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Budapest Józsefuáľosi onkoľmá nyzat

Képviselő-testülete számár a

Tisztelt Képvise|ő-testĺĺlet!

I. Előzmények

A Képviselő-testület 20|3, május 22. napjän taľtott testĹileti ülésén elfogadta a Képviselo-testület
Szervei Szervezeti és Múködési Szabá|yzatárő| sző|ő 25l2ol3. (v ,27.) számű önkormányzati rendele-
tet (a továbbiakban: sZMsZ), amely rendelet 2013. május 27 ' napján lépett hatályba.

n. A beteľjesztés indoka

A Magyarországhe|yi önkoľmányzatairő| sző|ő 20|1. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Möw) 43.
$ (3) bekezdése éľtelmében a képviselő-testület az a|aku|ő vagy aZ aztköveto i'ilésen a törvény szabá-
lyai szeľint megalkotja vagy feltilvizsgá|ja szer:lezeti és mĺĺködési szabá'|yzatáről sző|ő ľendeletét, a
polgáľmesteľ eloteľjesztése alapján megválasztj a abizottságvagy bizottságok tagjait.

Az Mötv' sok tekintetben új he|yzetet teľemtett az önkormányzatok működésében, űiraszabá|yozott
olyan viszonyokat, amelyeket azOw' nem' Vagy másképpen szabá|yozott. Az Mötv. iobu lep.sou"n
|épett hatályba, Iegutolső váitozás 2014. október 13.i hatá||ya| szabźt|yozza az önkormä.nyzatok mű-
ködését űjravagy másképpen, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. pedi!á f014. évi
önkormányzati vá|asztások napjával hatá|yát vesztette. Hatályukat vesztették továbbá a polgáľmesteri
tisztség ellátásának egyes kéľdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáľól sző|ő 1994. évi
LXIV., valamint a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi
XCVI' törvények is'

Tekintettelfenti törvényi kötelezettségre és a jogszabá|yvtitozások'ra. szükséges azSZMSZ fe|ülvizs-
gźiata és a bizottság elnökének és tagjainak megválasztása.
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III. Tényállási adatok

A jelenleg hatályos sZMsZ a korábban ismertetett indokok miatt nem tükrözi a jogszabá|yi és egyéb
vá|tozásokat. valamint a gyakorlat során kialakult szakmai igényeket, ezét szĺiksägessé vált eg i,j,
szerkezetileg átdolgozott és tartalm álban részben megujított ."ńd"j"t megalkotása'

|ľ űj ľendelet elfogadását az indokolja, hogy a jelenleg hatályos rendelet számos pontját hatályon
kívtil kellene helyezni, amelynek eredményeĹéppán töbďszakaš z és bekezdés kiüresôdne, valamint a
szęrkezeti fel ép ítés v á|toztatását rendelet m ódosítás keretében keze lni nem l ehet.

Az új rende|et megalkotását tették szükségessé továbbá az a|źhbi igények:

- aZsZMsZ szerkezeti felépítése kovesse az Mötv. szerkezeti struktúráját,. az egységes szabá|yozás az adott jogintézményre vonatkozóan , ame|ý a könnyebb áttekintést
segíti,

- törlésre kerüljenek azon rendelkezések, amelyeket magasabb szintű jogsz abá|y szabá|yoz, hi-
szen ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX' tv. 3.$-a a|apjźn az ontormenyzati rende|etben
nem ismétlődhetnek me1 aZ Motv. rendelkezései,

- jogszabá|yi vźútozźlsok átvezetése,
- hatékonyabb és źLt|źLthatőbb mríködési szabályok bevezetése.

Az előteľjesztés |' számű mellékletét képezo rendelet teryezeta korábban bevált és megszokott eljá-
ľási renden lényegileg nem vźitoztat, de egyes rész|etszabályok tekintetében új ľendelkezéseket tar.
talmaz.

Az új SZMSZtartalmáttekintve különösen aza|ábbi je|lemzők tekintetében tér e| akorábbi Szeweze-
t i é s Mű kö d é si S zab á'ly zatot taľta\m azó re nde l etto I :

o a rendeletből kikerültek olyan foga|mak iIletve szabályok, ame|yeket az Möw. vagy más jog-
szabá|y szabtůyoz,

o jogszabályváltozásokra tekintettel módosu|tak fogalmak (pl. szakfeladatrend e|nevezés az uj
rendeletben kormányzati funkció elnevezésre vá|tozik, a fenntaľtott intézmény elnevezés ön-
kor mźtny zat á|ta| ir ány ított kö lts é gveté s i s zerv e l n ev ezé sre mó do s u I ),o kikerültek a népi kezdeményezésre való hivatkozások tekintettel ana, hogy ezen jogintéz.
méný a jogalkotó megszüntette,

o bekeľül a rendeletbe az önkormányzat jelmon datźnak meghatźrozása,
o áttekinthetőbbé váltak a Képviselő.testtilet működésére vonatkozó szabályok az e|őterjeszté-

sek ľendj éľe, kézbes ítés i szabályokra a napirend i pontok tfu gy a|źsär a vonaikozóa,,,o tekintette| arra,hogy az Mötv. 2f . $ (3a) bekezdésében foglaltakľa tekintettel, új elem, hogy a
polgármesteľ fővárosi közgyúlésen va|ő résnlétele igazolt távollétének minősül,. Möfu. 32, s Q) d) pontjáratekintettel bekerül azúj rendeletbe aképviselőnek adöntés felül-
v izs gá|atár a vonatkozó j o go s ítványa,

. aZ Motv. 82.$ (3) bekezdés előíľásának megfelelően bekertilt az új rendeletbe a jegyzői és al-
jegyzői tisztség egyidejrĺ betöltetlensége esetén követendő e|járási szabá|y,o pontosításra keriiltek a kozmeghallgatás és a lakossági fórum szabźiyai,. aZ Motv' 3f ,s Q) bekezdés b) pontjára tekintettel bekertilt az űj rende|etbe a felvi|ágosítás ké-
rés jogintézménye,

. az átruhtuott hatásköľök felülvizsgálatra kerültek, amelyeket részletesen az új rendelet 7. és 8.
melléklete tarta|maz,



Iv. A döntés tartalmának ľészletes ismertetése

A Rendelet általános és részletes indokolását az e|őteriesztés l. sz. melléklete tarta|mazza,

v. A diintés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a Képviselőtesttilet és Szeľvei Szeľvezeti és Mrĺködési Szabtilyzatának újraalkotása, a
hatékony és szakszertĺ működés érdekében.

A döntés pénzugyivonzatta| nem jár.

vI. Jogszabályi ktiľnyezet

Az SZMSZ mega|kotására vonatkozóan a Képviselő-testĹilet hatáskĺjre az A|aptörvény 32.$ (1) be-
kezdésén, azMóft' 43.$ (3)' az 53. $ (l) bekezdésein, valaminta42. $ l. és f.pontjánalapul.

Kérem a Képviselő-testiiletet, hogy a bizottságok összetételét záľt ülés keretében [az Mĺitv. 46.$ (2) b)
pontja alapján az érintette kéľésére] tźrgya|ja meg, valaminthatározza meg az egyes bizottságok e|-
nökét, alelnĺjkeit' tagsait.

Egyúttal kéľem a Tisztelt Képviselő{esttilettől a mellékelt önkormányzati rendelet elfogadását.

Kérem az a|źłbbi hatźr o zati j avas l at el fo gadás át.

Határozatijavaslat

A Képviselő.testiilet úgy dönt, hogy a 2014. novembeľ 06. napján hatá|yba lépő a Képvise|ő-
testÍilet Szervei Szeruezeti és Míĺktidési Szabá|yairól szóló iinkoľmányzati rendelet hatá|yba
lépésével egyidejűleg

1 / A. a Y ár osgazdálkod ási és Pénzü gyi Bizottság

Elnökévé:

Alelnökévé:

Tagsźwá:

Külsős tagstná



1/B. aHumánszolgáltatásiBizottság

EInökévé:

Alelnökévé:

Tagsźná:

Külsős tagsttvá

vá|asztjameg.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. november 06.

2. Felkéľi ajegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi változások átvezetéséról a szükséges nyilvántaľ.
tásokon.

Felelos: jegyző
Hatáľido: 2014. novembeľ 06.

A dtĺntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzoi Kabinet, valamennyi érintett szervezeti
egység

Budapest, 20l4. októbeľ 3 l.

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada-RimźtnEdina
jegyzó *?
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Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosĺ Onkoľm ányzat Képviselő-testůiletének

(.....) (......) tinkormányzati ľendelete

a Képviselő-testület és Szeľveĺ Szervezetĺ és Műkiidósi Szabályzatńrő|

Budapest Fővĺĺros VIII. kerÍilet Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete az A|aptowény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatźrozoÍt eredeti jogalkotói hataskörében) az Alaptĺlrvény 32. cikk (l)
bekezdés d) pontjában meghatźrozott feladatk<irében eljárva az alábbi Szęwezeti és Mfütidési
Szab áIy zatot alkotj a me g :

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1.s (1) Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkoľmányzat é|vę az Alaptĺirvényben és
Magyarorszáry helyi ĺinkormányzatairő| szőIő 20|1. évi CLĐoilX. töľvényben (a továbbiakban:
Mĺitv.) biztosított jogaival, önállóan és demokratikus módon jáľ el a fe|aďat-és hatáskciľébe tartoző
helyi érdekű közügyekben.

(2) Az önkormányzat hivatalos elnevezése: Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuĺíľosi
onkoľmanyzat(atovábbiakban:onkoľmźnyzat).

(3) Az onkoľmĺĺnyzat széh'helye: 1082 Budapest (VIII. kerület), Baross u. 63-67.

(4) Az Önkoľmányzat hivatalának hivatalos megnevezése: Budapest Fővĺáľos VIII. keľĹilet
Józsefuĺírosi Polgáľmesteľi Hivatal (a továbbiakban: Polgáľmesteri Hivatal).

(5) Az onkoľmanyzat képviselő-testĺiletének hivatalos megnevezése: Budapest Józsefulírosi
onkoľmányzat Képviselő-testtilete (a továbbiakban: Képviselő-testiilet).

(6) A Képviselő-testület tagjai a 17 ĺinkoľményzati képviselő és a polgĺĺľmester.

(7) 
^ 

Polgármesteri Hivatal _ mint a Képviselő-testület szerve - belső szervezęti tagoződását,
munkarendjét, valamint azigyfé|fogadás ľendjét e rendelet 1. mellékletetarta|mazza.

(8) Az onkormlínyzat a|aptevékenységét és koľmányzati funkcióját e ľendelet 2. melléklete
tartalmazza.

(9) Az onkormanyzat áItaI irányitott kĺiltségvetési szervek és az onkormanyzat á|ta| alapitott
gazđźĺ|ko dő szervezetek fel s oro lás át e rendelet 3 . me l lékle te tarta|mazza.

(10) Az Önkoľmĺĺnyzat ĺinként vá||a|tfeladatait e rendeIet 4. mellékletehrta|mazza.

(11) Az onkormĺĺnyzat hivatalos jelképei a kerĹilet címere és zász|őja. A keľtilet címerének és
zász|őjának leírását, valamint azok haszná"|atźnak rendjét külĺin ĺinkoľmányzati rendelet
tartalmazza.



(|2) 
^z 

onkoľmanyzat jelmondata ,,Józsefuaros újjáépül'', melynek kizarólagos haszná|atáta az
onkoľmányzat j o gosult.

II. Fejezet

Erte|mező ľend elkez és e k
2. s E rendclct alkalmazásában:

a) helyben szokásos mód: a Polgármesteri Hivatal HumánszolgáItatasi LJgyosná|yźn e|helyezett
hiľdetőtáblájafi l0 napľa töľténő kifiiggesztés, és az onkormanyzat hivatalos honlapjĺĺn töľténő
megjelenítés;

b) jegyzőkönyv: az Mötv. 52. $ (1) bekezdésében meghatźrozott elemeket tartalmaző közokirat,
amely pontosan tiikĺtizi a Képviselő-testĹilet vagy a bizottság ülésén történteket, de nem szószeľinti
leirata az tilésről készült hangfelvételnek;

c) jegyzőkönyvi kivonat: a jegyzókönyv alapjrĺn készített, a Képviselő-testĹilet vagy a bizottság
döntéseit tartalmaző dokumentum ;

d) levezető elnök: a Képviselő-testĹilet elnöke, azaz apolgármester, akadályoztatźsa esetén az á|ta|a
megbízott_ képviselő-testĹileti tag _ alpolgáľmester, a polgármester és az a|po|gfumesterek egyiittes
akaďály oztatása esetén a korelnök;

e) melléklet: a jelen rendelet jogszabátlyi szakaszainakńszét nem képező, de egyebekben ktitelező
rendelkezéseket taľtalmaző ľendeletrész;

Í) napiľend: az ülés lebonyolításĺĺnak és az elóteľjesztések és egyéb napirendi pontok _ kiiltlntisen
j avaslatok, indítvlínyok _ taľgyalásanak rendj e;

g) napirendi pont: az ülésen megtlíľgyalásra javasolt vagy ténylegesen megtĺíľgyalandó előterjesztés;

h) ĺinkoľmanyzati érdek: az önkormźnyzati célok es feladatok megvalósítását, valarint az
onkormányzat kaľosodástól való megóvását és vagyonának védelmét szolgźůő érdek;

i) tinkormĺĺnyzati gazdasági tarsaság: az onkoľmányzat tĺlbbségi befolyása a|att á|Iő _ iđeértve az
Önkoľmanyzat źita| a|apitott egyszemélyes gazdasági tarsaságot is _, a nemzeti vagyonľól szóló
tĺirvény alapj an átláthatő szetv ezetnek mi nő sülő gazdasźryi tarsaság ;

j) önkoľmányzati gazđasági taľsaság vezetóje: az önkoľmźnyzati gazdasági táľsaság önálló
képviseleti joggal ľendelkező vezetó tisztségviselője vagy egyĹittes képviseleti jog esetén az
egyĹittes képviselethez szfüséges olyan személyek, amelyek közĹil legalább egy vezető
tisztségviselő;

k) összevonthatéľozathozata|: atémáját tekinfue egymással összefiiggő előteľjesztésekľe vonatkozó
olyan döntés meghozatďa, amely az cisszevonás által éľintett _ az isszevont hatiírozathozata| a|ő|
tárgya|źsra ki nem kért _ összes határozati javaslat e|fogađásáĺa, vagy az előterjesztések
tźlmogatásźlta'tudomásulvételéľevonatkozik;



l) képviselői hozzásző|és: a felvilágosítás kéľésen tulmutató, a képvisető előterjesĺéssel
kapcsolatos vélemény nyilvánítása;

m) taľtós akadźtlyoztatás: afolyamatos 30 napon túli távollét.

III. Fejezet

A képviselő.testiilet

3. s (1) A Képviselő-testĹiletnek 18 tagja van: egyéni választókeľtiletben megvá|asztott 12
képviselő, a kompenzációs listáról 5 képviselő, valamint a közvetlenül megválasztott polgáľmester.

(2) A Képviselő-testĹilet tagjainak névsorát e rendelet l. fiiggeléke tarta|mazza,

1. Az e|őterjesztések rendje

4. $ (l) A Képviselő-testület elé előterjesztést tehetnek:
a) a polgármester;
b) az a|p o|gáľmesterek;
c) a Képvi selő -te sttilet bízottsźęénak nevéb en a bizotíság elnöke ;

d) az önkormtnyzati képviselők;
e) ajegyző;
Í) aza|jegyzők;
g) az ĺinkormźnyzati gazdasági üársaságok vezetői;
h) az onkormźnyzat á|ta| a|apitott kĺiltségvetési szerv vezetoje;
i) a Képviselő-testület vagy a polgáľmester felkérésére valamely az onkormźnyzat á\ta| irányitott
kĺiltségvetési szeľv vagy állami szerv vezetője.

(2) Az előterjesztési szándékró| az e|őteqesztő dönt, a jegyzőt az elłĺterjesztési szrĺndékról
tźĄékoztatnl kell. A Polgĺĺrmesteri Hivatal ezt követően kezdi megaze|őkészítő munkát.

(3) Az (1) bekezdés g)-i) pontjában meghatáĺozott előterjesztők amennyiben azok
munkaszervezeĺtel ľendelkeznek _ az előterjesztésekkel kapcsolatos e|őkészlti5 munkát saját
munkaszervezetfü és azáIta|llkmegbízottszakértók,tanácsadók útjan látják el.

5. s (1) A képviselő-testĹileti előterjesztéseket a jegyző tĺirvényességi ellenőrzését követően a
polgáľmesternél kell írásban benyujtani legkésőbb _ a siirgősségi indítvany és a helyszíni kiosztású
előterjesztés kivételével _ a képviselő-testĹileti Ĺilés előtt kilenc nappal.

(2) Stiľgős ügyben előterjesaés _ sĹirgősségi indítvany _ legkésőbb a képviselő-testtileti ülést
megelłĺző napon |2 őráíg nyujtható be a polgármesteľnél. A siirgős térgya|ást az előteľjesztésben
indokolni kell. Siirgős ügynek minősiil minden olyan ügy, amelynek későbbl meg!árgya|ása
önkoľmĺányzati érdeket séľthet.

(3) onkormőnyzati érdeket énntő ésha|asztást nem tűľő esetben előteľjesztés - amennyiben annak
beteqesztésével a jegyzo torvényességi szempontból egyetéľt _ helyszíni kiosztású előterjesaésként
legkésőbb az ülés napirendjének elfogadásáig benyujtható a polgáľmesternél. Az cinkormányzati
érdeket és atźlrgyalás halaszthatat|anságźnak indokát az előterjesztésben pontosan meg kell jelölni.



(4) A Képviselő-testtilet ülésén önálló napiľendi pontként olyan előterjesztés taĺgyalható, amely
megfelel aZ e|őteqesztésekkel szemben támasztott általanos követelményeknek. Az
előteľjesaésekkel szemben tźtmasztott általános követelményeket és az előteľjesztések
benyújtásanak rendjét e rendelet 5. melléklete tarta|mazza.

(5) Valamennyi képviselő-testiileti előterjesztést _ amennyiben az határidőben lehetséges _ külĺin
bizottsági előterjesaés készítése vagy effe ĺľrínyuló előterjesztői szĺĺndék nélkül is az illetékes
bizottsĘ elé kell terjeszteni azza|, hogy a bizotlságbáľmely előterjesaéssel kapcsolatban javaslatot
tehet és véleményt nyilváníthat. Egyebekben a bizottsźą elé terjesztett képviselő-testĹileti
előteľjesztésekről abizottsĘ cisszevontan vagy külön javaslatra, a kikért előterjesztés tekintetében
egyedile g hoz határ ozatot.

