
péĺuintézet ajźn7ata a|apján - dĺint maximum egyedi 500 millió Ft értékben (Budapest
Főváľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testiiletének 9/2013. (II.22.)
önkoľmányzati ľendelet e a 20 13 . évi költségvetésről).

16.5. A polgáľmesteÍ azon köznevelési, közmúvelődési, szociális, gyeľmekvédelmi szakmai
fe|adateL|źttásra vonatkoző pá|yźzatok esetében, amelyek onľészt és előfinanszírozźst nem
igényelnek, több éves, vagy tartós kötelezettségvállalással nem jáľnak, és a pá,|yźnat
benyujtásĺáľa az <ĺnkormányzat, vagy a kĺĺltségvetési szeÍv jogosult, a páIyazat
benyijtásához sziikséges fenntartói nyilatkozat, kapcsolódó egyiittműkĺidési megállapodás
a|áírźsára képviselő-testiileti döntés nélkül is jogosult (Budapest Főváros VIII. keľĺilet
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének 9l2OI3. (II.22.) önkormányzati
ľendelete a 2013. évi költségvetésről).

17. Az átmenetĺ gazdálkodással kapcsolatos hatásktiľe:

I7.|. A Képviselő-testĹilet fe|hata|mazza a po|gLíľmesteľt a hatá|yban |évő jogszabályok,
hatáĺozatok, szerzódések, megfllapodások a\apján az onkoľmányzatot megillető
bevételek beszedéséľe és az esedékes kiadások teljesítésére (Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testĺiletének 6412012. (XII. 13.)
önkoľmĺĺnyzati rendelete a 20 13 . évi átmeneti gazdálkodásaról).

|7.2. A Képviselő-testĹilet fe|hata|mazza a po|gármestert a jogeľős bírósági, el|enőrző szervek
hatáĺozatai' ítéletek szeńnti kötelezettségek teljesítésére, azzal, hogy a költségvetés
elfogadásával egyidejrĺleg ezekľő| a kifizetésekĺől beszámol (Budapest Fővlíros VIII.
keľĹilet Józsefuaľosi onkormanyzat Képviselő-testiiletének 64120|2. (XII. 13.)
önkoľmányzati rendelet e a 2013. évi átmeneti gazdá|kodásaĺó1).

I7.3. A Képviselő-testület fe|hata|mazza a polgĺĺľmesteľt az e|mtlt években kĺlltségvetési
fedezettel ľendelkező pźiyazatok megvalósításźůloz a páIyazati önľészek biztosítására a
költségvetés terhére, a pá|yázati pélueszköz megelőlegezésére az éttmenetileg szabad
pénzeszköz terhére (Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefulírosi onkormányzat
Képviselő-testiiletének 64120|2. CXn. 13.) cĺnkoľmányzati rcnde|ete a 20|3, évi átmeneti
gazdá|kodásaról).

|7.4. A Képviselő-testiilet felhata|mazza a po|gármesteľt összeghatáľtól fiiggetlentil a lÉlpr-
Progľam pénzbeli adomĺínyainak befogadásźlta és annak a program szeńnti fe|haszná|ásźtra
(Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmlĺnyzat Képviselő-testületének
6 4 l 20 |2. (XII. 1 3 . ) cinko ľmaĺry zati rcnde|ete a 20 | 3 . évi átmene ti gazdá|kodásáľó l).

l7.5. A Képviselő-testiilet fe|hatalmazza a polgáľmesteľt a hitel., a kölcstin-, a váltó
szerződésben foglalt esedékes ttiľlesztő részletek és kamatok kifizetésére (Budapest
Fővrĺľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testĺiletének 64120|2. (XIľr.
13.) önkormźnyzati ľendelete a20l3. évi átmeneti gazdálkodásáról).

17.6. A Képviselő-testiilet felhata|mazzaapo|gźtrmestert aze|őző évipéĺumaradvány erejéig a
tĺĺľsashazak pźiyźaati felújítasi támogatásaira (Budapest Fővĺĺľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi
onkormányzat Képviselő-testiiletének 6412012. Cŕ'II. 13.) önkormźnyzati ľendelete a
f0 I 3 . évi átmene ti gazdá|kodásaľól).

17 .7. A Képviselő-testĹilet felhata|mazza a po|gármestert a folyó év kezdetét ktivető tźrsasházi
pźlyazatok esetében kizźrő|ag a gázszolgá|tatásből kizźlrt, valamint az azowtali
végľehajtást igénylő, életveszélý megállapító hatérozattal ľendelkező tźtrsashźzak ľészére
kĺitelezettségvállalásokĺa, az e|őzo évipélumaradvźny eľejéig fedezet biaosításĺĺra, ennek
hirĺnyában a folyó évi költségvetés teľhére maximum 5.000 eFt eĘéig kifizetés
teljesítésére (Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-
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testületének 64120|2. (XII. 13.) önkormlínyzati rendelete a 2013. évi átmeneti
gazdéůkođásaľól).

|7.8. Az előzó évi módosított költségvetésben szereplő pľojektek megvalósu|ásźůloz az
elfogadott teľvek, szeruođések alapjan a feđezet biztositására (Budapest Fővaľos VIII.
keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmanyzat Képviselő-testületének 6412012. (XII. l3.)
önkormányzati rendelete a 20|3. évi átmenetí gazdáIkodásĺĺľól).

17,9.Igény esetén azintézmények és az önkoľmányzati|akőhazak gźľ'hál'őzatźľlak felújításahoz
szĹikséges kötelezettségvállalásokľa a folyó évi költségvetés terhére maximum 2'000,0 e
Ft-ig, az intézmények és az önkormźnyzati lakőházak életveszély e|htritásźra maximum
5.000,0 e Ft- ig (Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkoľmźnyzat Képviselő-
testiiletének 6412012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a 20|3. évi átmeneti
gazdá|kodźlsáľól).

18. Az onkoľmányzat varyonával és a varyon feletti tulajdonosi jogok
ryakoľlásával kapcsolatos hatáskiiľe:

18.1. A polgármester a joggyakorló, amikoľ olyan tulajdonosi döntést kell hozni, melyľe
vonatkozóan a Képviselő-testĹilet nem taľtotta fenn a fulajdonosi jogkĺiľének
gyakorlását és a tulajdonosi jog gyakorlását nem ruházta źÍ a Yárosgazdálkodási és
Pénzngyi Bizottságra (66120|2. (XII.l3.) onkormanyzati rendelet Budapest
Józsefuáľosi onkoľmanyzat vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról).

|8.2. A hazastaĺsi vagyonkcizösség megszĹintetése esetén értéIďlatártól ftiggetlenül a
Polgáľmesteľ engedélyezi az onkormĺĺnyzat fe|é je|zźiogsoggal biztosított tartozás
átvá||a|ását és a je|zźtlogjog átjegyzését, ha a megosztásľól máľ született jogeľős
bírósági határozat, vagy ha a megosztás feltétele az engeđéIyezés. (6612012. (XII.13.)
onkoľmanyzati rendelet Budapest Józsefuiírosi onkoľmźnyzat vagyonáľól és a vagyon
feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásaľól)'

18.3. Az onkoľmányzat vagyonát vagy az onkoľmanyzat vagyoni és péĺuagyi
kötelezettségét érintő eljarásban a polgáľmesteľ dĺjnt a Képviselő-tęsttilet és átruhźnott
hatásktĺrben eljárő bizottsétg hatźnozatában szeľeplő kiírási, ajánlatkéľési,
veľsenyeztetési feltételek hirdetések foľmai helyesbítéséről és a helyľeigazítésohő|,
továbbá a jogszabáIyi előírások miatt szükséges konekciók źfiłezetésérőI azzal, hogy
ezen döntés a képviselő-testiilet vagy źúrvhźľ'ott hatáskörben eljaľó bizottság döntésével
_ a helyreigazítźlsi kérdéseken tulmenően _ nem lehet ellentétes, azt lényegi _
he|yreigazitási kéľdésnek nem minőstilő _ kéľdésekben nem módosíthatja. (6612012.
(XII.13.) onkormányzatí rcndelet Budapest Józsefuarosi onkoľmányzat vagyonaľól és
a vagyon feletti tulaj donosi j ogok gyakorlásaľól).

18.4. A polgáľmester dcint az onkormányzat örĺlklése vagy avagyon javźralorténó lemondás
esetén az tĺr<iklés és a lemondással érintett vagyon elfogadásáľól, elfogadás esetén
intézkedik annak átvéte|&ő|, a lÉlBn-Pľogrammal kapcsolatos pénzbe|i adományok
elfogadásĺáľól és felhasznźiźsátő| (6612012. (X[.13.) onkoľmanyzati ľendelet Budapest
Józsefviírosi Oĺlkormányzat vagyonĺíľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaľól).

l8.5. Nem źt|áthatő szervezetben ĺirĺiklés címén, töľvényi ľendelkęzés alapjan vagy kĺlvetelés
fejében szetzett részesedés esetén a polgrĺľmester kĺiteles halađéktalanul intézkedni
ľészesedése megsztintetése érđekében. (66/2012. (XII.13.) onkormźnyzati rendelet
Budapest Józsefulíľosi onkoľmányzat vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásĺáľól).
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18.6. Amennyiben az onkoľmanyzat á|ta| alapított vagy részesedésével működő gazdasági
tiíľsaság, vagy annak valamely tagsa az alapítást vagy tészesedésszeľzést kĺjvetően válik
nem átláthatővá, a po|gármester kezdeményezi a taľsasági szerzódés felĹilvizsgálatźft és
a gazdaséryi tarsaság tulajdonosi szerkezetének a nemzeti vagyonĺól szóló törvény
át|źlthatő szervezetre vonatkozó előírásainak megfelelő áta|akítását. (6612012. CXII.13.)
onkormrĺnyzati renďelet Budapest Józsefuarosi onkormányzat vagyonĺĺľól és a vagyon
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaról).

l8.7. A Polgármester dcint az onkormanyzat tulajdonosi részvételével mrĺkĺidő
többszemélyes tarsaságoknál a tĺĺľsaság legfőbb szeľvének határozat hozata|źú
mege|őzoeĺ a képviselendő fulajdonosi álláspont tekintetében, valamint az
onkoľmĺĺnyzat fulajdonában lévő egyszemélyes taľsaság alapítójrínak hatásköľében a
kĺjvetkező kérdésekben :
|8.7.|. az igazgatősźĺg és a felügyelőbizottsźry tagjainak, az ugyvezető' a

könywizsgáló megvá|asztása, visszahívása, megbízása, megbízásának
visszavoná sa és díjazása;

I8.7.2. a tĺíľsaság vezérigazgatójĺĺnak, ugyvezető igazgatőjarnk megbízása'
megbízásĺĺnak visszavonása és đíjazásának megá|Iapítása, a vezéngazgató,
ugyvezetó igazgató szeméIyét érintő egyéb kérdésekben (6612012. (XII.13.)
onkoľmányzati rendelet Budapest Józsefuĺáľosi Önkormáĺyzat vagyonáról és a
vagyon feletti fulaj donosi j ogok gyakorlásáról).
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6. melléklet a .../20 1 3. (..... ) önkormdnvzatí rendelethez

E Lő TE RJE9 ZTES E K RENDJE És TARTALMI rovrrrĺpĺrlvvrl

1. TARTALMI KOVETELMENYEK

1.1. Előzmények ismertetése, különös tekintettel atémźlbaĺhozott korábbi döntésekĺe, illetve azok

megvalósu|ására és hatásaiľa. (az e|őterjesztés I. pontja)

1.2. Annak ismeľtetése, hogy miért szükséges az előteqesztés tźngyában a dtjntés meghozatala (az

előterjesztés II. pontja)

l.3. Az ügy döntéshozáshoz szükséges tényállásanak minimális ismeľtetése, amely azonban

tarta|mazza az összes, a döntés meghozata|ához szfüséges tényt és adatot, kiilĺjnösen az

éľintett vagyontĺáĺgyak vagy vagyontigyletek pontos meghatározását és leíľását (az

előteľj esztés III. pontja)

I.4. Az tigyben alkalmazott jogszabá|yi rendelkezések tételes ismertetése két csoportra osztva.. az

első csoportba a hatásköľt megállapítő jogszabályok, a második csopoľtba a döntés tarta|mźÍ

meghatároző (anyagi) jogszabáIyok tartoznak. Ezen pontban kell ismeľtetni az iggye|

kapcsolatos jogvitfüat, eljarásokat (az e|óter1esztés IV. pontja)

1.5. A đöntés tartalmĺĺnak részletes ismertetése (az elóte1esztés V. pontja)

1.6. Annak ismeľtetése, hogy a döntés milyen ĺlnkormanyzatifę|adatot és célt szo|gá|, mién előnyös

az onkormányzat szálnára(az előterjesztés VI. pontja)

A hatátozati javaslatban egyéľtelműen megfogalmazott és a végrehajtás szempontjából

ellenőrizhető feladatok, hataridők, valamint végrehajtáséľt felelős személy(ek) megjelĺilése.