(6) Amennyiben a polgáľmester, az alpolgármester, a jegyző á|ta| készített előteľjesztés bizottsági
tźngyalźsa bĺĺrmely okból mégsem töľtént meg) az előteqesnés eltérő tĺiľvényi rendelkezés
hiĺĺnyában bizottsági véleményezés nélkül is a képviselő-testĺileti ülés napirendjére tíizhet(5.

(7) Előterjesztést _ ide nem értve a módosító és kiegészítő indítvanyt _ szóban nem lehet
beterjeszteni.

6. s (1) A képviselő-testületi előteľjesztések előkészítése soľán a stľatégiai koncepció kialakitáséú, a
szakmai előkészítést, a jogszenĺség biztosításźú és az előzętes hatásvizsgátlatot összehangoltan,
megfelelő ütemezéssel és magas színvonalon kell elvégezni.

(2) Amennyiben a képviselő-testületi előterjesztéssel kapcsolatos előkészítést a Polgáľmesteri
Hivatal |átja eI, az előterjesztés ęlkészitésére vonatkozó utasítást _ amennyiben annak szakmai
ĺisszetettsége vagy terjedelme szfüségesséteszi _ legkésőbb az 5. $ (1) bekezdésben meghatározotĺ
hatfuidőt megelozo heteđik munkanapon ki kell adni. A képviselő-testületi előterjesztés
elkészítésére vonatkozó utasítás kiadását követő két munkanapon belül az előterjesztések tęrvezetét
_ annak fbbb taľtalmi elemeivel_ el kell készíteni, és anól a polgĺáľmestert tájékoztatni kell.

(3) A képviselő-testĺileti előteľjesztés formai, tartalmi és stratégiai elemekből źi|. Az előterjesztés
foľmai megfelelőségéért és valóságtarta|máért az e|őkészítő, az előteľjesaés stratégiai iľányvonala
tekintetében az előterjesztő felelős.

() Az előterjesztések az 5. mellékletben meghatźttozott kötelező taľtalmi elemekből épülnek fel,
mely taľtalmi elemeketaze|őteqesztésen belül egymástól elkülönítve, római szĺmokkalkelljelölni.

7. $ A bizottsági előterjesaésekľe a képviselő-testiileti e|oteqesnésekľe vonatkoző szabáIyokat kell
a|ka|mazłlt.

2. A Képviselő-testület üléseĺ

8. $ (1) A Képviselő-testület rendes és ľendkívüli Ĺilést taľt.

(2) A Képviselő-testület _ augusztus hónap kivételével _ minden hónap első szeľdájźntĺľt rendes
iilést.



9. s (1) A ľendkívĹili ülés ĺisszehívásáľa iľanyuló indítványt a polgáľmesteľnél kell írásban
előterjeszeni.

(2) 
^ 

rendkíviili ülés meghívőjára és annak megküldésére a rendes ülés meghívójáľa vonatkozó
szabáLyokat azzal az eltéréssel kell alkalmazĺĺ,hogy a meghívót oly módon kell kézbesíteni, hogy a
meghívottak azt a képviselő-testiileti ülés előtt két nappal megkapjak. A rendkívĹili ülés
összehívására vonatkozó meghívóban meg kelljelcĺlni a rendkíviilí tilés összehívásĺĺnak índokát és
terv ezett napirendj ét.

(3) Halasztást nem tíĺrő, indokolt esetben _ <ĺnkoľmźnyzati érdekből _ a Képviselő-testület
telefonon vagy elekÍronikus levél útján is összehívható báľmely időpontra, azza|, hogy az
összehívásľa okot adó esetet és érdeket tételesen nevesíteni kell. Ebben az esetben az előterjesztések
kézbesítésének és előkészítés ének á|ta|ános szabályaitól el lehet téľni.

3. A képviselő.testületĺ ülés iisszehívása és vezetése

10. s (1) A képviselő-testületi ülést a polgáľmeste1 igazolt távolléte vagy tartós akadźiyoztatása
esetén az áIta|a kijelölt Yagy a helyettesítését ellátó _ egyébként képviselő-testĺileti tag _
alpolgáľmester, e tisztségek egyidejiĺ betöltetlensége esetén a korelnök hívja ĺissze.

(2) 
^ 

meghívót és az írásbeli előteľjesztést, valamint ezen kívül más, a Képviselő-testtilet
munkájával összefüggő egyéb dokumentumot, jegyzőkÓnyvet, éľtesítést _ jogszabá|y e|térő
rendelkezése hianyábaÍI _ az omtrjozsefuaľos.hu portźira kell feltölteni, ahonnan az onkormźnyzati
képviselő és a bizottsagitagaz anyagokatjogosultság biĺtokában letiiltheti.

(3) A képviselő-testiileti ülés meghívőját a napirendi pontok anyagaiva| egyĺitt nyolc nappal az tilés
előtt kell feltĺilteni aportéůra.

(4) A porta| megtekintésére jogosultsággal nem rendelkezők szźmára a meghívót és az
előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt a meghívottak hét nappal az tilés előtt megkapjak.
Ahol e rendelet írásbeliséget, illetve kézbesítést ír elő, oI1azon az elektronikus úton továbbított e-

mailt is érteni kell.

11. s (l) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a
napirendi pontok tar gy anak és előterj e s ztőj ének megj elö l ését.

(2) Amennyiben az előterjesztés címe napiľendi javaslatként a meghívóban szerepel, akkor annak
pótkézbesítése is lehetséges abban az esetben, ha az előkészítés során előre nem láthatő, tlj
kciriilmény,kockázati elem vagy feladat, célkiĺĺzés jelenik meg. A pótkézbesítés engedélyezésérő|a
jegyző indokolása alapjźn a polgáľmester dĺint azzaL, hogy a pótkézbesítés legkésőbbi időpontja a
képviselő-testĹileti ülés napirendi pontjanak elfogadása.

(3) A képviselő-testiileti iilés meghívójában nem szeľeplő napirendi javaslat táľgysoľozatba tĺirténő
felvételére bĺĺľmelyik önkoľmányzati képviselő a képviselő-testületi ülést mege|ozően írásos
sĺirgősségi indítványt teľjeszthet elő indokolással. A stirgősségi indíwanyt a polgáľmesteľnél kell
benyújtani, a napirendľe tĺiľténő felvételľől a Képviselő-testiilet egyszenĺ tĺibbséggel dĺint.



(4) Amennyibeĺ az előterjesaés lényegét nem éľintő kisebb jelentőségĺĺ javítás válik szfüségessé,
akkoľ az előteqesáő cseľeeIőterjesztés beterjesztéséről dĺjnthet. Cseľeelőterjesztésnek minősül az
előteľjesztés tetszőleges részének cseľéje is. A csereelőteľjesztésben a változásokat egyéĺtelműen
jelezni kell.

(5) A képviselő-testiileti iilés meghívójában szereplő, nyílt ülés napirendjéhez benytĄtott írásbeli
előteľjesaést a wwwjozsefuaros.hu honlapra kell feltĺĺlteni. Az írásbeli előterjesaésben szereplő
személyiségi és egyéb adatok a hatályos j ogszabá|yi előírásoknak megfelelően keriilnek kezelésre.

(6) A képviselő-testĹileti ülés meghívőját a napirendi javaslat szeľint nyílt üléshez benyújtott
anyagokkal egyĹitt hét nappal az ülés előtt kell a wwwjozsefuaľos.hu portá|ra feltenni.

12. $ (l) A Képviselő-testĹilet tilésére meg kellhívni:

a) az tinkoľmźnyzati képviselőket és a nem képviselő-testületi tag alpolgáľmesteľt;

b) ajegyzot;

c) azaljegyzoket;

d) kerĹileti egyéni választókeľĹi|eti otszággyulési képviselőket;

e) a helyi nemzetiségi ĺinkoľmanyzatokelnĺjkeit;

Đ abizottsźtgok nem képviselő tagsait1'

g) a jĺírási (főváľosi keľületi) hivatal vezetojét;

h) a Polgáľmesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetł5it;

D az onkoľmźnyzatkönywizsgá|őját;

j) az ĺinkormźnyzatt gazdasági táľsaságok és az onkoľmanyzat á|ta| fuányított kĺiltségvetési
szervek vezetoit, a gazdasági tarsaságokat érintő napirendi pontokhoz a gazdasági taľsaságok
felügyelőbizottságainakelnökeit,könywizsgáiőit;

k) a keľĹileti Rendőrkapitanyság vezetojét;

l) a kerületi Hivatásos T(:zo|tő Paľancsnokság parancsnokát;

m) a keľiileti népegészségugyi szerv vezetőjét;

n) akiknek jelenlétét a polgáľmesteľ indokoltnak taľtja.

Q) 
^ 

meghívottak közĹil tanácskozźtsi jog illeti meg:

a) a nem képviselő-testiileti tag alpolgáľmesteľt;

b) ajegyzot;

c) aza|jegyzíĺket;

d) kerületi egyéni választókeľü|eti orszźągyulési képviselőket;

e) a helyi nemzetiségi önkoľmany zatok elncikeit;

f) a kerül eti Rendőrkap itány ság v ezetőj ét;

g) a kertileti Hivatásos Tiĺzoltó Paľancsnokság parancsnokát;



h) a kerĹileti népegészségügyi szew vezetőjét.

(3) Amennyiben az ülés adott napirendi pontja tekintetében éľdemi, szakmai észrevétellel kívan
élni, akkor tanácskozétsi jog illeti meg:

a) a Polgrĺľmesteri Hivatal belső szervezeti egységének vezeti3jét;

b) az onko rmtny zat könyvvizsg á|őj át;

c) az önkormźnyzati gazdasźryi társaság vagy az onkormanyzat źůta| irányított költségvetési szerv
vezetőjét;

d) az ügyben tanácsadói feladatokat ellátó személyt;

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

(4) A tanácskozási joggal meghívottak részére a meghívóval egyiitt _ a zźrt ülés anyaga kivételével
_ valamennyi előterjesaést, a (3) bekezdés szerinti és a polgáľmester által ęsetenként tanácskozási
joggal meghívottak tészére az oket érintő előteľjesztéseket a 10. $ (4) bekezdésbenmeghatározotĺ
módon kell kézbesíteni.

4. A képviselő-testületi ülés nyilvánosságának biztosítása és a működés ĺnformatĺkai
előfeltételei

13. s (l) A Polgáľmesteri Hivatal a képviselő-testületi ülés időpontjĺĺról és napirendjéről a keľĹilet
lakosságát az onkormányzat hivatalos honlapjĺín tĺjrténő kizzététe||el (ynłuĺ.ipzsęľvarqsůu)
értesíti.

(2) 
^ 

képviselő-testületi ülések _ jogszabályban meghatźrozott esetek kivételével - nyilvlánosak.
Záftn|és elrendelésére az Mötv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A képviselő-testiileti ülésen hallgatóként megielentek tekintetében a Képviselő-testület
esetenként _ egyszenĺ tĺibbséggel _ dĺint legfeljebb 1 perc időtaľtamú hozzělsző|źlsi jog megadásĺĺľól.

14. $ Az önkormányzati képviseló megbízatása idejére igénybe veheti a Polgáľmesteri Hivata| á|tal
térítésmentesen biztosított infoľmatikai szo|gáItatásokat, valamint a részéte haszná|atra
térítésmentesen átadott, az onkormányzat tulajdonát képezo horđozható számítőgépet, annak
tartozékait és a mfüödéshez szfüséges szoftvereket.

15. s (1) A Képviselő-testtilet kiilön honlap tizemeltetésével biztosítja a józsefuaľosi lakosok
közvetlen, pontos, gyoľs és tĺáĺgyilagos tájékoztatását (wwwjozsefraľos.hu).

Q) Az (l) bekezdésben meghatźrozott honlap áttekinthetően, kereshetően, a lakosság számźra
kĺinnyen kezelhetően és kellő részletességgel tarta|mazza a Képviselő-testĺilet működésével
összeftiggő alábbi adatokat:

a) az ĺilések meghívóit;
b) a nyilvanos előteľjesztéseket;
c) a nyilvános iilések hangfelvételeit;
d) a nyilvrános iilések jegyzőkonyveit és jegyzőkönyvi kivonatait;
e) ahatźrozatokat;



f) a kihiľdetett, de hatályon kívülnem helyezett ľendeleteket.

(3) A Képviselő-testiilet bizottságainak múködésével kapcsolatosan a (2) bekezdésben
meghatétrozottak szerint a honlapnak az a|ábbi adatokat kell tartalmazĺlla:

a) az ülések meghívóit;
b) a nyilvanos előterjesztéseket;
c) a nyilvános ülések jegyzőktinyvi kivonatait;
d) a hatĺáľozatokat.

5. A képviselő.testületi ĺĺlés napĺrendje és tanácskozásĺ rendje

16. s (1) A képviselő-testiileti ülés napirendjére, a napirendi pontok tfugyalásźnak sorľendjéľe a
polgármester a meghívóban, amennyiben sĹirgősségi indítvány vagy helyszíni kiosztásu
előterjesztés éľkezett, az ülés kezdetén tesz javaslatot. Azokat az e|oterjesztéseket, amelyeket a
polgáľmester nem javasolt napiľendľe venni, az e|őteqesztési szlándék fenntaľtása esetén későbbi
időpontban lehet tárgyalni.

(2) Az előteľjesztő, báľmely önkoľmanyzati képviselő vagy a jegyzó kezdeményezheti a napirenden
szereplő előterjesztésének levételét, elnapolását, enő| a Képviselő-testület vita nélkül, egyszeľĹi
többséggel d<int.

17. s (1) Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi pontja a polgáľmesteľ írásos tájékoztatőja
a Iejárt hataľidejű testtileti hatźnozatok végľehajtásźnőI, az eloző képviselő-testiileti ülés óta tett
fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekľől és az önkormányzati pélueszkozok
átmenetileg szabad rendelkezésiĺ részének pénzpiaci jellegiĺ lekötéséről.

(2) 
^ 

polgĺíľmesteľ és a Képviselő-testĹilet bizottságai a jogszabályban meghatáĺozott azonnali
döntést igénylő és késedelmet nem tűrő, rendkíviili stirgősséget igénylő esetben tett intézkedéseiľől
az intézkedéstől számított 15 napon belül vagy _ amennyibęn ez azért nem lehetséges, meľt két
egymást követő képviselő-testiileti ülés ktizött 15 napnál hosszabb idő telik eI _ az azt koveto
képviselő-testületi tilésen beszímol.

(3) 
^z 

alábbi állandó napiľendi pontok keľülnek tájékoztatő formájában a Képviselő-testÍilet elé:

a) a Képviselő-testület źital- megszabott hatĺĺĺidőben el nem késziilt előterjesaések jegyzéke, amely
taĺta|mazza ahalasrtős rövid inđokolását és az eloterjeszt(5 á|ta| vá||alt t$ hatándőt'

b) az átvételtől szĺĺmított 30 napon belül a Képviselő-testĺilet miik<ldését érintő és dĺĺntését igénylő
kozponti á||ani, éů|anigazgatási szervek, az adőhatőság á|ta| írt észľevételek, megkeresések.

18. s (1) Határozatképtelenség esetén a|evezętő elntik az ülést beľekeszti és azt nyolc napon beltil -
v źůtozat|an napirenddel - i smételten ĺi s szehívj a.

@ Ha a képviselő-testiileti ülés tartaĺna a|att a levezető elnök a Képviselő-testtilet
határozatképtelenségét áI|apítja meg' a továbbiakbaÍI az (1) bekezdésben foglaltak szerint jáĺ e|,
azza|, hogy a folytatólagos képviselő-testi.ileti ülést a fennmaradó napiľendi pontok meglźrgyalźsara
hívja <issze.



19. s (1) A képviselő-testiileti ülést a |evezető eln<ik vezeti, akinek a munkáját a jegyzó vagy a
jegyző által kijelölt személy segíti.

Q) 
^ 

képviselő-testületi ülést a levezető elnök nyitja meg, aki megállapítja a jelenlévő képviselők
szźlmát.

(3) Báľmelyik önkoľmátyzati képviselő, illetve az előterjesztő javasolhatja a napiľendi pont
tárgyalásának megszakítását és hatérozat nélktil töľténő lezźtrásźú. Eĺľől a Képviselő-testület vita
nélkiil _ egyszeru többséggel _ dönt, egyuttal meghatźtrozza a napirendi pont targyalásanak új
időpontját.

6. A napiľendĺ pontok tárgyalása

20. s (1) A levezető elntik minden napirendi pont felett vitát nyit. A|evezető elnĺik ahozzászőIásra
a jelentkezések soľľendjében adja meg a szőt.

(2) 
^napirendi 

pontok tźlrgya|ésźnak ľendje:
a) u előterjesző kérése esetén az e|oteqesztés szóbeli kiegészítése legfeljebb haľom peľc
időtartamban;
b) a bizottságok véleményének ismeľtetése - a bizottság elnöke vagy az źita|a kijelölt bizottsági
alelntik źLltal _ abban az esetben,ha az ahatźtrozati javaslat elutasításiĺra vagy módosításaľa tesz
javaslatot, legfeljebb három percben;
c) kérdések az előteľjesztőhoz, atémáůloz kapcsolódóan egy-egy percben;
d) a kérdésekĺe adott vá|asz legfeljebb haľom peľcben, melyeknél az előterjesztó igénybe veheti a
tanácskozćtsi j o g gal nem ľendelkezo szakéľtők s e gítsé gét ;
e) hozzźszőlások legfelj ebb két percben;
f) előterjesztő kéľése esetén legfeljebb hĺíľom percben előterjesztői zársző.

21. s (1) Ha a|evezető elnök önkoľmĺínyzati képviselői minőségében kívan hozzásző|ru, ak<kor eń.
szokásos módonjeleznie kell, és csak azelőttehozzásző|ásľajelentkezettekutźnsző|a|hat fel.

(2) 
^ 

Képviselő-testĹilet egyszenĺ többséggel hozzásző|ási jogot adhat a nem tanácskozátsi joggal
jelenlévőnek is.

22. s (1) Ügyľendi kérdésben báľmelyik képviselő bĺĺľmikor szót kéľhet.

(2) Ügyrendi javaslat a Képviselő-testĹilet vezetésével, rendjével összefüggó, a tátgyalt napiľendi
pontot érdemben nem éľintő _ dĺjntést igénylő _ eljáľási kéľdésre vonatkozó javaslat.