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

jelenlegi hatályos szabźt|yozéls és a javasolt módosítás 2 hasábos ĺjsszehasonlítása.

1.7.

1.8.
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f.t.

z.,q,Z pl.oľpRJBszľÉspr prrÉszÍľÉsB

A Polgáľmesteri Hivatal szervezetĺ egységei szakmailag segítik a képviselők, a Képviselő-

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

mfüödési kciľĹiknek megfelelő feladatköľt el|átő szervezęti egységek, önkormlányzati

intézmények, gazdasági társaságok tevékenységére tlímaszkodnak.

A képviselő-testtileti előteľjesztések megfelelő előkészítéséért a Polgármesteri Hivatal

Szewezeti és Mfüödési Szabályzatában meghatarozott módoĺ a jegyző a felelős. A
feladatktĺr szerint felęlős tigyosztályok az előkészítés során a jegyző felhata|mazása a|apjźn

kĺjzvetetten vagy közvetlenül egyĹittmfüĺĺdnek az illetékes bizottságok elnĺjkeivel és az

alpolgáľmesterekkel.

Valamennyi előterjesztéstaz illetékes bizottságokkal véleményeztetni kell, kivéve,haatéma

ha|asrthaht|an voltaľa tekintettel ez a soron következő képviselő-testületi ülésig

rendelkezésre álló hatátido miatt maľ nem lehetséges, vagy az előteľjesĺő bizottsági

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

be az előterjesztésbe, arľól a Képviselő-testiiletet a bizottság elnöke téĄékoztatja. Az

előterjesztés bizottsági véleményezés nélktil is a képviselő-testiileti ülés napirendj ére blzhetłĺ

ettől eltérő torvényi rendelkezése hiĺĺnyában.

A törvényesség betaľtása érdekében valamennyi előteľjesztés csak a jegyző töľvényességi

észsevételével együtt terjeszthető a testületek _ Képviselő-testiilet, bizotĺsźryok _ elé. A
szakmai egyetéľtéséről, vélemény&ő| a jegyzó külĺjn nyilatkozhat, vagy nyi|atkozatát,

ésnevétę|étrészbenvagyegészbenvisszavoĺlhatja,módosíthatja.

2.3.

2.2.

2.4.
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3.1. A képviselő-testiileti előterjesáéseket az alábbi minta fe|hasznźůźlsávalkell elkészíteni:

ę"#rc-#r#*

Budapest Józsefváľosĺ Onko tmányzat
Képviselő.testĺil et e számár a

Előterjesztő: (név, beosztás)

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: . sz. napiľend

Tárgy: (Az előterjesztés címét úg,l kelt megfogalmazni, hogł abból egłértelműen következtetni lehessen ąz

előteri esztés érdemére, lénveséľe. )

A napiľenďet nyí|tlzáľt ülésen kell táľgyalni, a hatźltozat és/vagy rendelet elfogadásĺĺhoz
egyszeťu/minősített szavazattobbség sziikséges. (a nem kívánt rész tôrlendő)

ElorÉszÍľo szpRvpzľTl EGYSÉG (NÉv, szIcNo):

KÉszÍrľrľn (ÜcvnĺrÉzo ueve, szIcNó):

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. Icĺ.zolÁs :

JoclroNľRoI,l.:

BBrBRľBszľÉsnB ALKALMAS :

G.{ÉV)
tľ'cvz,ő

Városgazdálkodási és PénzüryiBlzottságvéleményezi tr
Humánszo|gáitatásiBizottság véleményezi tr

Hatźr o zati jav aslat a bizottság' száłTIáÍ a..

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
te stti letnek az e|őteri esztés mestársyalását.

Tisztelt Képviselő-testĺilet!
(Az e l őt erj e szt és s z ov ege)

Kéľem az alábbi határ ozati java slat e|fo ga d ásáĹ
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H,ą'rÁnoz,ł'u JAvASLAT

(A j av as o lt dontés ek pontokb a szedv e.)
Feleltĺs:
Határidő: (Amennyiben afelelős és ą határidő az eg/es határozati javaslati pontok tekintetében ekérő, úgl a
feltiintetés p ontonként kötel ező.)

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: (amennyiben ąz eg/es hatdrozatijavaslati pontok
tekintetében eltérő, úgł a végrehajtást végző megjelölése pontonkén katelező)

Budapest, .......

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edĺna
jegyzől

nevében és megbízĺĺsából:

Előteľjesztő (neve/aláíľása)

Dr. Mészár Erika
aljegyzo

3,2. A bizottsági előteťesztéseket az a|źLbbi minta fe|haszná|ásával kell elkészíteni:

:::::::1::* .:ii ::ľ]1Jřägä' 
Önkormányzat Képviselő-testiiletének

előterjesztő neve
. ' .. . 'sZ' napiľend

ELŐTERJEszTÉs
a '....'........ Bizottsás'...............iüléséľe

Tárgy:
Előterjesaő:

név/beosztás
Készíteťte:

név/beosztás

A napiľendet (nyilvános/zárt)ülésen ...............(kell/lehet) tlírgyalni.
Adöntéselfogadásáhozegyszeruszavazattóbbségsziikséges.

,,Szakmai indokolás és ismeľtetés,,. Jogszabá|yi felhatalmazás a bizottsági hatásköne.

Határozati javaslat

............év. (...hó....nap). számú..........'.bizottsőęihatálrozat:

a döntés tźngya _,,a hatźlrozatijavaslat szövege''

Felelős:
Határidő:
A döntés végrehajtását végzó szerlezeti egység:
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén aze|Í5terjesztés előkészítőjénekjavaslataaközzététel módjára:
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Hely, dáfum:
Előterj esaő ĺev e / a|áír źsa

rÉszÍľprrp: ............ .(SZERVEZETI EGYSÉG)

LpÍRľe: '.'(tĺÉv, BEosZTÁs)

PÉtĺzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉN.YEL. IGAZoLÁS:

JoGI KoNTRoLL:

EI-I-pxoruzľp:

ct.ľgvl
(BEoSZTÁS)

BpľpnĺpszrÉSRE ALKALMAS :

cľBvl
JE;cvzo

ĺóvÁHe.cyra:

GĺÉvl
A...... ..... BIZoTTSÁcelľorn
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7. melléklet a .../2 0 1 3. (....) łjnkormdnvzati rendelethez