(3) Ha a hozzászőlás nem tigyrenđi kéľdésben történik, a |evezető elnök az önkormányzati
képviselőtől megvonja a szőt.

(4) Ügyrendi javaslatról a Képviselő-testtilet vita nélkiil egyszerÍĺ ttibbséggel dönt.

(5) olvasási sztinetet lehet elľendelni a kĺivetkező esetekben:

a) amennyiben a helyszínen kiosztott e|oteqesztés áttanulmźnyozźsa tekintetében báľmely
képviselő kéľi;



b) báľmely egyéb esetben, amikor azt alevezető elnök indokoltnak és szfüségesnek tartja.

23. s (1) Ha a napirendi ponthoztöbbhozzászőIő nincsen alevezető elnĺik avitát|ezárja.

(z) 
^ 

vitát akkoľ is le kell zárni, ha ügyrendi indítvanyként bármely ĺinkoľmányzati képvise|Í5 ezt
kezdeményezi és a Képviselő-testiilęt egyszerĺĺ többséggel meghozott döntésével tźmogatja.

(3) A vita lezźnźlsa után további hozzźĺsző|ásnak nincs helye, azonban személyes megjegyzéssel
élhet _ legfeljebb egy percben_ az az önkoľmźnyzati képviselő, aki a vitában az ellene sző|ő, áita|a
sérelmesnek vélt megegyzést kívanja elháľítani, vagy hozzászőlźsźtval kapcsolatban felmerĺilt
félľeétéseket eloszlatni. A személyes megje gyzéstkĺĺvéiően viszontvźlasznak łagy további vitanak
helye nincs.

7. A képvĺselőkľe vonatkozó magatartási szabályok és az ülés ľendjének fenntaľtása

24. s (1) A képviselő-testiileti ülésen részľvevő önkoľmányzati képviselők és minden jelenlévő
személy köteles a tanácskozás méltóságát tiszteletben taľtani.

(2) 
^|evezető 

elnĺĺk gondoskodik a képviselő-testtileti ülés rendjének fenntartásaról. A tanácskozás
rendjének megtaľtása érđekében a levezetí| elncjk:

a) atárgytől eltérő vagy ugyanazoĺérvet megismétlő hozzásző|őtfigye|mezteti, ismétlődő esetben
megvonja tőIe a szót. Akitő| a szőt megvontfü, ugyanabban atźľgykörben nem szólhat hozzátljra;

b) rendreutasítja azt az önkormĺĺnyzati képviselőt, aki a képviselő.testiileti ülés tekintélyét séľtő
kifejezést haszná|.

(3) A képviselő-testĹileti ülésen megielent meghívottakat, érdeklődőket a tanácskozás ľendjének
bĺĺľmilyen módon töľténő megzavarása esetén a |evezető elnĺik renđreutasíthatja. Az érdektődők
részéró| megismétlődő rendzavaľás esetén a |evezető elnök az éintetteket a teľem e|hagyásźra
kĺitelezheti.

8. A Képvĺselő.testůĺlet diintéshozata|i eljáľása és a szavazás módja

25. $ (1) Szavazłi csak személyesen lehet. A szavazás nyíltan - anyi|t szavazás név szerinti is lehet
- vagy títkosan tĺjrténhet azza|, hogy a titkos szavazásra a 40-42. $ ľendelkezéseit kell a|ka|manli. A
titkos szav azás elrendeléséről a Képviselő-testiilet egyszer(itĺlbbséggel dĺint.

(2) Hatarozati javas|at tekintetében csak azon javaslati pont vonatkozásában kérhető kĹilĺjn
szavazás, amely önmagában is önállóan végrehajtható, más határozati pontokkal a végrehajtás
tekintetében össze nem ftiggő döntést tarta|maz.

(3) Báľmely önkormźnyzati képviselő módosító vagy kiegészitő inđivĺĺnyt tehet a hatáĺozatĺ
javaslattal kapcsolatban azzal, hogy amennyibeĺ az inđítvány jogi vagy szakĺĺai szempontból
aggályos, eztajegyzovagy azźtlta|amegbízottszemé|y köteles azindítvanýtevővel, alevęzető
elnökkel és az e|óteqesztővel közĺilni. Ebben az esetben azindiwźn.yt tevőt fel kell kéľni ana, hogy
inditványát vonja vissza, majd amennyiben eľľe nem hajlanđő, az indítvlányt szavazásra ke||
bocsátani.
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(4) Rendelet vagy hatźrozati javaslat szövegére iranyuló módosító indítvány kizźtrő|ag íľásban
tehető, kivéve, ha annak rĺĺvid terjedelme és egyszenĺ jellege az egyérte|mrĺ szóbeli közlést lehetővé
teszí, vagy az e|őteqesztő illetve az általa megjelölt személy a szőban tett módosító indítvaný
befogadja.

(5) A módosító vagy kiegészítő indítvanyról _ amennyiben azt az előterjesnő befogadja _ külĺin
szavazni nem kell, hanem az a határozati javaslat ńszévé válik. Amennyiben az indíwányt az
előterjesztő nem fogadjabe, az indíwlíny elfogadásaľól külön keII szavazni, A jegyző vagy az áIta\a
megbízott személy által t<lrvényséĺtőnek minősített móđosító indítvanyt nem lehet szavazźsra
bocsátani.

(6) A Ievezeto elnĺjk a vita soľán elhangzott javaslatokat külön-kiilön, soľľendben a módosító és
kiegészítő indítványt, majd az eredeti javaslatot bocsátja szavazásra. Szavazásľa csak az az
indítvĺíny bocsátható _ ideértve a módosító és kiegészítő indítvanyokat is, _ amely V'lzźnő|ag a
napirenden szereplő témźra vonatkozik és rendelet esetében az, ame|yet az önkormtnyzati
képviselők előzetesen írásban megkaptak, továbbá az, ame|yet a képviselő-testületi ülés vezetője
vagy azáIta|a felkért személy avita|ezátźsa előtt felolvasott.

26. s (1) A képviselő-testĹileti ülésęn anyí|t szavazźs a Mikľovoks szavaző berendezés segítségéve|
tdľténik.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés nem a|ka|mazhatő a szavazó beľendezés báľmely okból töľténő
haszná|hatatlannáváiásamiatt,tĘyaszavazáskézfelemelésseltĺirténik.

(3) Kétség esetén a szavazźst kézfelemeléssel meg kell ismételni.

(4) A szavazatok összeszámolása utĺán alevezető elnĺik megállapítja a javaslat mellett, majd ellene
szavazők,végülaszavazástő|tartőzkodókszímát.

27. s (1) A Képviselő-testĹilet az önkormźnyzati képviselő személyes érintettségérő| az Mötv.
rendelkezései figyelembe vételével minősített többséggel dönt.

(2) Az önkormányzati képviselő személyes éľintettségre vonatkozó bejelentési kĺitelezettség
elmulasztása esetén a meghozott önkormányzatihatérozat végľehajtását fe| kell fiiggeszteru és az
tigyet az érintettség ismeľetében újľa kell targyalni úgy, hogy a mulasztó önkoľmányzati képviselő
az ügyben sztikségessé vá|t új döntéshozata|ban, az előter1esztés megismételt targya|ásában nem
vehet ľészt.

9. A Képviselő-testület ľendeletalkotása és hatáľoz athozata|a

28. s (1) A Képviselő-testiilet tinkoľmĺányzati ľendeletet alkot, valamint normatív és egyedi
hatáĺozatoÍ, hoz. Tájékoztatás esetén hatźtrozathozatal nem töľténik a Képviselő-testiilet a
táj ékoztatást fu domásul veszi.

(2) A képviselő-testiileti döntések megielölése:
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a) önkoľmányzati ľendeletek megjelölése: a ľendelet alkotójĺának teljes megjelölése, a ľendelet
sorszáma, melyet évenként egýől kezdődően, atab szźtmma|, a kihirdetés ideje szerint folyamatosan
növekvő soľrendben kell meghatarozni, a sorsziím után törtvonal (Ą jelet kell tenni. A kihirdetés
idejének jelölése: év és azt kcivetően zárője|ben a hónap és nap. Az évet és a napot atab szánllnal, a
hónapot ľómai számmal kell jelĺilni. Az évszám, a hónap és a nap megjelcllése után is pontot kell
tenni.

b) képviselő-testtileti hatéttozatok megjel<ilése: évenként egytől kezdődően arab számma|,
folyamatosan növekvő sorľendben' a sorszám utiĺn tĺjľtvonal (Ą jelet kell tenni. Ezt követi a
hatźlrozathozatalideje, melynek jelölése: év és azt követően zfuője\beĺ a hónap és nap. Az évet és a
napot arub szźlmmal, a hónapot római szźtmmal kell jelölni. Az évsztĺm, a hónap és a nap
megielölése után is pontot kelltenni.

(3) Az onkoľmlínyzat a Polgármesteľi Hivatal közremfüödésével a lakosság széles körét érintő
döntéseit a helyben szokásos módon, a döntés meghozata|át követő 15 napon beli|kozzéteszi.

(4) 
^z 

onkoľmanyzat renđeleteit a megalkotását követő nyolc napon beliil a helyben szokásos
módon kellkihirdetni.

(5) A rendelet szövege megtekinthető:

a)aPolgáľmesteriHivatalHumánszo\gá|tatási|Jgyoszta|yán;

b) a Polgáľmesteri Hivata| Szęwezési és Képviselői Iľodájan;

c) a Szabó Ervin Kcinyvtláľ kerületi fiókjában;

d) az onko rmźnyzat hivatalos honlapj an.

29. $ Az önkormźnyzati ľendeletalkotás során törekedni kell aľra, hogy az azonos szakmai
teľĹileteken egyetlen źÍfogő rendelet keľiiljön megalkotásra annak érdekében, hogy a jogalkalmazők
számáta egyéľtelmúen, áttekinthetően és könnyen kezelhetően ľendelkezésre álljanak az
önkoľmány zatí j o gszabályok.

30. s ( 1 ) A határozat elfogadásáh oz egy szeru többség sztikséges.

(2) Minősített többség szfüséges a rendelet 6. mellékletében meghatĺĺrozott iigyekben.

10. A Képvĺselő-testüIet bĺzottságokľa és a polgármesterre áúruhánott hatáskiiľeĺ

31. s (l) A Képviselő-testĹilet az źúrvhźľ;ott hatáskör gyakorlását báľmikor indokolás nélkül
magźthoz vonhatja azza|'hogy az nem minősĹil a hatásktir visszavonásrának.

(2) Az átr:uházott hatáskĺirok gyakoľlásaró| az azt gyakorló polgáľmester, bizottság ' 
jegyzo szfüség

szeint, de legalább évente egyszeÍ kĺiteles a Képviselő-testtiletnek beszĺĺmolni.

(3) A Képviselő-testületnek az źl||anďő bizottságokľa átruhźzott hatásköľeit e rendelet 7. melléklete
tartalmazza.
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(4) A Képviselő-testiiletnek a polgármesterre áún:ŕ;rźzott hatáskĺjreit e rendelet 8. melléklete
tartalmazza.

(5) Amennyiben a Képviselő-testület _ batźtrozatképtelenség vagy hatarozathozata| hianya miatt _
két egymást követő alkalommal ugyaÍIazon ügyben nem hozott dcjntést, vagy két iilés kĺjzĺjtti
időszakban felmeľülő, ha|aszthatatlan döntést igénylő esetben _ ide nem értve a Képviselő-testiilet
át nem n:ŕrźľ,hatő hatáskörébetartoző ügyeket _ a polgáľmestęr az alábbi ügyekben dönthet:

a) éľtékhatar nélkiil báľmely vagyongazdálkodási ügyben _ ideértve a szerzőďéskötéSt és a
jognyilatkozatok adásanak jogát is _, amennyiben ezt ĺjnkoľmźnyzati érdek szfüségesséteszí;

b) báľmely olyan ügyben, amely nem jar kĺiltségvetési forrás igénybevételével és nem eľedményezi
az onkoľm źnyzati vagyon csökkenését.

11. A képviselő.testületi ĺilés jeryzőktinyve, a jeryzőkönyvbe betekintés

32. s (1) A Képviselő-testület üléséről hangfelvéte| a|apjźn a napirendet és a határozatokat
tarta|mazőj egyzőkönyvi kivonatot kell készíteni.

(2) 
^ 

Képviselő-testtilet tiléseiről késztilt jegyzőktinyvre az Mötv. rendelkezéseit kellďkalmazni.

(3) A jegyzőkönyv mellékletei:
a) meghívó;
b) az íľásos előterjesztések;
c) ajelenléti ív;
d) titkos szavazás esetén a jegyzőkönyv egy példánya;
e) az cinkormányzati képviselő kérésére írásban is benyújtotthozzźlszőIásai
f; titkos szavazás kivételével dĺintésenkérÍ a szavazásról szóló ľészletes kimutatás.

(4) A képviselő-testületi és bizottsági ülésekľől készült jegyzőkönyveket, jegyzőkönyvi
kivonatokat, a Képviselő-testület által alkotott rendeleteket az omtrjozsefuaros.hu címen elérhető
poľtalľa kell feltĺĺlteni.

(5) A nyilvános ülések jegyzőkönyveit az onkormanyzathon7apjźn az i|ést követő 15 napon belül
meg kell jeleníteni, és meg kell ktildeni a Fővaĺosi Szabó Ervin Könyvtaľ keľtileti fiókjanak.

(6) A Polgĺĺľmesteľi Hivatal Szervezési és Képviselői Irodájan a képviselő-testtileti
előterjesztésekbe és az tilések jegyzőkönyveibe _ a zźrt ülés kivételével _ baľki betekinthet. A
hozzźférhető sé gľő1 a je gy ző gonđo sko dik.

IV. Fejezet

Az tĺnkoľm ány zati képvĺselő

33. s (1) Az önkoľmźnyzatiképviselő köteles:
a) felkészĹilten részt venni a Képviselő-testĹilet munkájában;
b) írásban előzetesen bejelenteni és indokolni, ha a képviselő-testiileti Ĺilésen vagy a bizottsági
ülésen nem fud részt venni.

l3



(2) Az az ĺinkoľmźnyzati képviselő, aki a szabá|yszeĺuen kikĹildi'tt meghívóban megjelölt
időpontban a Képviselő-testĺilet üléséről igazo|és nétktil tavol maľad, és távolmarudésát alapos
indokkal nem menti kj, igazo|at|anul távollévőnek minőstil. A polgáľmester fiĺvárosi közgyíĺlés és
bizottságainak ülésein tĺiľténő ľészvétele igazolt távollétnek minősül.

(3) Amennyiben az ĺinkoľmányzati képviselőnek abizottság, polgrírmesteľ, a jegyző önkormźnyzati
ügyben hozott dtintés felülvizsgá|atźtta iranyuló kéľelmét a Képviselő-testtilet 5 egymást követő
alkalommal nem ťtszi napirendi pontjaľa, azt kovetó ďkalommal az illetékes bizottság koteles az
önkoľmányzati képviselő kérelmét a képviselő-testtileti ülés napiľendi pontjarak,ltuzllt.

(4) 
^z 

<inkoľmĺányzati képvise|ĺl az Mötv. 32. $ (2) bekezdésének a) pontja szerinti ľendelet
megalkotásara vagy hatźnozat meghozata|aĺa vonatkoző e|járásta az e|óteľjesztés benyijtásara
vonatkozó rendelkezések megfelelően iľányadóak.

(5) A kötelezettségeit megszegő ĺinkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíja' természetbeni
juttatása csökkenthető vagy megvonható, amelyet az onkormźnyzatkiilön rendeletébenszabáIyoz.

34. s Q) Az ĺinkoľmlínyzati képviselő összeférhetetlenségének megá||apításáľa iľányuló eljĺĺľás
esetén a polgáľmester az összeféľhetetlenség megźi|apítására vonatkozó kérelmet átadja
kivizsgálásra az ijsszeferhetetlenségi ügyekéľt felelős bizottságnak.

(2) Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozatát a vagyonnýlatkozatok nyilvantaľtásáért és
ellenőrzésééľt felelős bizottság tartja nyilván és el|enőrzi, továbbá gondoskodik annak
megőrzéséről, melyet a mandátuma|ejáĺtát követő 15 napon belül visszajuttat az érintettęknek.

(3) Az önkoľmiĺnyzati képviselő tiszteletdíjra, teľmészetberujuttatásra és költségtérítésre jogosult,
melyet a Képviselő-testiilet kiilön rendeletében szabáůyoz.

V. Fejezet

A képviselő.testület bnottságai

35. $ (1) A Képviselő-testület źilandőbizottságai és tagjainak szátĺrla:

a) a Vaľosgazďá|kodási és Pénzügyi Bizottság,13 fo;

b) a Humanszolgá|tatźtsi Bizottság,|3 fő.

Q) A bizottságok működéséľe a Képviselő-testĹilet mfüödéséľe vonatkozó szabályok azírányađőak
azza|,hogysajátmfü öđésétabizottsźętigyľendbenszabáIyozza.

(3) Az e renđelet 2. $ k) pontjában meghatźrozott ĺisszevoĺrt határozathozatalt k'lzźrőIag a
Képviselő-testiilet bizottságźnak tilésén lehet alkalmazni.

36. $ (1) A bizottság a Képviselő-testÍilet szerveként a Képviselő-testtilet á|ta| megá|lapított
feladatokat |átja e|, ideéĺtve az źLtn]hźr;ott hatáskörĺik gyakorlását is.

Q) 
^ 

bizottsźry nem képviselő tagja megvá|asztását k<ĺvetően köteles esküt tenni a Képviselő-
testiilet előtt.

I4



37. s (1) A bizottság saját munkamegosztására, ügymenetére' munkamódszeréte, aZ egyes tagok, és
a|evezető elnök hatásköréľe vonatkozóan Íigyrendet készít, melyet minősített többséggel fogad el.

(2) 
^ 

bizottság elnöke _ akadályoztatása esetén azugytendben felhata|mazott személy _ jogosult a
bizottság ĺisszehívásaľa és a bizottság Képviselő-testtilet előtti képviseletére. A polgĺírmester
indíwányfuaabĺzottságot a levezető elnök hat munkanapon belül köteles összehívni.

(3) A bizottság évente egy alkalommal beszámola Képviselő-testületnek a bizottság munkájaról.

(4) Abĺzottságok mfüödésének ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

(5) A bizottság
a) javasolhatja a ttibbi bizottságnak a feladatköľĹikbe tartoző ngy űtrgya|ását, amelyet az adott
bizottsźry legkĺizelebbi ülésére kell terj eszeni;
b) felkérhet más bizottságot annak feladat- és hatask<irébetartoző ügy vlzsgálatrĺnak lefolytatásara;
c) véleményt nyilvánít feladat- és hatáskörébe tartozóan olyan tigyben, amelyben törvény az
érdekęlt ĺlnkormányzat álláspontj át kéti.

38. s A bizottsági tag összeféľhetetlenségérę és döntéshozatalból való kjzźtrásźtĺa az Möw. szabá|yai
azirányađóak.

39. s A Képviselő-testület á|Laĺdő bizottságai tagjainak névsorát, összetételét e rendelet 2.
fiiggeléke tarta|mazza.

VI. F'ejezet

Alpolgármester, jegyző, Polgáľmesteri Hivatal

Ĺf. Az alpolgáľmester választása és a titkos szavazás általános szabá,Jyai

40. s (1) A Képviselő-testület az alpolgérmester megválasztásakor a titkos szavazás általános
szabźiy ai szerint j aľ el.

(2) A titkos szavazás szavaző|apon t<iľténik, melyet a Polgármesteri Hivatal hivatalos
b éIy e gzł||enyomattal kell ellátni.

(3) Érvényesen szavazni csak a szavaző|apon szereplő jelöltre lehet.

(4) A szavazáshoz to||at kell használti' a vźl|asztott jelölt neve mellé két egymást metsző vonalat
kell tenni.

(5) Éľvénytelen a szavazat..
a) ha nem hivatalos _bé|yegzőlenyomat nélkĹili _ szavaző|apon adtak le;
b) ha ceruzávaltĺiltĺĺtték ki a szavaző|apot;
c) ha nem lehet kétséget kizarőan megállapítani, hogy az önkormźnyzati képviselő kire

szavazott;
d) ha a szavaző önkormányzati képviselő a megváIaszthatőnál több jelölt nevét jelöli meg a

szavaző|apon.
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41. s (l) A titkos szavazás lebonyolításźlta a Képviselő-testület az ĺjnkormányzati képviselők közül
3 fős szavazatszám|źlő bizottságot vá|aszt.

(2) 
^ 

szavazatszámláló bizottságmegáI|apítja a titkos szavazás eľedményét, melyről tájékoztatja a
Képviselő-testiiletet.

(3) A titkos szavazásről külön jegyzőkĺinyv késziil.

(4)A jegyzőkĺinyvetaszavazatszźltiá|őbizottságtagiaiírjeil<a|á.

42. s (l) Titkos szavazás esetén aszavaző|apok elhelyezésére umát kell biztosítani.

(2) 
^szavazatszźlmláló 

bizottságnak aszavazás megkezdése előtt meg kell győződnie arrőI,hogy az
urna iiľes, a szavaző|apok száma egyezik a szavazásra jogosultak szźtmáva|, ennek megtĺiľténte után
azumźú le kell zźrru.

(3) A szavaző|apoknak az tinkoľmźnyzati képviselők részéte töľténő źúadásźú a képviselők
névjegyzékén jelĺilni kell.

13. A jegyĺző és a Polgáľmesteľi Hivatal

43. s (1) A jegyző vezęti a Polgáľmesteri Hivatalt és feladatait az Mötv-ben, egyéb jogszabźiyokban
meghataľozottak alapjan |átja e|.

(2) A jegyzí| gyakorolja a Polgĺírmesteri Hivatal szervezeti egységei közötti álláshely
átcsopoľtosítassal kapcsolatos hatásktireit azza|, hogy a Polgĺĺľmesteri Hivatal <isszlétszámĺĺľól,
valamint az egész Polgáľmesteri Hivatalt érintő létszĺĺmemelésről vagy |étszźmcsökkentésről nem
dĺinthet. A jegyző ezen intézkedéseiről a Polglĺľmesteri Hivatal Szervęzęti és Mfüĺjdési
Szabá|yzatanak egyidejtĺ módosításźpa| beszámol a Képviselő-testĺiletetnek minden év decembeľ
3|.ĺapjáig.

(3) A jegyzói és az a|jegyz(ii tisztség egyidejű betöltetlensége vagy taľtós akaďáIyoztatásuk esetén _
legfeljebb hat hónap időtaľtamľa _ ajegyzői feladatokat a jegyző általkijelölt személy |átjael.

t4. 
^ 

jegző jogszabálysértő dtintések és jogszabályséľtő műkiidés je|zésére irányuló
kötelezettsége

44. s (1) A jegyzo kdteles jelezni a Képviselő-testiiletnek, a Képviselő-testiilet szervének és a
polgĺírmesternek, ha a đöntéstik, mfüödésfü j ogszabályséľtő.

(2) Amennyiben a képviselő-testiileti anyagok előkészítését a Polgármesteri Hivatal |átja el, akkor
aze|i5készítéséľt ajegyző a fęlelős, egyebekbenajegyző az előterjesztés töľvényességéén felel.

(3) A töľvényesség betaľtása éľdekében valamennyi előterjesztés csak a jegyző tĺirvényességi
észrevételével együtt terjeszthető a Képviselő-testtilet és a bizottságok elé.
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(4) A jegyző a törvényességi szignálás ľendjét utasításában á|Iapitja meg azza|, hogy amennyiben
nem a Polgiírmesteri Hivatal az előkészítő, akkor az előteľjesztésben foglaltak tényszeľÍĺségééľt és
szakmai előkészítés éért az előterjesztő felel.

(5) Szakmai egyetéľtéséről, véleményérő| a jegyző vagy az źitala megbízott személy a képviselő-
testĹileti vagy abizottsági ülésen kiilön nyilatkozhat.

(6) Amennyiben az adott tigy tĺirvényességi előkészítését és ellenőrzését a Polgáľmesteľi Hivatal
helyett ügyvéd végzi, akkoľ a jegyző törvényességi észrevételének előkészítése érdekében kĺjteles
beszerezti és a dĺintés előkészítő aĺlyaghoz, az eLóterjesztéshez csatolni az iigyvéd adott ügyben
adott íľásbeli toľvényességi szakvéleményét is.

VII. Fejezet

Az iinkormányzat és a helyi nemzetiségi önkoľmányzatok kapcsolata

45. s (1) A helyi nemzetiségi önkoľmĺínyzatokhatátozatainak kihiľdetéséľől, valamint igény szerint
a testiileti működéshez sztĺkséges jegyzőkönyv-vezetési és egyéb technikai feltételek biztosításĺĺľól
a jegyzo gondoskodik.

(2) A nemzetiségi önkoľmźnyzatok a polgáľmesteľnek ktildhetik meg javaslataikat és
kezdeményezéseiket. A Képviselő-testiilet a nemzetiségi önkoľmźnyzato|<tő| érkezó javaslatokat,
kezdeményezéseketapolgáľmesterelőterjesztésea|ap1éntaryya|hatja.

(3) A nemzetiségi önkormányzatokat a nemzetiségi ügyeket érintő előterjesztések tekintetében
véleményezési jog illeti meg azza|, hogy véleményfüet legkésőbb a képviselő.testiileti ülés előtt
haľom nappal el kell juttatniuk a polgĺíľmesteľ részéľe.

(4) A nemzetiségi iinkoľmĺĺnyzatokat egyetéľtési jog illeti meg a nemzetiségek jogairól szóló
töľvényben és a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghattrozott esetekben.

VIII. Fejezet

Kiizmeghallgatás és a lakoss ági résn, étel demokľatĺkus biztosítása

15. Ktizmeghallgatás

46. s (1) Az Mötv-ben meghatĺĺľozottakra figyelemmelközmeghallgatást kelltaľtani minden olyan
kéľdésben, amelyben azt a Képviselő-testĹilet indokoltn ak tartja.

(2) 
^ 

közmeghallgatás akkoľ hatáĺozatképes, ha azon az önkoľmányzati képviselők több mint a fele
jelen van.

(3) A közmeghallgatás összehívásĺára a képviselő-testĹileti ülés összehívásźravonatkozó szabáIyokat
kell alkďmazrn azza| a kiegészítéssel, hogy a közmeghallgatást a helyben szokásos módon kell
meghirdetni.
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(4) A Képviselő-testület évente egyszeľ közmeghal|gatást tart.

t6. Lakossági fĺírum

47. $ (1) Lakossági fórumot lehet tartani a jelentősebb keľületi döntések előkészítéséte, a
vá|asztőpolgaľok és a tarsadalmi szeľvezetek közvetlen tájékoztatásą véleményének kikéľése
céljából.

(2) A Képviselő-testĺ.ilet és a bizottságok báľmely tilésén a keriilet onszewezódő kĺizĺlsségeit
tanácskozási joggal nlhazhatjźk fel az adott napirendi pont tekintetében.

(3) A lakossági fórum meghirdetésére, lebonyolítasára a kö,zmeghallgatás szabźt|yai
a|ka|mazarldóak.

IX. Fejezet

Felvilágosítás kéľése

48. s (1) Az önkoľmĺínyzati képviselő a képviselő-testtileti ülésen a polgármesteľtől, az
alpolgáľmestertől, a jegyzőtol, a bizottságok elnökétől önkormĺányzati ügyekben felvilágosítást
kérhet.

(2) 
^ 

felvilágosítás kérésének joga az önkoľmźnyzati képviselőket a napirend tfugya|ásának
befejezését követően illeti meg.

(3) Amennyiben az önkoľmányzati képviselő a képviselő-testiileti ülést megelőző nap |2 őráig
írásban a polgáľmesterhez benyujtja az önkoľmźnyzati ügyľe vonatkozó felvilágosítás kérésének
témájźń' abban az esetben a képviselő-testtileti ülésen a felvilágosítás kéľéséľe éľdemi vźiaszt
kaphat.

(4) A felvilágosítás kérésľe a képviselő-testületi ülést kĺivető legkésőbb 30 napon belül írásban
érdemi váIaszt kell adni.

49. s (1) A felvilágosítás kérés megválaszolásanak elősegítése érdekében a polgĺáľmester az
alpolgáľmesterhez, a jegyzőhöz, abizottságok elncikeihez e|őkészitő kérdést intézhet.

(2) Amennyiben a felvilágosítás kéľés homályos, ellentmondásos, vagy nem teljesen éľthető, abban
az esetben a polgáľmestęr az iilésvezetés köľében e|őkészítő kérdést intézhet a felvilágosítást kérő
önkoľmányzati képviselőhöz. Ha az önkoľmányzati képviselő az ę|őkészíto kétdésre nem vźiaszoL,
és a felvilágosítas kérés megváIaszo|ása így érdemben lehetetlenné válik, eĺről az önkormányzati
képviselőt táj ékoztatni kell.

X. Fejezet

Mĺí'dosító ľendelkezések
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50. $ Józsefuaros önkoľmányzati jelképeinek (címer, zász|ő,lobogó) a|apításéttől, és a jelképek
hasznźůati rendjéről sző|ő |3l|996. (III.8.) önkormĺĺnyzati renđelet 4. $ (1) bekezdés helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(]) A 3, s (]) bekezdés h.) pontjában meghatározottakon kíviil más természetes és jogi személy
számára az óltaluk kźszített Józsefvárossal, Józsefváros lakosságának életével kapcsolatban hozott
ktadványokon, tárglalan, termékeken, eszközök)n, az általuk szervezett programokon Józsefvóros
címerénet zászlajának és lobogójónak használatót (reklóm célli felhasználás esetén is) írásbeli
lrlźr e l emme l a Humáns z ol gák at ás i B iz o tt s ág enge dé ly e zi'''

51. s Az onkoľmőnyzat bevételeinek lakáscélokľa és az ęzekhez kapcsolódó infrastľukťurális
beruhazásokľa vonatkozó felhaszná|ás szabáIyaiľól sző|ő 34l20l3. NI.25.) <inkormanyzati rendelet
5. $ (4) bekezdés helyébe a ktivetkező rendelkezés lép:

,, (4) A TPEM tevékenysége folyamatos, öSszetételéről a polgórmester határozattal dönt.,'

52. s (1) A20|4. évi költségvetésről sző|ő 3/20|4. (II.13.) önkoľmrínyzati rendelet (a továbbiakban:
Költségvetési ľendelet) 8. $ (3) bekezdés felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A kal*égvetési szervek az egłséges rovatrend K]10]. TÓrvény szerinti illetmények,
munlrnbérek rovat eredeti előirányzatának és annak járulékainak megtalrnrítása terhéľe a
pol gármester engedélye néIkül :,'

(2) A Költségvetési rendelet 8. $ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) Az e rendeletben meghatározottakon kívüli normatív jutalom, céIjuttatós, jubileumi jutalom,
hűség jutalom kifizetéséről a polgármester dönt, amennyiben a kbkségvetési szerv
bérmegtakarításából a köItségvetési fedezet biztosított és a szülséges előirányzatmódosítás
meýörtént.,,

(3) A Költségvetési ľendelet 12. $-a helyébe a kĺivetkező renđelkezés lép:

,,]2. s A zárolt előirányzatok a polgórmester döntéséig nem használhatókfel. A polgórmester
dt;ntését megelőzően a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője nyilatkozik arról, hogl a zárolt
előirányzatok felhasznáIása az önkormónyzat, valamint a khltségvetési szervek feladatellótását és
Ialtségvetését nem veszélyezteti' A polgármester év kôzben a laltségvetési eglensúly megtartása
érdekében a jóvóhag,,ott kiadási előirányzatok kÓziil zárolhat, mely nem veszélyeztetheti a katelező

feladatellótóst'',
(4) A Kiiltségvetési ľendelet 22. s Q) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő ľendelkezés lép:
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[A polgórmester dant:J

,,a) a kozponti kłltségvetésből szórmazó támogatások, pótelőirónyzatok lebontásáról és ezzel
Ósszefi)ggő költségvetés módosításáról, mely kiterjed a kłltségvetési szerv finanszírozási
b ev é te I e ir e, az Ônlar m ány z at Jinans z ír o z á s i ki adąs ąir ą i s.

b) a helyi önkormányzatok általónos műlu;déséhez és ógazatifeladataihoz kapcsolódó támogatásot
kozpontosított kÓltségvetési támogatások igényléséről, lemonůźsóról és az ezzel összeÍusső
költségvetés módosítósóról, mely kiterjed a költségvetési szerv finanszírozási bevételeire, az
Ónkor mónyzat finans zír ozós i ki adds air a i s.''

(5) A Költségvetési rendelet 22. (|) bękezdés d) pontja helyébe a ktivetkező rendelkezés lép:

[A polgármester dönt:J

,,d) az általónos tartalélcról tÓrténő előirányzat átcsoportosításról egłedi bruttó ]0.000,0 e Ft
összegig, azzal afeltétellel, hogł az óltalános tartalék módosított előirányzata 20.000,0 e Ft ósszeg
alá nem csÓkkenhet, a módosítás, átcsoportosítás érintheti a finanszírozási bevételeket, kiadásoknt
és a lu;ltségvetési szerv kĺ;ltségvetésének módosítását is, azzal a feltétellel, hogl a módosítás ą
lcöv e t ke z ő év e ltr e e l ő z e t e s kÔt e l e z e t t s é gv ál l al ás t ne m j e l e nt.,,

53. s (l) A Józsefuárosban adomĺĺnyozható kitiintetésekľől szóló 1|12006. (III.10.) önkoľmányzati
rendelęt (a továbbiakban: Kittĺntetésekľől szóló ľendelet) 17. $ (1) bekezdés g) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testiilet óltal alapított kitt;ntető díj adományozását kezdeményezheti:J

,,g) a rendelet 5. $-ban meghatórozott kitüntetés esetében a kerület bármely lakója, valamint a
rendvédelmi szervekvezetője a cselehnény, esemény pontos leírásával és dokumentálásóval.,,

(2) 
^ 

Kitiintetésekről szóló rendelet 17. $ (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:

[A Képviselő-testüIet által alapított kitüntető díj adományozását kezdeményezheti:J

,,i) a rendelet 7. $-ban meghatározott kitüntetés esetében a rendvédelmi szervek vezetője és a
Józsefvórosi KÓztertilet-felügelet és Városiłzemeltetési Szolgálat vezetője.,'

54. $ Budapest Józsefuaľos onkorm źnyzat vagyonlĺľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaról szóló 66l20t2. CXII.l3.) önkoľmiínyzati rendelet 49. s Q) bekezdése a következő c)
ponttal egészül ki:

,,c) a székhely, telephely létesítése, megszüntetĺźse, módosítósa tórglóban,'
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a)

XI. Fejezet

Zárő rendelkezések

55.$Azĺlnkoľmányzatihatźlrozatban'rendeletbenésszabá|yzatban:

Ingat|angazdálkodási Bizottság éslvagy Gazdasági Bizottság ésĺvagy Jogi Bizottság éslvagy
Lakástigyi Taľsadalmi Bizottság éslvagy Lakástigyi Bizottság éslvagy Tulajdonosi Bizottság
éslvagy Kĺiltségvetési és Péĺ:.z;ngyi Bizottság éslvagy Kozbeszerzési Bizottság éslvagy
Keriiletfejlesztési Bizottság éslvagy Gazdasági, Kerületfejlesztési és Ktizbeszerzési Bizottság
és/vagy Pénziigyi Bizottság éslvagy Pénzügyi és Költségvetési Bizottság éslvagy Költségvetési
Bizottság és/vagy onkormányzati Tanácsnok és/vagy onkoľmĺĺnyzati Bizottság és/vagy Ügyrendi
Bizottság és/vagy PénzngyiE||eĺórző Bizottság éslvagy Gazdálkodási,Pénzigyi és Kdzbeszeruési
Bizottság éslvagy Gazđálkodási, Keľületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi E||enőrzo Bízottság
Közbíztoĺsági Bizottság és/vagy Viĺľosüzemeltetési, Közbiztonsági és Köľnyezetvédelmi Bizottság
éslvagy Varosműködtetési és Környezetvédelmi Bizottság a|att éslvagy Kozbiztonsági Bizottság
a|att és/vagy Vaľosüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság ésĺvagy
Vaľosiizemeltetési ésKozbińonsági Bizottsźryalat1aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot,

oktatási és IĘúsági Bizottság éslvagy Kultuľális és Spoľt Bizottság éslvagy oktatási, Kulturális,
Ifiúsági és Spoľt Bizottság éslvagy oktatási és Kulturális Bizottság éslvagy Kommunikációs
Bizottság éslvagy Civil Szervezetek Tanácsnoka éslvagy Egyháztlgyi Tanácsnok és/vagy
Kisebbségi és Emberi jogi Bizottság és/vagy Taľsadalmi Kapcsolatok Bizottság éslvagy Kisebbségi
és Embeľi jogi Bizottság és/vagy Miĺvelődési, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottsźry Szociális
éslvagy Egészségügyi Bizottsźęéslvagy Népjóléti Bizottság a|attaHumĺánszo|gá|tatási Bizottságot
kell éľteni.