AZ oNKonľĺÁNyza.T ALAPTEVÉKENYSÉGE ns ĺ.Nľa.x
SZAKFELADATRENDJE

3 8 l l 03 Települési hulladék vegyes (tĺmlesztett) begyíĺjtése , szá|lítźsa, áftaké"sa
417'000 Lakó- és nęm lakóépĺilet építése
42||OO Út, autópálya építése
422|00 Folyadékszállításľa szolgáló kiĺzmíi építése
422200 Elektľomos híľadás-technikai célú közmű építése
430000 Speciális szaképítés
494000 Közúti źlruszźi|ítás' kciltöztetés
521020 Raktĺĺľozás, taľolás
52200L Közutak,hidak,alagutakiizemeltetése,fenntaľtása
55200I Üauloĺ szálláshely-szolgáltatás
522003 Paľkoló, garźns üzemeltetése, fenntaľtása
581400 Folyóirat, időszaki kiadvany kiadása
639910 Sajtófigyelés
680001 Lakóingatlanbéľbeadása,ijzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, Ĺizemeltetése
681000 Sajáttulajdonúingatlanadasvétele
711000 Epítészmérnokitevékenység,műszakitanácsadás
811000 Epítménýllzemeltetés
813000 Zöldteľület-kezelés
84II|2 onkoľmanyzati joga|kotźĺs
84III4 országgy(ilésiképvise|óvá|asztásokhozkapcsolódótevékenységek
841115 onkormanyzatiképviselőválasztásokhozkapcsolódótevékenységek
841l16 oľszágos és helyi nemzetiségi ĺinkoľmanyzativźiasztásokhoz kapcsolódó

tevékenységek
8411|7 Európai paĺlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841118 oľszágos és helyi népszavazźlshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 onkormĺányzatokéstaľsulásokáltalános végĺehajtó ígazgatásitevékenysége
841l33 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
84||54 Az ĺĺnkormźnyzativagyonnal va|ő gazdźůkodással kapcsolatos feladatok
84||92 Kiemelt állami és cinkormányzati ľęndezvények
841237 Lakáspolitika helyi igazgatása és szabáIyozása
84lf38 Szociális szo|gźl|tatźlsok helyi igazgatása és szabá|yozása
841335 Foglalkoztatástelősegítőtámogatások
841355 Közlekedésfejlesztésénektámogatása
841357 Infoľmációstarsadalomfejlesztésénektámogatása
841358 Turizmusfejlesztési tiímogatások és tevékenységek
841402 Közvilágítás
841403 Varos-kozséggazdálkodásm.n.s.szolgáltatások
841901 onkormányzatokés taľsulások elszámolasai
841902 Központi költségvetési befizetések
841906 Finanszírozási műveletek
84|907 Önkoľmányzatokelszámolásaiaköltségvetésiszerveikkel
841908 Fejezeti és általanos tartalékok elszámolása
842410 Közbiztonság,kozrendkĺizponti ígazgatźsaésszabźiyozása
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84252I Tíłzo|tás,műszaki mentés, katasztrôfahe|yzetelhárítása
84253I Apolgárivédelem ágazatifeladatai
842532 Alakosságfelkészítése,tájékoztatésa,riasztźs
851000 óvodainevelés intézĺnényeinek,pľogramjainakkomplex tźlmogatása
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, pľogramjainak komplex tźtrnogatása
854316 Egyéb pénzbe|ihallgatóijuttatások,ĺisztĺindíjak
856000 oktatástkiegészítótevékenységekkomplextámogatása
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
862101 HĺŁiorvosi alapellátas
862102 Haziorvosi ügyeleti ellátás
86223| Foglalkozás-egészségtigyi alapellátás
860000 Egészségügy intézményeinek, pľogľamjainak komplex fejlesztési támogatása
86230I Fogorvosi alapellátás
869047 Komplexegészségfejteszto,prevencióspľogramok
870000 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex

támogatása
872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
879018 Gyeľmekekátmenetiotthonábanelhelyezettekellátása
8790l9 Családokátmentiotthonábanelhelyezettekellátasa
879042 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásĺĺnak komplex támogatása
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex tźmogatása
881013 Fogyatékossággal élőknappali ellátása
881090 ldősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális e|Iźtásabentlakás nélkül
882000 onkoľmanyzatiszociźiistámogatásokfinanszírozása
882l l1 Rendszeres szociális segély
882||2 Időskoruak jaradéka
8821l3 Lakásfenntaľtási támogatás normatív alapon
882114 Helyi ľendszeľes lakásfenntaľtási támogatás
882115 Apolási díj alanyi jogon
882t|6 Apolási díj méltányossági alapon
882118 5legészitőgyeľmekvédelmi tevékenység
882t|9 ovodźtńatźlsi támogatás
88212| Helyi eseti lakásfenntaľtási támosatás
882122 Atmeneti segély
882|23 Temetési segély
882|24 Rendkívüli gyeľmekvédelmi tiímogatás
882t29 Egyéb önkoľmĺĺnyzati eseti pénzbeli ellátások
88220I Adósságkezelési szo|gźitattĺs
882202 Kcizgyógyellátás
882203 Kĺiztemetés
889929 Utcai szociális munka
889942 onkoľmrányzatokáltalnyújtottlakástámogatás
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás
889949 Egyéb m. n. s. lakáshoz jutást segítő tĺĺmogatások
889967 Mozgáskoľlátozottak gépjarmu -szeruési és áta|akitási támogatása
8902|6 onkoľmanyzatiifiúságikezdeményezésekésprogramok,valamint

támogatásuk
890222 Idősiigyi önkoľmĺányzati kezdeményezések, progľamok, valamint tĺámogatásuk
89030l Civil szeľvezetekmfüödési tźmogatása
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890302 Civil szeľvezetekprogram- és egyéb tźmogatása
890422 Adomĺĺnygyujtés és -közvetítés
89044I Rövid iđőtartamú kĺizfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatast helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtaľtamú

közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatÁs
890509 Egyéb m. n. s. kĺlzĺisségi, tlírsadalmi tevékenységek tiímogatása
900113 Kasziĺlházaktevé.kenysége
910501 Ktizművelődésitevékenységekéstámogatásuk
93|102 Sportlétesítményekmfüödtetéseésfejlesztése
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931301 Szabadidősport-(ľekľeációsspoľt)tevékenységéstámogatása
931903 Máshová nem soľolható egyéb spoľttámogatás
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8. melléklet a .../20 1 3. (....) ijnkormdnvzati rendelethez