56. $ Ez a rendelet 2014. november 06. napjan lép hatályba és az 50. $ - 54. $-a a hatálybalépést
követő napon hatá|yát veszti.

57. $ Hatályátveszti..

(1) a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüĺidési Szabźiyzatárő| sző|ő 25120|3. N.27.)
ĺinkoľmĺĺnyzati rendelet;

(2) a Költségvetési rendelet 16. $ (4) bekezdése, a 17. $ (3)-(4) bekezdése, 22. s Q) bekezdése.

Budapest 20|4. novembeľ,,.. ..''

Danada-Riman Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgáľmester

b)
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L melléklet a (...) (...) önkormányzati rendelethez

A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELso SZERVEZETI TAGoZóoÁsĺ.,
MUNKARENDJE,

VALAMINT AZ ticyľÉr,ľocADÁs RENDJE

1. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL MLTNKARENDJE

hétfb: 08.00-18.00 óľáig

kedd: 08.00-16.00 óľáig

szerda: 08.00-16.30 óľáig

csütĺiľtök: 08.00-16.00 óráig

péntek: 08'00-13.30 őráig

2. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

2.|. A Polgĺĺľmesteri Hivatal általĺĺnos tigyfélfogadási rendje:

hétfő: 13.30-18.00 óráig

szerda: 08.15-16.30 óráig

péntek: 08.15-11.30 óráig

A Hatósági LJgyosztáLy Anyakönyvi Iroda újszülött anyakĺinyvezése, valamint haláleset
anyakönyv ezése esetén munkaidőb en az á|talźnos ügyfélfogadási renden kíviil is fogad ügyfeleket.

2.2.

hétfő:

kedd:

szęrdal.

csütĺiľtök:

péntek:

hétfiĺ:

kedd:

szerda: 08.15-16.30 óľáig

csütĺjľtök: 08.l5-l6.00óráig

péntek: 08.15-l l.30 óráig

TAMPONT Információs Szolgálat ügyfélfogadási rendje

08.15-18.00 őrtig

08.l5-16.00 óráig

08.15-l6.30 óráig

08.15-16.00 őráig

08.l5-l3.30 őráig

08.l5-l8.00 óráig

08.l5-l6.00 őráig

2.3. Humanszo|gźitatási Ugyosztály Családtrímogatasi Irođa ügyfélfogadási rendje:
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2. melléklet a (..) (...) i)nkormdnyzatí rendelethez

AZ oNKonľĺÁľwzAT ALAPTEVÉKEI\IYs n cn ľ s ĺ.ľĺľa.K KoRMÁl[Y Z 
^TIFUNKcIóJA

011130 onkoľmányzatok és onkoľmanyzati hivatalok jogalkotó és általanos
igazgatásitevékenysége

0||220 Adó-, vám- és jĺivedéki igazgatás

013340 Azá||ałrivagyonnal va|ő gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350 Az önkoľmźnyzati vagyonnal va|ő gazdźt|kodással kapcsolatos feladatok

016080 Kiemeltállamiésönkoľmányzatirenđezvények

018010 onkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel

018030 Támogatásicélú ťlnanszírozásimúveletek

022010 Polgĺáľi honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

03l010 Közbiztonsźry,kiĺzrendigazgatása

03l030 KözteľĹilet rendjének fenntaľtása

031070 Baleset-mege|őzés

032020 Tílz-és katasztľófavédelmi tevékenységek

04|231 Rövid időtartamú kĺizfoglalkońatźs

04|232 Staľt-munka program-téli kĺizfoglalkoztatás

04|233 Hosszabb időtaľtamú közfoglalkoztatás

045120 Út, autőpá|ya építése

045160 Kozutak,hidak,alagutaktizemeltetése,fenntaľtása

045|70 Paľkoló, garźzsiizemeltetése,fenntartása

046040 HírĹigynökségi' infoľmációs szolgźt|tatás

047|20 Piac üzemeltetése

047320 Tuľizmusfejlesztésitámogatásokéstevékenységek

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyujtése, szá||itása,
átrakása

052080 Szenĺryvízcsatoma építése, fenntaľtása, tizemeltetése

053010 Kömyezetszenrtyezéscsĺjkkentésénekigazgatása

061010 Lakáspolitikaigazgatása

06|020 Lakóépiilet építése

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

062020 Településfejlesztésiprojektekéstámogatásuk

063080 Vízellátássalkapcsolatosközműépítése,fenntaľtása,üzemeltetése
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064010 Közvilágítás

066010 Zoldteľület-kezelés

0660f0 Vaľos-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Hazioľvosi alapellátás

072112 Haziorvosi ügyeleti ellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

074011 Foglalkozás- egészségĺigyi alapellátas

074054 Komplexegészségfej|esztő,prevenciósprogramok

08l030 Sportlétesítmények, eđzotáborokműködtetéseésfejlesztése

081041 Versenyspoľt-ésutánpótlás-nevelésitevékenységéstámogatása

081045 Szabadidőspoľt-(rekreációssport-)tevékenységéstámogatása

081071 Üaĺĺ0ĺszálláshely-szo|gá|tatźtsésétkeztetés

082020 Szinhazak tevékenysége

082030 Mtĺvészętitevékenységek(kivéve:szíllház)

082091 Közmúvelődés-közösségiéstarsadalmirészvételfejlesztése

082092 Közművelődés-hagyományosközösségikulturáliséľtékekgondozása

082093 Közmtĺvelődés-egészéletrekiterjedőtanulás,amatőľművészetek

083030 Egyébkiađóitevékenység

084020 Nemzetiségiközfęladatokellátásaéstámogatása

084031 Civilszeľvezetekmfüĺidésitámogatása

084032 Civil szervezetek programtámogatása

084040 Egyhazakközösségiéshitéletitevékenységénektámogatása

086020 Helyi, térségi kĺizĺisségi téľ biaosítása, mÍĺkĺidtetése

086090 Mindenfele egyéb szabadidős szo|gźůtatás

094260 Hallgatói és oktatói ĺisztöndíjak, egyéb juttatások

098010 oktatás igazgatása

l01131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

10122| Fogyatékossággal élőknappali ellátása

I0l240 Megvźůtozott munkaképességÍĺ személyek foglalkoztatását elősegítő képzések,
támogatások

102050 Aziđőskoruaktaĺsadalmiintegľáciőjátcé|zőprogramok

|04012 Gyermekek átmeneti ellátása

104060 A gyeľmekek, fiatalok és csaláđok életminőségét javítő programok

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

106010 Lakóingatlanszociiĺliscélúbérbeadása,tizemeltetése
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106020 Lakásfenntaľtással,lakhatássalösszefüggőellátások

|07016 Utcai szociális munka

107060 Egyéb szociális pérzbe|i és teľmészetbeni ellátasok, tĺĺmogatások

l09010 Szociális szo|gá|tatásokigazgatása
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3. melléklet a (...) (...) iinkormdnyzati rendelethez

1. Az oNKonnĺÁľyzAT ÁLTAL IRÁI\IYÍTOTT KoLTsÉGvETnsr szBRvľx

A B

Név Cím

GYEREK-VR'Ác Napközi otthonos ovoda 1082 Bp. Baľoss u. 11 l/b

KINCSKERESO Napktizi otthonos óvoda 1089 Bp. Bláthy o. u. 35.

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

Napsugáľ Napközi otthonos óvoda l086 Bp. Dankó u.3l.

Koszoru Napközi otthonos Ovoda 1086 Bp. Koszorú u. |4-|6'

HétszínvinĘ Napközi otthonos ivoda 1081 Bp. Kun u.3.

TÁ.TI-KA Napközi otthonos óvoda 1088 Bp. Rákóczi út 15.

Mesepalota Napközi otthonos ovoda 1085 Bp. Somogyi B. u. 9-15.

Pitypang Napközi otthonos ovoda 1 087 Bp. Szźuados itt 14,

Szivárvány Napközi otthonos óvoda 1083 Bp. Szigony u. 18.

Szźaszorszép Napközi otthonos ovoda 1086 Bp. Szű.zu.2.

Napraforgó Napközi otthonos óvoda 1084 Bp. Tolnai L.u.7-9.

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

Józsefuárosi Intézményműködtető Központ 1082 Bp. Baľoss u. 84.

Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermetjóléti Központ l 08 1 Bp. Népszírů'źz u. 22.

Józsefu árosi Egyesített Bölcsődék 1083 Bp. Szigetvari u. 1

Józsefu áľosi Egészségügyi Szolgálat 1084 Bp. Auróra u.2f-28.

Józsefuáľosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 1084 Bp. Német u.I7-I9

Józsefuáľosi Kozterület-felügyelet és
Városüzemeltetési Szolsálat

1084 Bp. Mátyás tér 15.

27



2. AZ oNKonľĺÁrvyza.ľ Ár,ľĺ.r, ĺ.r,a,ľÍľoTT GAZDÁlrooo SZERvEZETEK

Név

I Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdálkodó Kft.

f. RÉvs zľt.

A
J. Józsefuláľosi Gyeľmekek Üdtiltetésééľt Közhasznú Nonprofit Kft .

4. JóHír Józsefuarosi Média, Rendezvény és Galéria Központ KözlrasznúNonpľofit Kft.

5. RFV Józsefuĺĺros Kft.

6. Józsefuĺĺrosi Egészségközpont Kft .

7. Mikszáth 4 Egészségügyi Szo1g á|tatő és Ingatlanhasznosító Kft .

8. Corvin Sétany Hasznosító és Üzemeltető Kft.

9. Pollack téri Közteľiiletfeljesztő- és Hasznosító Kft. ,,f.d.,,

10. Józsefr aro si Közĺĺssé gi Hazak Nonprofit Kft .

11. Józsefuaľos Közbizto ĺságáért és Köztiszt asĘáért Szo|gáltatő Egyszemélyes

Nonprofit Kĺizhasznú Kft .
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4. melléklet a (..) (...) önkormdnyzatí rendelethez

AZ oNKonľrÁľyzAT oNKENT VÁLLALT FELADATAI

Onkormány zati fe|adatok ellátásával kapcsolatban :

. Tisztségviselők részére rcprezentáciő, cafeteńa, költségtérítések, tisztségviselők,
bizottságok saj át keretei, promóciós aj ándékok,

. Nemzetkozi kapcsolatok

. PR tevékenységek keretében újság szerkesztése, kiadása, média ťrgyelés, honlap
szeľkesztése, rendezvények

. Helyi rendelet alapjan kittintetések adomĺĺnyozása (köztisztviselői, pedagógus, szociális
munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitiintetés)

. Helyi rendelet alapjrán jutalom, munká|tatői ktilcsön biztosítása

. Civil szewezetek' alapítványok, egyhtzak, egyházi kĺizĺisségek, jogi személyek,
magźnszemélyek nem szociális rászorultsági támogatása, kivéve, ha ĺinkoľmźnyzati kötelező
feladatellátáséľt támogatásban részesülnek

. Nemzetiségi ĺinkormanyzatokpénzbeli támogatása

oktatási. kiĺzmíívelődési' ifj úságĺ és sp o rt feladatokkal kapcsolatban :

. oktatashoz, neveléshez kapcsolódó feladatok, ösztöndíj odaítélése, ovi-foci pľogľam'

spoľtszerve zetek tźlmo gatása

Szocĺálĺs' egészségüryi feladatellátással kapcsolatban:

. Iőzsefurĺľosikartya|étrehozźsa'működtetése

. Idősiigyi Tanács múködtetése

. Eu.sadományokrászorultakhozva|őeljuttatásábanvalóközremfüĺidés

. Közgyőgyel|źiásbinositźlsaaszociźllisanrászorulószemélyekrészére

. Lakásfenntaľtásitamogatás,kiegészítőtélitĺĺmogatás

. Projelcteken belül vállalt szociális feladatok, pnvatizźĹt orvosok rezsiköltségátvá||a|ása
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Vagyonkezelési feladatokkal kapcsolatban:

. Illegálisszemétszá||itásaésszelektívhulladékgytĺjtése

. TaÍsashazaknak közteľĹilet-foglalási bevételből tĺĺľténő visszafizetése

. Karácsonyi díszkivilágítás biztosítasa

Varyon és lalcĺsgazdálkodással kapcsolatban:

Helyi lakásvásárlás támogatása

. Kdzbinonsági Kft. egyszeri támogatása

Onkormányzatĺ tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett
vagrongazdálkodási és varyonkezelési feladatokkal kapcsolatban:

. Törzsvagyon fejlesztése érdekében felújítasok, beruhazások elvégzése, pá|yázatok
benyújtása

. Jőzsefuarosi Kisfalu Kft. á|ta| végzenđő tizleti vagyonnal való gazdálkodás
(vagyonéľtékesítés, felúj ítások, beľuhĺázások)

. Coľvin Sétrĺny teljes pľojekt

. Magđolna Negyed teljes projekt

. Rehabilitációk, fejlesztési pľojektek

. Európa Belvĺĺrosa Pľogľam projekt

Eryéb feladatok

. Hitel felvétellel, törlesztések, kamatok teljesítésével kapcsolatos minđen feladat

. Főépitészi feladatok (egyéb tervek, koncepciók elkészítése, golyónyomok őtzése
emlékĺĺbla elkészítése, elhelyezése, szobrok stb.), kivéve arcrcÉsz

. Privatizźit háziorvosok rezsiköltségeinek ź,ĺvźůlalźsa

. TáÍsasházak vissza és vissza nem téľítendő felújítási támogatásaí, gźlmezeték felújításhoz
kölcsön nýjtás, panelpľogramban való részvétel

. Szemtink fénye biztosítás (Commenius)

. Hőszo|gáltatéls biztosítása
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. KönyvvizsgáIat és egyéb szakértői feladatok ellátásanak biztosítása

. Tanácsadói, szakéľtői díjak' különbĺjző páIyźzatok' melyek tźrgya nem a kötelező
fe1adatellátás

onkoľmányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdaságĺ Táľsaságok támogatása

. Baľka Józsefuaľosi SzíľJĺrźz és Kultuľális Nonprofit Kft. teljes tevékenységének
tttmogatása

. nÉv 8 Zrt. teljes tevékenységének tźtmogatása

. Iőzsefuiĺľosi Kcĺzĺlsségi Hazak Kiemelten Koz}raszľń Nonprofit Kft. teljes
tevékenységének támo gatása

Hĺvatal miĺködésével kapcsolatban

. Reprezeĺtáciő'uz|etiajándék,teľmészetbenijuttatásokbiĺosítasa

. Tanácsadói és szakéľtői feladatok ellátásĺának biztosítása

. Cafeteria, hűségjutalom, szakmai továbbképzésen és konfeľencián való részvétel
biztosítása

. Diákmunka,páIyźnatok

Kiizterĺilet.felüryelet, Paľkolás -térfig5reléssel kapcsolatos feladatok ellátásával
kapcsolatban

1. KözteľĹilet-feltigyeleti feladatot ellátó a|ka|mazottakľa alkalmazottak részéľe cafeteria,
hűségj utalom biztosítása" felelősségbiztosítás

2. Téľfigyelő.kameraľendszer mÍĺktidtetésével kapcsolatos feladatot ellátó alkalmazottak
tészére cafeteria, hűségj utalom biaosítása, felelősségbiĺosítĺĺs

3. Kerékbilincselési feladatot e|Iátő alkalmazottak részére cafeteľia, hiĺségjutalom
biztosítása, felelősségbiztosítás

4. KeľĹiletőľségi kapcsolatos valamennyi feladat e||átása, az a|ka|mazottak részére cafeteľia,
hiĺségjutalom biztosítása, felelősségbiztosítas

5. Paľkolási feladatok e||źtásźwa| foglalkozó a|ka|mazottak részére cafeteria, hiĺségiutalom
biztosítása, felelősségbiztosítás
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Szociálĺs és Gyeľmekjóléti Intézményekkel kapcsolatos feladatok

1. Kľízislakások mfüodtetése

2. Intenzívcsaládmegtartoszolgźtltatásműkĺidtetése

3. A jelzőrendszeres hazi segítségnyujtás mfüödtetése

4. A hétvégi szociális étkeztetés mfü<idtetése

5. A hazi segítségnyújtĺíson belül a fodrász, pedikiiľös, gyógymasször, gyógytoľnász
biztosítása

6. Egyesített Bt'lcsődéknél foglalkoztatoÍt alkalmazottak részére cafeteria, húségjutalom
biztosítása

7. A Biztos Kezďet pľogram' időszakos gyeľmekfelügyelet, otthoni gyeľmekgoĺďozás,
hétvé gi j áts zőhaz mfü tjdtetése

8. Foglalkoztatott alkalmazottakrészére cafeteria, hűségjutalom biztosítása

9, LÉLEK.haz'LÉLEK-Program

Egészségii gyi lntézményekkel kapcsolatos feladatok

1. Egészségügyi Szolgálatban foglalkoztatottakrészére cafetena, húségjutalom biĺosítása

f. onkoľmányzati fog|alkozás egészségügy biztosítása

3. Hĺĺziorvosokrezsiköltségtámogatása

Intézmények műktidtetésével kapcsolatos feladatok

1. Józsefuaľosi Intézménymúködtető Központnál foglalkoztatottak tészére cafeteria,
hűségj utalom biztosítása

2. Nevelési Intézményeknél és a bölcsődben foglalkoztatottak tészére cafeteia, hűségiutalom
biztosítása

3. oktatási intézményeknél foglalkoztatottak részére cafeten4 húségjutalom bizosítása

4. oktatási, szabadidős, egyéb feladatok költségeinek biztosítísa

5. Napközi otthonos óvodakban foglalkoztatottak rész&e cafeteľia, hűségjutalom biztosítása,
valamint államilag nem finans zírozott álláshelyľe eső valamennyi költség,
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Ktiztisztaság,kőzblztonsággal és telepĺilésüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok

1. cafeteria, hűségjutalom biztosításaintézményi foglalkoztatottak részére

2. Közt eľületi szemétszál lítlís sal kapc so lato s feladatok ęIlátása

3. Köztertileti beruhazások, felújítások, pźůyázatok
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ĺ. l.

t.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

5. melléklet a.(..) (...) önkormdnyzatí rendelethez

ELoTERJESZTÉSEK RENDJE ľs ľĺ.nľl.LMI KoVETELMÉľ{YEI

1. TARTALMI KoVETELMÉNYEK

A döntéshozata|hoz szfüséges jelenlegi állapotot leiró tényállás részletes ismeľtetése, amely
taĺta|mazza valamennyi az iggyel kapcsolatos korábbi képviselő-testĺileti és bizottsági
dĺintést, valamint a döntés meghozata|ához szfüséges téný és adatot, így különĺlsen az
érintett vagyontíľgyak vagy vagyontigyletek pontos meghatározását és leírását, az azo|<hoz
kapcsolódó jogvitákat, eljaľásokat. A döntés tarta|mźnak részletes ismertetése. (az
előterjesztés I. pontja,,Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ismeľtetése'')

Annak ismeľtetése, hogy miért szĹikséges az előterjesztés és a dĺintés meghozatala az ađott
ülésen (az előtetjesztés II. pontja, ,,A beteľjesztés indokď')

Annak ismeľtetése, hogy a döntés milyen önkoľmanyzati fe|adatot és célt szolgál, miért
előnyös az onkoľmźnyzat szźlmára, milyen pénzügyi voĺuata varl. Ez a pont tafia|mazza a
péĺlzngyi hatáselemzést is, amely _ éľtelemszeruen - utal a dĺjntés rövid-, kiĺzép., és hosszú
távű pértzngyi hatására, ismerteti a gazdasźryossági szźtmítást, valamint felsoľolja a péľz;ĺj;gyi
és gazdaságĺ kockźnati tényezoket (az előteľjesztés III. pontjd, ,,A döntés céIja, péľzĺjgyi
hatásď').