AZ ONKoRMÁľ{YZAT ONKÉNT VÁLLALT FELADATAI

1. onkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatban:
1.1. Tisztségviselők és bizottságok tagiai részérereprezeĺltáció, cafeterią k<iltségtéľítések,

tisztségviselők, bizottságok saj át keretei, pľomóciós aj ándékok

1 .2. Nemz etkozi kapcsolatok
1.3. PR tevékenységek keretében újság szerkesztése, kiadása, média figyelés, honlap

szerkesztése
l.4. Helyi ľendelet alapjźnkitiintetések adomlínyozása
1.5. Helyi rendelet alapjĺĺn jutalom (kĺiaiszľviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis

napi, közrendvédelmi kittintetés), munkáltatói kĺjlcsön biztosítása

1.6. Civil szervezetek' alapítványok, egyhźzak, egyhźai közösségek, magiínszemélyek nem

szociális ľászorultsági támogatása, kivéve, ha ĺinkormźnyzati feladatellátásért kapnak
1 . 7. Nemzeti ségi önkoľmĺĺny zatok p énzb eli támo gatás a

2. oktatásÍ. kiizművelődési' ifjúsági és spoľt feladatokkal kapcsolatban:
f .I . oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok, ösĺöndíj odaítélése

3. Szocĺális feladatellátással kapcsolatban:
3. l. Józsefuáľosi kártya létrehozása, műkcidtetése

3.2. Időstigyi Tanács mfüödtetése
3. 3. Eu-s adományok ľászorultakho z va|ő elj utüatásában való közremfüĺidés
3.4. Kózgyógyellátás biĺosítása a szociálisan ľászoruló személyek tészére

4. Varyonkezelésĺ feladatokkal kapcsolatban:
4 . | . IIIe gáli s szeméts zá||ítźsa é s szel ektív hulladékgytij tése

4.2. Térsashazaknak közterĹilet-foglalási bevételből töľténő visszafizetése
4.3. Karácsonyi díszkivi|ágítás biztosítása

5. Varyon és Iakásgazdálkodással kapcsolatban:
5.1. Helyi lakásvásáľlás támogatása

5.2. Kozbiztonsági Kft. egyszeľi tiĺmogatása

6. Onkoľmányzati tulajdonú, va5r résztulajdonr'ĺ Gazdaságĺ Táľsaságok által végzett
v aw ongazd álkodásĺ és varyonkezelési feladatokkal kapcsolatban :

6.1. Tĺirzsvagyon karbantartása, fejlesztése éľdekében felújítások elvégzése , pá|yźaatok

benyújtása

6.2. Jőzsefuaľosi Kisfalu Kft. által végzendő lđiz|eti vagyonnal valő gazdálkodás (

v agy onértékesíté s, felúj ítás ok)
6.3. Corvin Sétány teljes projekt
6.4. Magdolna Negyed teljes projekt
6.5' Rehabilitációk, fejlesztési projektek

58



7. Eryób feladatok
7.1. Hitel felvétellel, tö'rlesztések, kamatok teljesítésével kapcsolatos minden feladat
7.2. Főépítészi feladatok (egyéb tervek, koncepciók elkészítése)
7.3.PrivatizáItháziorvosokľezsikĺiltségeinekátvá||alása
7.4. Tźlrsashĺzak vissza és vissza nem térítęndő felújítási támogatásai' gázvezeték felújításhoz

k<jlcsĺjn nyújtás, panelprogľamban való részvétel
7.5. Szemiink fénye biztosítás (Commenius)
7 .6. HoszoLgáItatás biaosítása
7.7. Kcinywizsgá|at és egyéb szakéľtői feladatok ellátásának biztosítása

8. Onkormányzatitu|ajdonri, vagy résztulajdonrÍ Gazdasági Táľsaságok támogatása
8.1. Józsefuaľos Gyeľmekek Üdtiltetésééľt KözÁasznűNonprofit Kft. teljes tevékenységének

tĺĺmogatása

8.2. Baľka Józsefuarosi Színhaz és Kulturális Nonprofit Kft. teljes tevékenységének támogatása

8.3. RÉV 8 Zrt. teljes tevékenységének tĺĺmogatasa
8.4. Józsefuaľosi Kulturális és Spoľt Kiemelten Közhaszn,(:Nonprofit Kft. teljes tevékenységének

tlĺmogatása

8.5. Józsefuĺĺrosi Közösségi Hazak Kiemelten KozhaszniNonprofit Kft. teljes tevékenységének

támogatása

9. Hivatal működésével kapcsolatban
9. 1 . Repre zentźrciő, ilz|eti ajándék, természetbeni juttatások biztosítasa
9 .f . T anács adói é s szakértói fe ladatok el l átasanak bizto sítása

9.3. Cafeteľia, hűségjutalom, szakmai továbbképzésen és konfeľenciźnva|ő részvétel biĺosítása

10. Ktizterület.felüryelet, Paľkolás _térfĺryeléssel kapcsolatos feladatok ellátásával
kapcsolatban

l0.l. Közteľiilet-felügyeleti feladatot ellátó a|ka|mazottak,ła a|ka|mazottakrészéľe cafeteľia,

hűségi utalo m bino sítźtsa, felel ő s sé gbizto sítás
I0.2.Tétťlgyelő-kameraľendszer mfüĺjdtetésévelkapcsolatos feladatot ellátó alka|mazotĺak részére

cafeteria' hűségj utalo m binosítása, felelősségbizto sítás

10.3.Kerékbilincselési feladatot ellátó alka|mazoÍtakrészére cafeteria, hiĺségjutalom biztosítása,

felelősségbiztosítás
l0.4.KeľĹiletőľségi kapcsolatos valamennyi feladat e||átása, az a|ka|mazottak részéľe cafeteľia,

hűségiutalom biztosítása, felelősségbiztosítás
10.5.Paľkolási feladatok ellátásával foglalkoző a|ka|mazottak részéľe cafeteria, hűségiutalom

biĺosítása, felelősségbiztosítás

1 1. Szociális és Gyeľmekj óléti Intézményekkel kapcsolatos feladatok
11.1.Józsefuĺĺrosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központban foglalkoztatott alkalmazottak

részére cafeteria, hűségjutalom biztosítása
I I .Z.Kr izislakások mfü ödteté s e

||.3.Intenzívcsaládmeglartőszo|gá|tatásműködtetése
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11.4.Ószirőzsa Gondozó Szolgálatnál foglalko ztatott a|ka|mazottakrész&e cafeteria,

hűségj utalom biztosítása
1 1.5. A jelzórendszeres hazi segítségnyujtás mfüĺjdtetése
1 1.6.A hétvégi szociális étkeztetés miĺködtetése
||.7.A hazi segítségnyújtáson beliila fodrász, pediktĺľös, gyógymasszot, győgýornász biztosítasa

11.8.Egyesített Bölcsődéknél foglalkoztatott a|ka|mazottak részére cafeteria, hrĺségjutalom

biztosítása
l1.9.A Biaos Kezdet program' időszakos gyeľmekfelügyelet, otthoni gyeľmekgondozźs, hétvégi

játszőhźn működtetése

12. Egészségĺiryi Intézményekkel kapcsolatos feladatok
|2.1.Egészségügyi Szolgálatban foglalkoztatottak részére cafeteria, híiségjutalom biztosítása

12.2. o nkormźny zatí fo gl al kozás e gé szsé gügy biao sítása

|2.3.Haziorvosok rezsiköltség támogatása

13. Intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok
l 3.1 . Józsefuaľosi Intézménymfütidtető Központnál foglalkoztatottak részére cafeteria,

híĺségj utalom biztosítása
l3.2.Nevelési Intézményeknél és bölcsődékben foglalkoztatottakrészére cafeteria, húségjutalom

biĺosítása
13.3.oktatási intézményeknél foglalkoztatottak részére cafeteria, hűségjutalom biztosítása
I 3 . 4 . ok<tatási feladatok kö lts é geinek bizto sítása

13.S.Napközi otthonos óvodfüban foglalkoztatottak részére cafeteľia, hűségiutalom biztosítása

t4.Kőztisztaság, közbĺztonságga| és teleptilésüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
l4.l.Vĺíľostizemetetési Szolgálat lgazgatőságarészére cafeteńa, htiség|utalom biztosítása
|4.ZJőfitil<Biĺonsági Szolgálat tagsairészére cafeteľia, hiĺségjutalom biztosítása
14.3. TeleptilésüzemeltetésnéI foglalkozĺatottakrészéľe cafeteria, hiĺségjutalom biaosítása
I4.4.Kózteriileti szemétszállítĺíssal kapcsolatos feladatok ellátasa

| 4 . 5 .LELEKÍIAZ, rÉrpr pro grammal kap c solato s fel adatot ellátók r észét e cafeteľi a,

hűségj utalom biĺosítása
|4.6.LÉLEKÍIÄZ,LÉLEK program mfüĺjdtetése és az ezze|kapcsolatos valamennyi feladat

ellátasa
l4.7.Teleki Téri Piac pľogram keretében fog|a|konatottak részéľe cafeteria, hűségjutalom

biztosítása
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9. melléklet a .../20 1 3. (.....| önkormdnvzati rendelethez

A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSo ĺZ;EF(VEZETI TAcozóuÁsa,,
MTJNKARENDJE,

VALAMINT AZ ÜcyľÉr,ľocADÁs RENDJE

I. A POLGARMESTEzu HIVATAL MUNKARENDJE

hétfo: 08.00-18.00 óľáig
kedd: 08.00-16.00 óráig
szerđa: 08.00-16.30 óľáig
cstitöľtök: 08.00-16.00óníig
péntek: 08.00-13.30 óráig

2. A PoLGÁRMESTEzu HIVATAL ÜGYFÉLFoGADÁSI RENDJE

2.I. A Polgáľmesteľi Hivatal általános tigyfelfogadási ľendje:

péntek: 08.15-1l.30 óráig

A Hatósági Ügyosztály Anyakdnyvi Iroda újszĹilĺitt anyakĺinyvezése, valamint haláleset
anyakönyvezése esetén munkaidőben az źttlta|źnos ügyfelfogadási renden kívtil is fogad
ügyfeleket.

2.2. TÁMPONTInformációs Szolgálatügyfélfogadásirendje
hétfő: 08.15-18.00 óráig
kedd: 08.15-16.00 óľáig
szeľda: 08.15-16.30 óľáig
cstitĺiľtök: 08.15-16.00őráig
péntek: 08.15-13.30 óráig

2.3. Humánszolgá|tatźtsi Ügyosztály Családtámogatási Iroda iigyfélfogadási rendje:

hétfő:
szerda:

hétfő:
kędd:
szerda:

13.30-18.00 óráig
08.15-16.30 óľáig

08.15-18.00 óľáig
08.15-16.00 óráig
08.15.16.30 óráig

cstitöľtök: 08.15-16.00 óráis
péntek: 08.l5-1 1.30 óľáig
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c.l\o



A B
Név Cím

I GYEREK-VIRAG Nanközi otthonos ovoda 082 Bo. Baross u. t lllb
2.
3.

KINCSKERESo Napközi otthonos ovoda 089 Bp. B|áthy o. u. 35
Vĺárunk Rád Napközi otthonos Ővoda 086 Bp. Csobánc u. 5.

4. Naosu sár N aoközi otthonos ovoda 086 Bo. Dankó u.3l
5. Koszorú Napközi otthonos ovoda 086 Bp. Koszorú u. 14-16.
6. Hétszínvirás Napközi Otthonos ovoda 081 Bp. Kun u. 3
7. TA-TI-KA Naoközi otthonos ovoda 088 Bo. Rákóczi út 15

8. Mesepalota Napközi otthonos ovoda 085 Bp. Somosvi B.u. 9-15
9. Pitypane Napkĺizi otthonos ovoda 087 Bp. Százados tlt 14.

10. Szivárvánv Naoközi otthonos ovoda 083 Bo. Szisonv u. 18

n Szźtzszorszép Napközi otthonos ovoda 086 Bp. Szuzu.2
12. Napraforsó Napközi otthonos ovoda 084 Bp. Tolnai L. u.7-9.
13. Katica Bölcsőde és Naoközi otthonos ovoda 089 Bo. Vaida P. u. 37
14. Józsefuarosi Intézménvműködtető Központ 082 Bp. Baross u. 84
15. o szirózsa Gondozó Szol sálat 089 Bp. Orcry tft4I
16. Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti

Közoont 1 08 l Bp. Népszinhźn u. 22.

17. Józsefuárosi Esyesített Bölcsődék l083 Bo. Szieetvári u. 1

18. Józsefuárosi EsészsésĹisvi Szolsálat 1084 Bp. Auróra u.22-28.
19. Józsefuárosi VĺárosĹizemeltetési Szolsálat 1084 Bp. Mátvás tér 15.