Az ügyben aIka|mazott jogszabźiyi rendelkezések tételes ismeľtetése két csoportra osztya: az
első csopoľtba a hatásköľt megállapító jogszabályok, a második csopoľtba a döntés tarta|mźtt
meghatźrozó (anyagi) jogszabáIyok taľtoznak. (u előteľjesĺés IV. pontja, ,,Jogszabályi
kömyezet'').

A hatźrozati javaslatban egyéľtelműen megfogalmazott és a végrehajtás szempontjából
ellenőrizhető feladatok, határidők, valamint végĺehajtásért felelős személy(ek) megjelcilése.

Rendeletalkotás esetén mellékletben csatolandó a rendelet-tervezet szövege, valamint a
jelenlegi hatályos szabáIyozás és a javasolt módosítás 2 hasábos összehasonlítása, indokolás,
hatásvizsgźiat.

z. az proľpnĺpszľÉspr prrÉszÍľÉsB

A Polgĺíľmesteľi Hivatal szervezeti egységei szakmailag segítik a képviselők, a Képviselő-
testtilet és a bizottságok munkáját. Szakkérdésekben az egyes bizottságok elsősorban a
mfüödési köľĹiknek megfelelő feladatköľt ellátó szęrvęzeti egységek, önkoľmĺĺnyzati
intézmények, gazdasági táľsaságok tevékenysé gére tźtmaszkodnak.

A képviselő-testiileti előterjesztések megfelelő előkészítéséért a Polgĺĺľmesteľi Hivatal
Szervezeti és Mfü<idési Szabźůyzatában meghatáĺozott módon a jegyzo a felelős. A
feladatkĺir szerint felelős iigyosztályok az előkészítés soľán a jegyzí| fe|hata|mazása alapjĺĺn
ktĺzvetetten vagy ktizvetleniil együttműkcidnek az illetékes bizottságok elnökęivel és az
alpol gĺírme sterekkel.

2.1.

2.f .
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2.3. Valamennyi előterjesaést az illetékes bizottságokkal véleményeztetni kell, kivéve,haatéma
ha\aszthatat|arl voltara tekintettel ez a soron következő képviselő-testiileti ülésig
rendelkezésre álló hataridő miatt mríľ nem lehetséges, vagy az előterjesztő bizottsági
véleményezést nem kéľ. Ha az illetékes bizottságok álláspontját az előteľjesztő nem építette
be az előteľjesztésbe, alľól a Képviselő-testiiletet a bizottság elnöke tájékoztatja. Az
előterjesztés bizottsági véleményezés nélkÍil is a képviselő-testĹileti ülés napirendjéľe ťĺzheto
ettől eltéľő törvényi renđelkezése hiányában.

A törvényesség betaľtása éľdekében valamennyi előterjesztés csak a jegyzó törvényességi
észľevételével egyĹitt terjeszthető a testĹiletek _ Képviselő-testiilet, bizottságok _ elé. A
szakmai egyetéľtéséľől, véleményéről a jegyzó külön nyilatkożlat, vagy nyil'atkozatźú,
észĺevéte|ét részben vagy egészben visszavonhatja, módosíthatja.

2.4.
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3. AZ ELOTEzuESZTÉSEK FoRMAI KoVETELMÉNYEI

3.1. A képviselő-testĹileti előterjesztéseket az alábbi minta felhasználásával kell elkészíteni:

Wefuľf4e
Budapest Jĺózsefuárosĺ onkorm ányzat

Képvis elő.testülete számár a

Előteľj esz tő : (név, beosztás)

A képviselő-testiileti ülés időpontja: .. sz. napirend

Táľgy: (Az előterjesztés címét úgł kell megfogalmazni, hog abból egłértelműen
lrôv e tke zt e tni I e he s s e n az e l ő t erj e s z t é s ér dem ér e, I é ny e gér e. )

A napiľendet nyíItlzáľt Ĺilésen kell tlíľgyalni, a hatźrozat éslvagy ľendelet elfogadásához
egyszeru/minősített szavazattöbbség szĹikséges. (a nem kívónt rész tôrlendő)

ElorÉszÍr o szpľlv BzETI EGYsÉG (tĺÉv, SZIGNó) :

KÉszÍľerľB (ÜcvľľľÉzo Neve, szIcNi):

PÉNzÜcvl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉI\.YEL, lcezoLÁs:

Jocl roNľRol.l-:

BBľBRĺBszrÉsnE ALKALMAs :

(NEV)

lr'cyzÓ

Városgazdálkodási és Pénzĺiryi Bizottság véleményezi tr

Humánszolgáltatási Bwottsńgvéleményezi tr

Hatźr ozati j av as|at a bizottság szźmlát a:

A Városgazđźikodási és Pénziigyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a
Képviselő.testtileürek az előterj es ztés megláľ gya|źsát.
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TÍsztelt Képviselő.testület!

(Az előterj esztĺés szÓve ge)

Kéľem az a|ábbi határ ozati j ava s lat elfo ga d ás át.

Ha'ľÁnoz,ł.Tt JAvAsLAT

(A j av as o lt danté s ek pontokb a s ze dv e' )
Felelős:

Hatáľidő: (Amennyiben a felelős és a hatóridő az eg/es határozati javaslati pontok
t e kint e t é b en e lt ér ő, úgł a fe l tunt e t é s p o nt onké nt k1t e l e z ő. )

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egrség: (amennyiben az eg/es hatórozati javaslati
pontok tekintetében eltérő, úg a végrehajtást végző megjelölése pontonként kötelező)

Budapest,
(neve/a|áirása)

Töľvényességi ellenőrzés:

Danada.Rimán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásából:

Előteľjesztő

a|jegyző
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3.2. A bizottsági előterjesztéseket az alábbi minta felhasználásával kell elkészíteni:

:l.::::: ::varos 

v.:L -::]J:'T.ääs onkormanyzat Képviselő-testĺiletének

előteľjesztő neve

..s2. napirend

ELoTERJEsZTÉS
a..... Bizottsás. .......i üléséľe

Taľgy:

Előterjesző:

név/beosztás

Készítette:

név/beosztás

A napirendet ...... (nyi1vĺĺnos/záľt)ülésen .(kell/lehet) taľgya|ni.

A döntés elfo gad ásah oz e gy szeru szav azattobb s é g szfü sé ges.

,,Szakmai indokolás és ismeľtetés''. Jogszabályi felhatalmazás abizotĺsági hatásköĺre.
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Határozati javaslat

év. (...hó....nap). számú .....bizottságihatźxozat:

adöntéstźtrgya_,,ahatźlrozati javaslatszövege''

Felelős:

Hataridő:

A döntés vé gľehaj tás át v égző szew ezeti e gy s ég :

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészffiének javaslata a
kozzététe| módjĺłľa:

Hely, dátum:

El őterj eszt o nev e l a|áír ása

rÉszÍľľrrp: ...... ...(szrnvrzETIEGYsÉG)

LBĺnľł: .....(NÉv, BEoSZTÁS)

PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉľyu,/ľBM IGÉNIYEL. IGAZoLÁS:

JocI roľľRoI,l,:

ELI.ptĺoRlzľs:

NÉV)
(ĺĺncvzo)

BBľBnĺeszrÉsnľ ALKÁLMAs: JóvÁrĺecyre:

(NEV) (NEV)

TEGYZO A ... .. ... BIZOTTSAG ELNOKE
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6. melléklet a (..) (...) iinkormúnyzati rendelethez

A MINosÍľpľľ 9ZAY AZ^TTOBBSEGET IGENyr,o uoľTEsEK JEGYZÉKE

1. a töľvény źita| a Képviselő-testiilet hatáskörébe utalt vźiasztás, kinevezés, megbizźs;

2. döntés zźnt u|és elľendeléséľől;

3. keľeset benyújtása a polgáľmester vagyonnyilatkozat-tétęIí kötelezettsége szándékos
elmulasztása vagy a valóságnak nem megfelelő teljesítése esetén a Főváľosi
Tcirvénysz éL<hez a polgarmesteri tisztség megszüntetése érdekében;

4. a polgĺĺľmesteri fegyelmi és anyagi felelősségének megállapítása;

5. kitiintetések, elismerések adományozása;

6. az onkormáĺyzatkĺiltségvetését érintő ügyek;

7. renđszeresen ellátandó ktjzfeladat ĺinkéntes vá||a|ása, vagy enől töľténő lemondás;

8. gazdasági táľsaságba való belépés, kilépés, a|apítás, megszĹintetés;

9. a fejlesztési és mfüödési célokat szolgáló hitelfelvéte| érté|úatárra tekintet nélkül;

1 0. döntés köwénykibocsátásról;

|t. az önkormĺĺnyzati fulajdonba keľĹilő, vagy önkormányzatí tulajdonban lévő vagyontaľgyak
koľlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné minősítése;

|2. a kor|átozottarl forgalomképes vagyontĺáľgyak elidegenítése, gazđasági tĺĺĺsaságba töľténő
bevitele, továbbá az onkormźnyzatvagyona feletti tulajdonjog gyakorlásánakátruhźaása;

13. önkormányzati vagyon ingyenes átengedése vagy jelképes ĺisszegéľt éľtékesítése;

14. fegyelmi eljárás megindítása és a fegyelmi e|járást|ezáĺő éľdemi döntés;

|5. az Mĺitv-ben megllatźlrozott esetekben;

16. ęz e rendeletben meghatlíľozott esetekben.
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7. melléklet a (...) (..) i)nkormdnyzatí rendelethez

A KÉPusELŐ.TESTÜLETNEK AzÁlu.ľoó BIZoTTsÁcoxnĺ.
ÁľnuHÁZoTT HATÁsKonnr

l. A VdrosgazďáIkodósÍ és Pénziigyi Bizottsúgfeladat. és hatóskijre kíilijnösen:

1.1. džnt

l.1.l. a polgári és közigazgatási, biztosításĹklĺľtérítési ügyekben az onkormányzat, mint fél
bíľóság, hatóság stb. előtti eljáľásjogi részvételével összefüggésben az e|jarás indítása,
befej ezése, vitele, a j o goľvosl at, az egy ezsé g tekintetében;

1.I.2. saját dĺintésével megindított vizsgéiatźtva| ellenőrizheti az onkormźnyzat gazdá|kodásrínak
t<irvényességét;

1.1.3. kozbeszerzési ügyekben az eljárás megindításáról, eredmény megá|Iapításźltől, beszerzési
ügyekben az ercdmény megállapításaról, báľmely önkormanyzati szerződés megkĺitéséľőL,
módosításaľól, megszĹintetéséről, ide nem érwe a polgáľmesteľi és akízfuőIagos képviselő-
testiileti hatásköľt, kivéve továbbá a 22l20|I. (N.l2.) ĺinkormiĺnyzati rendeletben
meghatlíľozott Jőzsefvlĺľosban mfüödő onszewezodő kĺizösségek, művészek és spoľtolók
pźĺIy ázati támo gatás ához kapc so l ó d ő szerzo dések mó do sítását;

|.|.4. a kĺitelezettségeit megszegő képviselő megźtllapított tiszteletdíjának csökkentéséről és
időtaľtamáról;

1.1.5. a testvérváľosi, paľtnerviárosi kapcsolattaľtással ĺĺsszefüggésben a polgáľmesteľ külfiildi
utazásźr óI, a napidíj ar ő|;

|.|.6. a Józsefuaľos Káľtyával összefüggő, önkormányzati döntést igénylő ügyekben, az
źfiruhazhatőképviselő-testĺiletihatásköľökben;

|.l.7. a közteľiilet haszná|ati hozzájárulás iľánti kérelemľől első fokon, a Józsefuláľosi
onkoľmrínyzat fulajdonában lévő közteľĹiletekhasznźiataľól és hasznźiatźĺnak rendjéľől szóló
|8l20I3. (Iv.24.) tik. ľendelet 12. $ (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével, valamint
vendéglátó teraszok esetében és a ľende|et 2. melléklete a|apjan megállapított közteľület-
haszná|ati díjak csiikkentéséről vagy elengedéséľől;

l.1.8. fontos közérdekből a közeľiilethaszná|atának sziinetelésének elrendeléséről;

1.1.9. tartós (legalább 6 hónapot meghaladó) közterület-haszná|at esetén a jogosult kéľelmére
méltiĺnyosságbő| havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegú díjfizetés
megállapításarő|;

1.1.10. a táĺsashźzak kéľelme a|apjźn a közterület-hasznźiati díj egy részének visszaťlzetéséľől a
Józsefuaľosi onkoľmányzat tulajđonában lévő közerületek hasznźiatźről és hasznáůatának
rendjéről szőIő |8120|3. (Iv,24,) önkoľmányzati rendelęt szerint;

1.1.11. páIyazati eljarás a|ka|mazásáva| a közteľület-hasznźiatíhozzájáruIźls targyában, amennyiben
egy adott teľületre t<ibb egymást térben és időben k'lzarő kérelem étkezett vagy ennek
bekövetkezése valószíniĺsíthető:
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|.l.I2. az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek elidegenítésének
fettételeiľől szóló 32l2ot3. (VII.I5.) Budapest Józsefuaľos onkoľmányzati rendeletben, az
onkormlĺnyzattliajďonában álló lakások elidegenítéséről szóló 33ĺ201'3. (VII.15.) Budapest
Józsefuaros Önkoľmźnyzati rendeletben, az Önkormtnyzat fulajdonában á1ló nem lakás
cé|jźtra szo|gá|ő helyiségek bérbeadásrĺnak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.) Budapest
Józsefuaros onkormźnyzati rendeletben, Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuarosi
ÖnkormĺányzatKépviselő-testiiletének a Budapest Jőzsefváľosi Önkoľmányzat fulajdonában
álló lakások béľbeadásának feltételeiľől, valamint a lakbér méľtékéľől sző|ő 1612010.(III.08.)
szźtmű <inkoľmányzati rendeletben, valamint a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi
onkormanyzat Képviselő-testtiletének Budapest Józsefuarosi onkotmányzatvagyonáľólés a
vagyon feletti fulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66120|2. cx[.13.) önkoľmányzati
rendeletében meghataľozott tulajdonosi hatĺískĺjrökben.

1.2 véleményezi

|.2.|. a helyi adókľa vonatkozó önkoľmányzati rendelet-tervezeteket, kialakítja az adőpolitikai
irányelveket aL<lzźttőIagos képviselő-testületi hatáskĺirök kivételével;

|.2.2. az ĺinkoľmźnyzatí érdekeltségű gazdasági szervezetek működését, pénnigyi he|yzetét,
ktilĺinĺis tekintettel éves beszĺĺmolójukra, üzleti terviikľe; az ĺinkoľmányzati tulajdonnalvagy
taryyi és vagyoni éľdekeltséggel, az <inkoľmanyzativagyongazdá|kodással kapcsolatban;

|.2.3. a műszaki, kommunális és t<imegközlekedés fejlesztésével ĺisszefüggő e|képzeléseket;

1.2,4, aszervezeti és hatásköri kérdéseket, a bizottságok kĺizötti esetleges hatásköri vitźkat;

I .2.5. közrendet, közbiztons źąot érintő kérdéseket;

I.2.6. az ĺinkoľmźnyzatnźi, az intézményeiné| az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtasaÍől
szóló éves beszámoló tervezeteit;

|.2.7. a piacokra vonatkozó javaslatokat;

|.2.8. kömyezet- és teľmészeťvédelmi szempontból a kiemelt beruhazásokat;

1.2.9. előzetesen véleményezi aKépviselő-testület munkáltatói (személyi) döntéseivel összefüggő
előteľjesztéseket;

|.2.|0. előzetesen véleményezi a rendőľkapitĺányság és a helyi rendőľőrs létesítését, illetve
megszĹintetését;

|.z.tl. előzetesen véleményezi areĺdőrkapitanyság és a ľendőrőľs vezetőjének kinevezését;

1.f.I2. véleméný nyilváníthat az onkoľmźnyzattulajdonát érintő báľmilyen ügyben;

l.2.|3. állást foglal a Képviselő-testĹilet ülésén felmeriilő tigyrendi kéľdésekben és a Képviselő-
testiilet Szervezeti és Múködési Szabályz ata érte|mezésében;

|.2.|4. a keľületrendezési tervek kialakítását és ellenőrzi azokvégľehajtását.

1.3. javaslatot tesz, vagł lrezdeményezi

l.3.1. az onkoľmányzattulajdonában lévő éľtékpapíľok és más gazdasági érdekeltségek kezeléséľe;
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|.3.2 az önkoľmányzati érđekeltségű gazdasźęi taľsaságok vagyoÍIgazdálkodási, szeľvezeti-
műkĺjdési, módszertani és infoľmatikai feltételeinekjavításara, fejlesztésére;

l.3.3. a meghataľozott célon felüli bevételi többlęt fe|hasrnźůźsźlra;

|.3.4. a polgĺĺľmesteľ illetményének emeléséľe, és annak méľtékéľe

1.3.5. apolgáľmester és azĄo|garmesterek jutalmazásźraés annak ménékére a

1 . 3.6. köľnyezetvédelmi szempontból védett teľiiletek kij el<iléséľe;

I .3 .7 . a ktĺmyezeti áľtalmak megszĹintetéséľe, illetve csökkentéséľe;

1.3.8. résú,vesz lakásépítési programok megvalósítására vonatkozó javaslatok kidolgozásában és

figyelemmel kíséri végrehajtásukat;

1.3.9. évközben figyelemmel kíséri a gazdá|kodás menetét, szfüség szerint javaslatot tesz a
k<lltségvetés módosításaľa, illetve költségvetési gazdálkodásra vonatkozó intézkedéseket
kezdeményez;

1.3.10. javaslatot tesz hitelek felvételére, egyéb banki ügyletekĺe, véleményezi az ezze| kapcsolatos
kezdeményezéseket;

1.3.11. meghatźrozott időszakban végzett munkájĺĺnak éľtékelése a|apjan figyelemme| kiséń az
onkoľmányzatkozigazgatási teľĹiletén az ipan, mezógazdasági, kereskedelmi, éľtékesítési és

szolgá|tatást tevékenységet, szfüség esetén javaslatot dolgoz ki e tevékenységek
befolyásolására;

I.3.|2.e1őkészíti Józsefuaľos Kĺizbiztonságáéľt és KöaisztasĘáért Szolgáltató Nonproľrt Kft.
miĺködésével kapcsolatos önkoľmányzati dĺintéseket és ellenőrzi azokvégtehajtását;

1.3.13. előkészíti az ĺjnkoľmányzati Kĺizteľület-felügyelet és keľületőľség működésével kapcsolatos
önkoľmányzati döntéseket és ellenőrzi azok végľehajtźsźú;

I.3.|4.a kozbiztonsággal kapcsolatos panaszlevelek a|apjźn tény- és helyzetéľtékelést végez és

megoldási javaslatot dolgoz ki;

].4. egłéb

t.4.I. közľemfüĺĺdikazÖnkoľmlínyzat éves kiiltségvetésének tervezésében, a hitelfelvételek és

köfuénykibocsátás feltételeinek előkészítésében;

|.4.2. közremúkĺidik a keľĺiletfejlesztési koncepció kidolgozásában, azza| kapcsolatban
gazdasźryo ss ági elemzéseket készíttet ;

|.4.3. kapcsolatottart akeľületfejlesztési egyesületek, tĺĺľsaságok, egyéb szervezetek képviselőivel;

I .4.4 . közremiĺkĺi ďik az onkoľmĺíny zat fej|esztési elképzeléseinek kidolgozás ábaĺ;

I.4.5. hozzźtjźru| a közművek kdzteľĹiletek alatti elhelyezéséhez,megá||apitja, és módosítja az

e gyszeľi kźtrtalanítás mértékét,

|.4.6. ĺinkoľmĺĺnyzati érdekből, ľendkívüli stirgősség esetén gyakorolhatja a Képviselő-testiilet
ö,sszes nem kizaľólagos _ éúruhźvhatő _ hatáskörét,

|.4.7. e|Iátjaaz ĺinkoľmźnyzati képviselők vagyonnyilatkozatainaknyilvlántaľtźsáva|, kezelésével és
ótzésével, a vagyonnyi|atkozaÍta|kapcsolatos eljaľás lefolytatásával összefüggő feladatokat;
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1.4.8. kivizsgálja a képviselői összeféľhetetlenségi tigyeket és eredményérőI jelentést tesz a
Képviselő-testiiletnek;

|.4.9. figyelemmel kíséri a kdltségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a sajźt
bevételekĺe' a vagyonvá|tozás (vagyonnövekedés-, csökkenés) alakulását, éľtékeli az azt
e|íĺidéző okokat;

1.4.10. vizsgéija a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát' ellenőrizheti apélukeze|ési
szabźlyzat megtaľtását, abizoĺylati rend és a bizonylati fegyelem éľvényesítését;

I.4.||.eL|źújaapénzngyibizottságszźlmátaelőírtegyébfeladatokat;

I.4.|2.kooľdináló, kapcsolattartő szerepet tĺilt be a kerület éľdekében, a ktizbiztonság éľdekében
tevékenykedő cívil és nem civil szervezetekkel;

|.4.l3.figyelemmel kíséľi a keľĹilet kornyezet- és teľmészetvédelmi he|yzetét, a kömyezetvédelmi
előírások éľvényesítését;

|.4.|4.a hagyományos területrészek értékeinek megőrzése éľdekében figyelemmel kíséri a
miĺemlékek és a városképi jelentőségíĺ éptiletek, terek' utak, utcák védelmét;

|.4.|5. kapcsolatottart aváľos-, illetve keľĹiletvédő egyesületek, szewezetek képviselőivel.

2. A Humánszolgdltatúsí BizottstÍgfeladat- és hatdskiire kiilönijsen:

2.1. dant

2.1.l. a köznevelési, a ktĺzmíivelődési, azegészsé.gugyi, a szociális feladatokat ellátó intézmények
működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó Ęazatta jutókozaIka|mazotti tlímogatási keret
felosztasĺĺľól;

2.l.2. jővehagyja az ĺinkoľmźlnyzati közművelődési és spoľt intézmények éves munkateľvét,
illetőle g b eszámo|őjźt;

2.|.3. jővahagyjaa szociális és gyeľmekvédelmi intézmények hĺízirendjét és szakmalptograrjźt;

2.|.4. jővehagyjaa köznevelési és közmiĺvelőđési intézmények tovźlbbképzési progľamját;

2.|.5. az ővodaheti és éves nyitvataľtási idejének meghatározásarő|;

2.|.6. a fenntartźlsában mfüĺidő köznevelési intézmények éves munkateľvéről;

2.1.7. onkormrĺnyzat köznevelési, közművęlődési, kulturális, spoľt, egészségügyi, szociális,
gyermekvédelmi feladatok el|átása tĺľgyköľbe tartoző szerzódéses paľtner tevékenységéről
sző|ő b eszźnĺlo lój anak e lfo gadás ráró l ;

2.l.8. azomali intézkedést igénylő ľęndkívĹili é|ethelyzet esetén, méltányosságbőI, egyedi
méľlegelés a|apjan a szociális, jövedelmi és vagyoni feltételek, valamint a bérlet létesítését
klzarő ok vizsgálata nélkül _ pźiyźzaton kívül, évente legfeljebb |2 lakás méľtékéig -
szociális alapú lakbéľ megá||apítása mellett bérleti jogviszony létesítéséről.

2.1.9. a lakásigény felső hatarának ménékére vonatkozó szabźúyoktől méltanyosságból töľténő
eltérésről, az egyiittlakó személyek egészségi á||apotźra, életkoľara, valamint fog|alkozásáĺa
tekintettel.
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2.1.|0. a humánszolgáltatási tźtrgý _ nem kizarólagos képviselő-testiĺleti hatáskörbe tartoző -,

önkoľmányzaÍí feladatellátást szolgáló pá|yźzatok kiíľásaról és a páIyźnatok elbírálźsárőI, a
pá|yánatiösszegekpá|yázőkközöttimeghatźlrozásaról.

2.1.||. az idegenfoľgalmi adó differenciált kiegészítésének felhaszná|ásiteľvéről.

2,1,12,a lőzsęfvźrosban mrĺködő önszęrvęzođó közĺisségek, továbbá múvészęk és spoľtolók
pá|yazati támogatásához kapcsolód ő szerzodések módosításaľól.

2.2. véleményezi

2.2.|. a közösségi szintér vagy kĺlzmúvelődési intézsnény múködtetésére iľanyuló kĺĺzművelődési
megállapod ős-tew ezetet;

2.2.2. a tlíľsadalmi (civil) szeľvezetek, az egyesületek, az a|apítványok, az egyhźni szervezetek
tźtmo gatásźx al összefiigg ő pźiy źuatokat;

2.2.3. a taľsadalmi (civil) szervezeteket érintő döntéseket;

2.2.4. a keľiilet egészségügyének valamennyi szakteľületét éľintő kérdését;

2.2.5. az önkoľmányzati tulajdonú kĺizművelődési és sport feladatot ę||átó gazdasági tarsaságok
éves munkateľvét, illetőleg beszrámolój át;

2.2.6. a köznevelési intézmények SZMSZ-ének, hazirendjének, valamint pedagógiai pľogľamjanak
azon rendelkezéseit, amelyek a k<iltségvetést éľintik (hatályba lépéséhez a Képviselő-testĹilet
egyetéľtése sztikséges, tekintettel az önkoľm źnyzatí tĺjbbletkĺjtelezettségre).

2.3. javaslatot tesz, vagl lrezdeményezi

f.3.1. előkészíti a Képviselő-testiilet hatásktirébe tartoző kozszolgéůtatások ellátása céljából
önkoľmányzati intézmény a|apítását, gazdá|kođó jogkörének megźt|Iapítását, átszervezését,
megsziintetését, nevének megźi|apitásétt, megvá|tońatását, valamint a köznevelési
intézmények vonatkozásában azon előteľjesztéseket, melyekhez a mfüĺidtető egyetértése
sziikséges;

2.3.2. źV egyes ágazatok'hoz tntoző iĺtézményhźiőzat beruhĺĺzási, felújítási, illetve kaľbantaľtási
munkáira, a feladatkörét éľintő intézményfenntartói fejlesztési célkihĺzéselae;

2.3.3. figyelemmel kíséri a keľĺileti spoľtlétesítményekkel kapcsolatos vagyonhasznosítási
kérdéseket és javaslatot tesz e kérdésekben;

2.3.4. az általanos és középiskolai tanulók tankönyv és tanszerc||áúásának tźlmogatására, a
köznevelési intézmények étkęzési téľítési díjkeđvezményeiľe;

2.3.5. a Képviselő-testĹilet szobor-, emlékmű-, emléktábla á|Iítasźxa| kapcsolatos feladataira;

2.3.6. előkészíti és értékeli aziť1tlságpolitikai koncepciót, előkészíti és felülvizsgéijaaköznevelési,
a kcizmúvelődési és spoľt koncepciókat, javaslatot tesz a szfüséges fenntartói intézkedésekre.

2.3.7. a helyi szociálpolitikai tervek kidolgozására"ťlgyeleľnmel kíséri végrehajtásukat;

2.3.8. figyelemmel kíséri a csa|áđ- és gyermekvédelmi törekvéseket, ajánlásokat dolgoz ki a
hátrĺĺnvos helvzetrĺek és veszélveztetettek védelmére:
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2.3 .9 . a nemzetiségi onkoľm źny zatok tźtmo gatásźra;

2.3.|0.kezdeményezi, szewezi és koordinálja a kerületben lévő valamennyi szociális és
gyermekvédelmi tevékenységgel foglalkoző intézmény, taľsadalmi szervezet, váIIa|kozás'
családsegítő és egészségügyi szolgáltatások egyiittmfüĺidését;

2.3.||. szociális és gyeľmekvédelmi terĹileten szolgéůtatźtsok (ellátási szerződések) megkcĺtésére;

2.3.|2. ktilön<is méltányosságból javaslatot tesz a felmondási eljaľás felfiiggesztésére a szociális
lakbénel rendelkező egyĹittmfüĺidő adós rendkívtili é|ethe|yzetre tekintettel.

2.3.|3.kezdeményezheti az onkormanyzat fenntaľtásában múkĺjdő egészségügyi szo|gáItatő
kapacitásának az egészségügyi ellátórendszet fejlesztéséről sző|ó 2006. évi C)oo(II. törvény
végrehajtásara kiadott koľmányrendeletben meghatźrozott, más ellátási formába ttiľténő
átcsopoľtosítását.

2.3.|4.kezdeményezheti az ellátási forma megvá|tonatása nélktil - az onkormányzat
fenntaľtásában működő egészségĹigyi szo|gá|tatő kapacitásainak más, a szolgáItatő
ťlnaĺszítozási szerződésében szereplő, illetve abban nem szereplő szakmĺíkba _ kül<in
jogszabáIy szerinti mértékben _ tĺiľténő átcsoportositását, azza|, hogy az egészségügyi
szo|gáItatő ręndelkezésérę bocsátott kapacitásainak száma <isszességében nem vá|tozhat.

2.3.t5. kezdeményezhettaz Önkormźnyzatfenntaľtásában mfüödő egészségĹigyi szolgáltatói kĺizĺjtti
kapacitásátcsopoľtosítást, azza|, hogy az átcsopoľtosítás a szo|gźůtatők ĺisszkapacitásanak
mennyiségét nem v á|toztathatja meg.

2.4. eg,léb

2.4.|. ellátja az e|ókészitő bizottsági feladatokat az onkormźnyzat źůta| fuányított kĺjznevelési,
közművelődési, egészségĹigyi, szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó költségvetési
szervek vezetésére l<lirt pzůyazatok esetében;

2.4.f. segíti a köznevelési feladatokĺól való gondoskodást, a közművelődési tudomĺínyos,
művészeti tevékenység, spoľt támogatźsát;

2.4.3. kĺjzremfütidik a tanév, nevelési év előkészítésével kapcsolatos feladatok megoldásában;

2.4.4. segíti a keľiileti fenntaľtású közmiĺvelődési, miivészeti, nevelésĹoktatĺísi, spoľt és egyéb
intézmények fenntaľtásávď és mfüödtetésével kapcsolatos munkát;

2.4.5. tźmogatja a helyi oktatási, nevelési intézményekben létrehozott diĺĺkspoľtköľök és diakspoľt
egyesületek tevékenységét;

2.4.6. segíti a spoľtlétesítmények fenntaľtása éľdekében azok célszenĺbb kihasználását;

2.4.7. tźlmogatja és segíti a kĺiznevelési intézmények gyeľmek- és ifiúságvédelmi munkáját;

2.4.8. munkája során együttmiĺk<idik a gyeľmekvédelemmel foglalkozó szervekkel;

2.4.9. tĺĺmogatja amuvészet' a kultuľa és spoľt onszervezőđő helyi közösségeit;

2.4.t0. segíti a köznevelési és közmĺĺvelődési ágazatban dolgozók továbbképzését;

2.4.||.tźlmogatja és elősegíti az iďoľmatika, valamintaz élő idegen nyelvek okÍatását és széleskörű
alka|mazásátakerületiköznevelésiésközmiĺvelődésiintézményekben;
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2.4.12. az ágazatban működő érdekképviseleti szeľvekkel kapcsolatot taľt, illetve fontosabb döntések
előtt kikéri a véleményĹiket;

2.4.I3.folyamatosan kapcsolatot taľt a Józsefuáľosban mfüödő tarsadalmi szervezetekkęl, civil
szervezetekkel, egyesületekkel, a|apifuányoh'kal, egyhźzakkal, azokvezetőivel;

2.4.14. f,lgyelemmel kíséri a tĺáľsadalmi szewezetek, civil szervezetek, egyesületek, alapítványok,
egyhazaktámogatásźxalĺisszefü ggőfeladatokellátását;

2.4.15.figyelemmel kíséri a fogyatékosok, hátranyos helyzetűek jogvédelmével kapcsolatos
feladatok e||źńását;'

2.4.|6. folyamatosan kapcsolatot taľt a nemzetiségi ĺĺnkormányzatokkal, azok vezetĺĺivel; segíti
j o gaiknak érvénye sülését,

2.4.17. kĺjzreműködik a szociális ellátórendszer hatékony megszeľVezésében' a rendszer
fejlesztésében;

2.4.I8.összehangolja a keľĹileti szociálpolitikai elképzeléseket a fovaĺosi koncepcióval és
igényekkel;

2.4.|9.közremfüödik a hajléktalanok ellátása éľdekében a fővárosi és keľĹileti feladatok
összehangolásában;

2.4.20.ellenőrzi és felügyeli az onkormrínyzat á|ta| iranyított szociális és gyermekvédelmi
köItségvetési szervek tevékenységét;

2.4 .2|. közreműkcidik a szociális ellátásľa vonatkozó igényfeltarásokban;

2.4.22. előmozdítja a taľtós munkanélkiiliek ellátását, foglalkoztatását, valamint a megváItozott
munka kép e s s é gűek fo g|a|koztatását

2.4.23.összehangolja a kerĹileti önkormányzat feladat- és hatáskĺiľébe tartoző valamennyi
egészségügyi ellátási forma, illetve szolgá|tatźts tevékenységét, azok tźrgyi és személyi
feltételeit, ezek iigyében véleméný nyilvánít, illetve ajĺĺnlásokat tesz, valamint figyelemmel
kíséľi és elősegíti az e||átástvégzó orvosok, szakdolgozók szakmai továbbképzését;

2.4.24. rendszeres kapcsolatot tart a főváros egészségiigyi vezetésével, az egészségĺigyi ellátás
kőrhazi hźtteńt biztosító intézményekkel, a Magyaľ oľvosi Kamara kerületi vezetőivel
illetveészrevételeirő|tájékoztatjaakőrhazakvezetőit;

2.4.25. segíti az alkoholizmus, a dľogfogyasztás és a đohátnyzás elleni kiĺzdelmet.

2.4.26. az Önkormźnyzat és szervei által megjelentetett, a keľület életével foglalkozó kiadviányokon,
meghívókon, emléktargyakon kíviil engedé|yezi más teľmészetes és jogi szemé|y szźlmźlľaaz
áltďuk készített Józsefulírossal, Józsefuaľos lakosságanak életével kapcsolatban hozoĺt
kiadvanyokon, taľgyakon' teľmékeken, eszkcizökön, az źita|llk szęrvezett pľogramokon
Józsefuaľos címeľének, zászlajának és lobogójának hasznźůatźú (reklám célú felhaszná|ás
esetén is).
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1.

1.1.

8. melléklet a (...) (...) iinkormdnyzati rendelethez

A KÉPusELo.TEsTÜLETNEK A PoLGÁnľĺnsľERRE ÁľnunÁ ZoTT HATÁSKoRE

A helyi támogatásokkal kapcsolatos hatásktiľe:

A polgáľmester a helyi támogatás visszaťlzetésének feltételeit évenként legfeljebb 3
alkalommal a család vźitoző jĺivedelmi helyzetét figyelembe véve megál|apitja (Budapest
Főváros VIII. keľület Józsefuláľosi onkormźnyzat 8l|994. (ILl.) számí önkoľmányzati
rendelete a helyi támogatás visszafizetésének rendj éľől).