20. Józsefu árosi KözterĹilet-felüeyelet 1084 Bo. Német u. |7-|9.

l0. melléklet a .../20 I 3. (........) ijnkormdnvzatí rendelethez

1. AZ oNKoRMÁNYZAT ÁLTAL FEI\NTARoTT lNTEznĺÉrwnx

2. Az oNKoRMÁI\IYZAT ÁLTAL ALAPÍToTT GAaD^LKoDó SZERVEZETEK

Név
I Bárka Józsefuárosi Szíĺlhźzi- és Kulfurális Nonprofit Kft.
f. Kisfalu Józsefuárosi Vasyongazdálkodó Kft .
a
J. REV8 Zľt.
4. Józsefuarosi Gvermekek Udültetésé ért Közhasznú Nonprofi t Kft .

5. Józsefuárosi Kulturális és Spoľt Nonpľofit Kft.
6. RFV Józsefuáľos Kft.
7. Józsefuárosi Esészsésközoont Kft .

8. Corvin Medical Kft.
9. Mikszáth 4 Esészsésügvi Szolsá|tató és lngatlanhasznosító Kft.
10. Corvin Sétránv Hasznosító és Uzemeltető Kft.
11. Pollack téri Közteriiletťeliesztő- és Hasznosító Kft.
12. Józsefuárosi Köztjssési HźlzakNonpľofit Kft.





INDoKoLÁS

Általá,os indokolós

20|3. januar l. napjan hatźiyba lépett a Magyarorszálg helyi önkotmányzatairól szóló 201'|. évi

CL)ooilX. törvény (továbbiakban: Mĺ!tv.), amely alapvetően átrendeztę a helyi cinkoľmányzatohka|

kapcsolatos intézményľendszer 1990-tő1 fennálló rendjét. Ez indokolttátette 20|2 đęcemberében a

Képviselő-testĺilet és Szeľvei Szewezeti és Működési SzabályzatárőI sző|ő 1912009. (V.06.) ök.

számí rendelet jelentős módosítását, amely tĺibbek k<izĺitt megsztintette a tĺirvényszöveggel egyező,

szĺivegszeľĹĺen paľhuzamos szabályo zźlst. Figyelemmel aľra, hogy a rendelet jelentős része i|y módon

hatályon kíviil helyezésre került, szövege pedig töredezetté vźit, ezért szfüséges volt egy új

Szewezetiés MfüödésiSzabá|yzat megalkotása. Az,űj Szervezeti és Műkĺidési Szabályzataz Mötv.-

ben meghatérozott taľtalmi elemek felsorolására építve, egyszenĺsítve, áttekinthetően taľta|mazza a

korábbi működéssel főbb elemeiben megegyező eljaľási szabá|yokat.

Részletes indolrolás

az I. $-hoz

Az érte|mező rendelkezéseket tarta|mazza' amelyek a rendelet á|ta| gya|aabban haszná|t kifejezések

köľĹilírásaľa vonatkoznak.

a 2-5. {-hoz

Ezek a szakaszok az onkoľmĺínyzat hivatalos megnevezésével, székhelyével, címerével és

zász|őjáva| kapcsolatos alapvető adatokat tartalmazzźk'. A megnevezés új ľendjét az Mcjtv.

szabályainak figyelembevételével kellett |eszabźiyoznl' amely kizaľólagosan meghatározza a

Polglĺľmesteri Hivatal elnevezését.

a 6-8. $-hoz

Ezeĺ szakaszok a Képviselő-testületre és a képviselőkre, azok összeférhetetlenségére,

vagyoruryilatkozatáĺavonatkozóalapvetőszabályokat,leírásokattarta|mazzźl<.

a9-lI. $-hoz

Az alpolgĺĺľmesterek titkos szavazźssal való megvá|asztásrának rész|etszabźiyaittarta|mazzźk.



a 12-13. $-hoz

A Képviselő-testiilet műkĺĺdésének és tiléseinek alapvető szabá|yaittarta|mazza, iďeérfue a rendes és

ľendkívĹili ülések rendj ét, valamint az ülések <isszehívásának szabáIyait.

ą ]4-]7. $-hoz

Ezen szabźl|yok foglaljfü magukba a képviselő-testületi ülés összehívásanak és vezetésének részletes

szabá|yait, amelyek az ĺinkormźnyzati mfüödés magjanak tekinthetők. A pótkézbesítés szabályai a

hatékonyabb mtĺködés éľdekében pontosításra kerĹiltek. A Képviselő-testület iilésére meghívottak

köre a 2013. jan. l-től hatályos új törvényi rendelkezések (2012. évi XCIII. tv. a jĺáľások

kialakításáľól, egyes ezzel osszeftiggő törvények módosításaľól, Mötv.) szerint kiegészült.

a 18-20. S-hoz

Az infoľmatikai előfeltételek nélktil a képviselő-testiileti ülés megszervezése és lebonyolítása ma

maľ lehetetlen lenne. Erre figyelemmel sziikséges volt külön szabá|yozĺll a nyilvánosságľa és az

informatikai működésre vonatkozó alapszabályokat.

a 2I-24. S-hoz

Az elóterjesztések képezik a Képviselő-testiilet dĺjntéseinek a|apjźń. Ene tekintettel indokolt az

előterjesztésre vonatkoző szźndék létľeji'ttétől kezdve az e|ókészítés teljes szakaszát a képviselő-

testületi mfüödés ľészének tekinteni, és azt rendeleti szinten szabályozni. Részletesebb szabályok

vonatkoznak az előterjesztések előkészítésére, mivel az eze|<ke| kapcsolatos múködés a képviselő-

testületi feladatellát ás tészét képezi.

a 25-29. $-hoz

Ezen szakaszok a képviselő-testtileti ülés tanácskozási rendjének ľészletes szabá|yait tarta|mazzźk,

ideéľtve a napirendi pontokkal kapcsolatos szabályozást is. IJj szabáIyként kerül bevezetéste az

összevont hatźrozathozata|, amennyiben a képviselő-testületi e|őteqesztések száma meghaladja a

húsz napirendi pontot, vagy az ülés időtaľtama akét őrát. Ez segítheti azon napiľendi pontok gyors

megtáľgyalźsát, ane|yek hosszabb vitát és ľészletes tlírgyalást nem tesznek sztikségessé.

a i0-32. S-hoz



Ezen szakaszok a képviselőlae vonatkoző magatartási és egyéb szabá|yokattartalmazzák, ideértve a

képvi s elői kérdés r észletszabá|y aít.

a 33-37. S-hoz

Ezen szakaszok tarta|mazzźk a napirendi pontok tárgya|ásźtnak részletszabźiyait, amelyek

lényegébenakoľábbieljárásirendcize|Iá|tvá|tozatáttarta|mazzźk.

a 38-40. $-hoz

A Képviselő-testĹilet döntéshozata|i e|jańsaés a szavazás módja kisebb módosításokkal megegyezik

a koľábbi gyakorlattal, a szavazás továbbra is a Mikľovoks szavaző berendezéssel töĺténik.

Részletesen kidolgozásra keľĹiltek a módosító és kiegészítő indítvĺĺny szabáIyai, ideértve azt az

esetet, amennyiben az indítvrány j ogi vagy szakmai szempontból aggályos.

a 4I-43. $-hoz

A Képviselő-testület rendeletalkotása és hatźnozathozata|a külön résŽt képez az t$ Szervezęti és

Mfüödési Szabá|yzatban, figyelemmel arra, hogy ezek garunciális szabályai ľendkívül fontosak a

hiteles és megbízható önkoľmźnyzati mfüödés megvalósítása érdekében. Fontos új szabály, hogy

annak elkeľĹilése éľdekében, hogy az cinkormanyzati rcndeletalkotás szfüségtelenül széttagolt

legyen, e ľendelet kötelezően elóíýa, hogy az azonos szakmai teľĹileteken egyetlen átfogó rendelet

keľülj ĺin megalkotasra.

a 44. S-hoz

A Képviselő-testĺilet átrvhazott hatásköreiľe vonatkozó szabályok egyetlen szakaszba keľültek

összegffitéste azzal, hogy a részletes hatásköľi felsorolást a rendelet 4. és 5. szźmű mellékletei

tartaLmazzźů<.

a 45. $-hoz

Ez a szakasz a képviselő-testiileti ülés jegyzőkönyvéľe vonatkozó rész|etszabá|yokat tartalmazza,

lényegében a korábbival megegyező mődon.

a 46-52. S-hoz



A Képviselő-testĺilet bizottságai fontos szeľepet töltenek be az önkoľményzati mfüödésben,

ennélfogva lényeges, hogy a bizottsági múködés rész|etszabáIyai a Szervezeti és Működési

Szabźiyzatban pontosaĺr rögzítésre keľĹiljenek. A bizottságok műk<idése lényegében a korábbi

keretek kozott zaj|ik tovább. Nevesítésre keľĹilt az ideiglenes bizottságok közĺjtt a munkacsopoľt is,

amely a külső szakértők és a Polgármesteľi Hivatal köztisztviselői közĺitti könnyebb egyĹittmfüĺidést

teszi lehetővé.

az 53-56. $-hoz

Ezeĺ szakaszok a polgáľmesteľľe, az a|polgźlrmesterre, a jegyzőre és a Polgármesteľi Hivatalľa

vonatkozó rész|etszabáLyokat tarta|mazzák. Ezeĺ szakaszok tarta|mazzák azon etikai

alapkövetelményeket, amelyek a hatékony hivatďi munkavégzés szempontjából elengedhetetlenek.

Az etikai alapelvekkel tisszefüggésben meghatáĺozásra kerül az 56. $ (3) bekezdésébeÍI az

önkormányzati feladatok és célok a|apvető éľtékhieraľchiája, amely azon általános célokat

tarta|mazza' melyek az iđeźiis önkormĺínyzati működéshez szĹikségesek.

az 57. $-hoz

Ezen szakasz az}lĺ:ötv. rendelkezésének megfelelően tételesen szabźiyozza a jegyző jogszabálysértő

mfüĺidés j e|zésére vonatkozó kĺitelezettségét és eljĺĺľását.

az 58. $-hoz

Ez a szakasz a nemzetiségi önkoľmányzatok és a kertileti önkoľmányzat kapcsolatáĺő| sző|. Ezen

szabályok kiegészültek azon új ľendelkezéseknek megfelelően, amelyek az e|mtit években sziilettek

ahatźt|yba lépett új nemzetiségi törvénnyel összefüggésben. E kĺirben a nemzetiségi önkoľmanyzatok

véleményezési és egyetértési joga is leszabá|yozásľa kerĹilt.

az 59-62. S-hoz

Ezen szakaszok tarta|mazzźlk a helyi önszervezodő kĺjztisségek és a helyi demokľácia egyéb

intézményeinek helyét a Képviselő-testület működésében. A keľület ö'nszerveződő ktiz<isségei

szánlfuatanácskozási jogot lehet bizosítan a Képviselő-testiilet és a bizottság ülésein.

a 63-64. S-hoz



Ezaszakasz a polgáľmesteri hatáskörgyakorlással kapcsolatos hatáskĺjrĺiket tartalmazza.Ujđonság a

sajtó-helyľeigazítással kapcsolatos, illetve a polgáľmester személyét érintő Ĺigyekben a polgáľmester

eljarás indítási joga, valamint az tigyvédi titoktartás alóli felmentéssel kapcsolatos hatáskĺire.

További rész|etszabályként nevesítésre került, hogy a forrás felhasznźiásanak biĺosítása

éľtelemszeríien egyben szerzódéskötési jogot is jelent a polgáľmester esetébęn.

a 65-67. $-hoz

A zźttő rendelkezések megteremtik a kapcsolatot a koľábbi Szervezeti és Műk<jdési Szabźiyzatokkal'

illetve hatályon kíviil helyezik akorábbi Szervezeti és Működési Szabźllyzatot tarta|maző vagy azt

módosító rendeleteket. A polgáľmesteri hatásköľökkel kapcsolatosan szükségessé vá|t az 5112008.

(X. 15.) sz. önk. rendelet hatályon kíviil helyezése, mivel a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak

adóérdekeltségi rendszete a rendelet által meghatározoÍt foľmájában maľ nem |étezik, a jĺivőben más

típusú érdekeltségi rendszeľ bevezetésére keľĹil sor. A helyi váľos-rehabilitációs terület kijelöléséľől

és a teľületen a ľehabilitĺíció megvalósításaról szó|ő 3212001. CX. 26.) ök. szźlmí ľendeletben

szereplő polgáľmesteri hatáskörök ugyancsak hatályon kívĹil helyezésre keriiltek, tekintettel az

épitett kĺĺľnyezet alakításaról és védelmérő| szó|ó |997. évi LXXVIII. tĺiľvény felhata|mazást ađő

rendelkezéseiľe.