Az önko ľm ány zati j elkép ekkel kapcsolatos hatáskti re :

A polgármesteľ az ĺinkoľmányzati jelkép hasznźiatźravonatkozó engedélýől eltéľő hasznźtlat
esetén amát megadott engedélyt visszavonhatja (Budapest Fővĺĺľos VIII. kerület Józsefuarosi
Önkormanyzat |3l|996. (III.8.) önkoľmanyzatí rcnďelete a Józsefuáros önkoľmányzati
jelképeinek (címer, zászlő,lobogó) alapítźsźről, és ajelképekhaszná|ati rendjéről).

2.2. A polgármester őrzi a címer eredeti rajzo|atát ábrázo|ő színes etalont. (Budapest Fővaros
VIII. keľület Józsefulĺľosi Önkormanyzat |3l|996. (III.8.) ĺinkormányzati ľendelete a
Jőzsefuźros önkormiínyzati jelképeinek (címer, zászlő,lobogó) a|apításźrőI, és a jelképek
hasznźůati rendj érő l ).

3. A szocĺális ellátásokkal kapcsolatos hatásköľe:

3.1. A polgáľmester dĺjnt első fokon apéĺ:z'be|i és teľmészetben nyujtott szociális ellátások közé
taľtoző tinkoľmányzati segély pérube|i és természetbeni foľmái, a mé|tźnyossági
közgyógye||átás' valamint a köztemetés tekintetében (Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuárosi onkoľmányzat 57l20I3. CXII' 20.) önkormĺĺnyzati rendelete a péĺubeli és
teľmészetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális és gyeľmekjóléti
ellátások helyi szabályaiľól).

2.

2.r.

4.2.

4.t.

Az Onkoľmányzat tulajdonában áLI.|ő, nem lakás céljára szolgáló helyĺségek
elĺdegenítésével kapcsolatos hatásktire:

Amennyiben az onkormányzat által kĺjtött megbizási szerződés másként nem rendelkezik' a
polgármesteľ, illetve meghatalmazottja az Önkoľmányzat1a| szembeni tartozás kiegyenlítése
esetén hozzttjźtru|hat a je|zźiogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom tĺirléséhez.
(Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefulíľosi onkormźnyzat 32l20I3. (VII.15.)
ĺinkoľmányzati ľendelete az onkorményzat tulajdonában ál1ó nem lakás céIjara szolgá|ő
helyiségek elidegenítésének feltételeiľől).

A polgáľmester bírálja eI a vételi szĺĺndék bejelentője által előterjeszteilIigazolási kéľelmet
(Budapest Főváros VIII' keľĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat 32l20t3. (V[.l5.) számil
önkoľmányzati rendelete az onkormźnyzat fulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gźiő
helyiségek elidegenítésének feltételeiľől).

A polgáľmester az ajźln|ati ktitöttség határidejét 30 napot nem meghaladóan
meghosszabbíthatja. (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormőnyzat 32120|3.
(VÍ.15.) önkoľmanyzati rándelete az onkormĺĺnyzat fulajdonźban á||ő nem lakás cé|jfua
szo|gźiő helyiségek elidegenítésének feltételeiről).

4.3.
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5.1.

Az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek
béľbeadásával kapcso|atos hatásköre:

A helyiség rendeltetésszeru használatra alkalmassá tételére, áta|akitására, koľszenĺsítésére
vonatkozó munkálatok megkezdése előtt a bérbeadó nevében a polgáľmester adja ki a
tulajdonosi hozzźljaru|źlst a hatósági és a társashźzi engedélyek beszerzésére vonatkozóan.
(Budapest ľővaros Vlll. kerület Józsefuarosi Önkormźnyzat 35/20|3. (Vl.20.) szźlmi
önkormányzati ľendelete az onkoľmĺĺnyzat tu|ajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gá|ő
helyiségek bérbeadásanak feltételeiről).

A polgáľmester felhatg,|Ínaz.z'a a béľbeadói szewezetet a bérleti szerződés a|áirástra.
(Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuarosi Önkormźnyzat 35/2013. (VI.20.) szźtmil
önkormányzati rendelete az onkoľmanyzat tulajdonában ál|ő nem lakás céIjára szo|gá|ő
helyiségek béľbeadásának feltételeiľől).

A polgáľmester gondoskodik az onkormanyzat képviseletének e|látásźrő| az olyan
jogvitfüban, amelyekben a döntés a Képviselő-testületľe, a hatáskörrel rendelkező
bizottságra tartozik. (Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi Önkormźnyzat 35120113.

(VI.20.) számű önkormanyzati renďe|ete az onkoľmanyzat fu|ajđonában álló nem lakás
céIjétra szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől).

A Józsefváľosban ad ományo zhatő kitüntetésekkel kap csolatos hatásköľe :

A polgáľmester kezdeményezlreti a Képviselő-testĹilet á|ta| alapított kitiintető díj
adományozását. (Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefulíľosi onkoľmányzat I|12006.
(IIL10.) számíł önkoľmányzati rendelete a Józsefuaľosban adomźnyozható kitĺ'intetésekľől).

,,A polgármesteľ d<int ,,a Jőzsefvaľos Rendj éérť, dij odaítéléséről (Budapest Fővlíľos VIII.
kerület Józsefuaľosi Önkoľmányzat |112006. (III.I0.) szálĺlil önkoľmĺĺnyzati ľendelete a
Józsefu líro sban adom ény ozhatő kitĹintetésekrő 1).

A polgármesteľ dtlnt ,,az Ev Józsefuĺĺľos Rendvédelmi Munkataľsď' cím odaítéléséľől.
(Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuiĺrosi onkoľmźnyzat |112006. (III.10.) számil
önkoľmĺĺnyzati rendelete a Józsefuĺáľosban adomźnyozható kittintetésekľől).

A polgármester átadja a vonatkozó önkormłányzati ľendeletben meghatarozott kitiintetéseket
és díjakat. (Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormźnyzat 1112006. (IIL10.)
szám,Ú önkoľmányzati rendelete a Józsefuĺárosban adomĺínyozható kitiintetésekről).

A polgáľmesteľ dĺint az oktatási, egészségügyi, szociális, btilcsődei munka, valamint
kozigazgatási szakterületen végzett kiváló munkáéľt, magánszemé|y rész&e,,a Polgármesteľi
Dicséret díj'' odaítéléséľől (Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefulĺrosi onkormźnyzat
|I/2006. (III.10.) száníl önkoľmĺĺnyzati rendelete a Józsefuarosban adomĺĺnyozható
kitĹintetésekľől).

A,,Józsefo áros'' név felvételével és hasznäiatá'ľal kapcsolatos hatáskiiľe:

A polgĺĺľmesteľ engedé|yezi a gazdasźryi, táľsadalmi, tudományos szervezetek, intézmények,
jogi személyek és jogi személyiség nélktili gazdasági társaságok tészére elnevezésükhöz,
tevékenységĹik gyakor|ásźůloz, általuk előállított teľmékek, kiadvrínyok elnevezéséhez vagy
mfüödésük folytatźsźłloz a ,,Józsefuáľos'', vonatkozó ĺinkoľmányzati rendeletben
meghatźlrozott megielcilését, valamint a név haszná|atát (Budapest Főváľos VIII. keľiilet

5.2.

5.3.

6.2.

6.3.

6.4.

6.

6.1.

7.

7.r.

6.5.
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8.

8.1.

Józsefuaĺosi onkormanyzat 4312007. (VII.16.) szétmű önkoľmányzati rendelete

,,Józsefu aros'' név felvételéről és használatĺĺról).

7.2. A polgáľmester gondoskodik a kozigazgatási meg|eltilés vagy név engedélyezett
használatanak ęllenőrzéséről (Budapęst Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat
4312007. (V[.l6.) szźlmli, önkormányzati rendelete a ,,Józsefuĺĺľos'' név felvételéľől és
hasznźiatarő|).

A társasházak osztatlan kiĺzös tulajdonában |évő épületrészek ľészleges., teljes
felrijításához és gáz a|ap. és felszállóxezeték fetújításához nyújtandó iinkoľmányzati
támogatásokkal kapcsolatos hatáskłire:

A polgáľmester dĺjnt a Taľsashazi Pźiyźratokat Elbíráló Munkacsopoľt javaslata alapjźn a
támogatások ĺĺsszegéről és a munkacsopoľt összetételéről (Budapest Fővaros VIII. keľĹilet
Józsefuĺĺľosi Önkormźnyzat Képviselő-testiiletének34120113. (VI.25.) szźmlű önkoľmányzati
ľendelete az onkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az ezel<hez kapcsolódó
infrastľuktuľális beruhlízásokĺa vonatkozó fe|haszná|źts szabályairól)'

9. A Józsefvárosi Onkoľmányzat tulajdonában lévő ktizteľületek haszná'Jatá.ľől és

haszná|atán ak ren dj ével kap c s o l ato s h atás kii re :

9.1. A polgármester dönt első fokon a kĺizterület-hasznźt|ati kéľelmekről:

1. amennyiben a hatáskcirrel ľendelkező bizottság 16 naptźri napon át nem iilésezik, vagy
összehívott ülése nem volt hatarozatképes;

2. amennyiben a kérelmezeĺthaszslá|atidőtartafftaaz egy hetet (7 napot) nem haladja meg és a
kérelmező nem kéľ díjcsökkentést vagy díjelengedést, vagy díjfizetés alóli mentességben
ľészesül;

3. <inkormányzativáIasztásokat követő 30 naptari napig;

4. a Filmtv.-ben szabályozott filmalkotás forgatásacé|jábő| töľténő igénybevétel esetén,

5. valamint a vonatkozó önkoľmlĺnyzati rendeletben meghatlĺľozottegyéb esetben.

(Budapest Fővaĺos VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmlĺnyzat Képviselő-testĹiletének l8/2013.
(Iv.24.) szźtmí önkormĺínyzati rendeIete a Jőzsefuarosi onkoľmanyzat tu|ajđonában lévő
kdzteľĹiletekhasznźůataľóléshasznźiatźnakrendjéről).

9.2. A polgĺĺľmesteľ a köZteriiletek filmfoľgatási célú használ|atźnak điját csökkentheti vagy
elengedheti, amennyiben az igénybeveendő terulet a 20 m2-t nem haladja meg' vagy
időtaľtama a kére|mezett időponttó| szźtmított 30 naptĺáľi napon belül összességében nem
haladja meg a 2 naptźn napot (Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuiírosi Önkoľmźnyzat
Képviselő-testĺiletének 18/2013. (Iv.24.) számi önkoľmanyzati rende|ete a Józsefuĺĺrosi
onkormrányzattulajdonźbanlévł| közteľületek haszná|atźről és használatanak ľendjéről).

9.3. A polgármester az építési, szerelési tevékenység végzésére kért kozteľĹilet-használati
llozzájaru|ásban meghatźrozott díj 30%-ät a hasznźl|ő kéľelméľe utólag visszatéríti,
amennyiben ahasználő ahozzźljaľulásban meghatźrozott idő elteltét kĺjvető 5 munkanapon
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9.4.

beltil a közterületet az átvételekoľ fennálló eredeti állapotában bocsátja az onkormźnyzat
rendelkezésére (Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-
testiiletének 18l20l3. (Iv.24.) számú ĺinkoľmányzati rendelete a Józsefuláĺosi onkorĺnźnyzat
fulaj donában lévő közterületek használatĺíľól és hasznźiatźnak ľendj éről).

A Képviselő-testiilet dö'ntése a|apjáĺ bevont haľmadik személy részére a közteriilet-
hasznéiati engedélyre vonatkozó hozzájardás megadásaról a polgáľmester dĺ!nt. (Budapest
Fővaros VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmźnyzat Képviselő-testületének |8120|3. (Iv.24.)
számű ĺinkormányzati rendelete a Józsefulírosi Önkormźnyzattulajdonában lévő ktĺaeľĹiletek
hasznáIatétróIéshasználatĺĺnakrendjéľől).

A polgáľmester állapítja meg a jogellenes közteľĹilet-haszná|atot, továbbá dont az attól való
eltiltástól és a jogellenes használat miatt a ľendelet szeńnt fizetendő díj összegéről (Budapest
Fővaľos VIII. kerĹilet Jőzsefvźtosi onkormźnyzat Képviselő-testiiletének |8l2OI3. (Iv.24.)
számú önkoľmányzati ľendelete a Józsefuaľosi onkormźnyzatfulajdonában lévő kdzteľületek
haszná|atźltól és haszn áLatanak rendj éről).

10. Az ĺpaľosított technológiával épiilt lakóépületek széndĺoxĺd.kibocsátás.csiikkentést és

eneľgĺa.megtakaritálst eredményező korszerűsítésénet felújításának támogatásáľa kiírt
,,Ző|d Beľuházásĺ Rendszeľ Klímabaľát Otthon Panel Alprogľam,, támogatásával
kapcsolatos hatásktiľe:

|0.|. Az ipaÍosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás-csökkentést és
energia-megtakaľítást eredményezo korszerűsítésének, felújításrínak támogatásáľa kiírt ,,Zö|d
Beľuhlízási Rendszer Klímabaľát otthon Panel Alprogľam,, támogatásaról a polgáľmesteľ
támogatási szerzodést köt, melyben rögziti a támogatás módját, szakaszait, a megvalósítás
hatĺĺľidejét' atálĺnogatássalvaló elszámolás szabźl|yait, afe|használás ellenőrzését, valamint a
szerződés-szegés jogkĺivetkezményeit, egyben kitölti, a|áírJa és továbbítj a a páIyźzónak az
önkormanyzat źital kötelezően csatolandó dokumenfumokat az éľtesítés megktildésével
egyĹitt. (Budapest Fővaĺos VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testiiletének
3312009. (IX.18.) önkormlĺnyzati rendelete az ipaľosított technológiával épült lakóéptiletek
széndioxid-kibocsátás-csökkentést és energia megtakarítást eredményező korszenĺsítésének,
felújításának támogatásaľa kjLírt ,,Zö|d Beruházási Rendszer Klímabaľát otthon Panel
Alpro gram,, tźlmo gatźtsaľól).

I0.2. A polgáľmester a nyilvános pá|yźuati felhívás kivonatát a helyi újságban és az önkormźnyzat
honlapjĺán, teljes teľjedelemben pedig avonatkozó cĺnkormányzati rendeletben meghataľozott
hirdetményhelyeken teszikozzé. (Budapest Fővaľos VIII. kerĹiletJőzsefvátosi onkoľmćnyzat
Képviselő-testĹiletének 3312009. (IX.18.) szźtmú önkoľmĺĺnyzati renđelete az ipaľosított
technológiával épült lakóéptiletek széndioxid-kibocsátĺĺs-csökkentést és energia megtakaľítást
eredményező korszeríisítésének' felújításának támogatásĺíľak'lírt ,ZöIď Beruházási Renđszeľ
K] ímabaľát otthon Panel Alpro gram'' tźtmo gatásáról).

9.5.
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11. Józsefváľos kőzigazgatási teľületén a jáľművel történő várakozás kiegészítő, helyi
szabá|y ozásával kapcsolatos h atásktiľe:

11.1. Sétáló övezetbe történő behajtás esetén azigazo|tanközszolgáltatási feladatot ellátó szeľvek,
szervezetek és azok mfüĺjdését elősegítő szol'gźitatők által haszná|t gépjáľművekkel és az
egyeđi foľgalmi rendszámhoz rendelt behajtásra jogosító igazolásokat a kozszolgáltatási
feladatot ellátó szeÍv' szervezet kérelmére a polgáľmester állítja ki. (Budapest Fővaľos VIII.
kerület Józsefuaľosi Önkoľmanyzat Képviselő-testĹiletének 2612010. (VI.18.) szźtĺÍl
önkoľmányzati ręndelete a Józsefuáĺosközigazgatási teľĹiletén a járművel történő vźlrakozás
kiegészítő, helyi szab á|y ozásań|),

||.2. A lakossági vaľakozási hozzźtjźru|ás, a gazdélkodói vaľakozásihozzájáĺu|ás, az egészségýgyi
varakozási hozzájaru|ás, a váľosľendészeti behajtási-vrĺrakozási hozzájáru|ás és a kĹilön
jogszabályban meghatározott egyéb hozzájźlru|ások kiadásaról a polgĺĺrmesteľ dĺint.
Amennyiben a kérelem nem felel meg a vonatkozó önkoľmanyzati rendelet előírásain*, u
elutasításról a polgáľmester dĺint (Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkoľmányzat
Képviselő-testtiletének 26l20|0.(vl.l8.) önkoľmányzati rendelete a Józsefuaľos
kozigazgatási teľtiletén a jrĺrmiĺvel tĺirténő várakozź.s kiegészítő, he|yi szabá|yozásárőI).

11.3. A polgármesteľ dönt az ĺinkormányzati vźrakozási hozzćtjarultts kivételével a vonatkozó
önkoľmĺĺnyzati rendeletben meghatározott hozzźljáruIások kiadása iranti kérelmekről
(Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuĺĺľosi onkoľmányzat Képviselő-testĹiletének
26l20|0.NI.18.) szźtmű önkoľmĺĺnyzati renđe|ete a lőzsefuĺĺros kozígazgatási területén a
jĺáľműveltöľténőviĺľakozás|<ĺegészítő,helyiszabá|yozásarő|).

12. Az adósságkezelési szolgáitatásľa valĺí jogosultsággal kapcsolatos hatásktiľe:

|2.I. A polgáľmester dontaz adósságkezelési szolgá|tatásravaló jogosultságról(Budapest Fővaľos
VIII. keľület Józsefuláĺosi Önkormźnyzat Képviselő-testületének 3Il2O|0. (VII.15.) szźľrlű
önkoľmanyzati rcnde|ete az adósságkezelési szolgáltatásról).

13. Eryes anyakiĺnyvĺ eseményekhez kapcsolódó tiibbletszo|gáltatásért ťwetendő díjak
méľtékével kapcsolatos hatásköľe:

I3.I. Az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó beťtzetett többletszolgáItatasi díj
visszaťlzetését a vonatkozó önkoľmányzati ľendeletben meghatźrozott feltételek mellett a
polgármester engedélyezheti. (Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat
Képviselő-testtiletének |2l201l. (II.21.) szźlmű önkoľmanyzatircnde|ete egyes anyaktinyvi
eseményekhez kapcsolódó ttĺbbletszolgáitatásértfizetendó díjak mértékéľől).

|'4. Az onkormányzat tulajdonában áltó ĺiľes telkek, felépítményes ingatlanot gépkocsĹ
beáIlĺĎk és dologbéľlet bérbeadásával kapcsolatos hatáskiiľe:

14.1. A polgáľmester fe|hata|mazza a bérbeadói szetvezetet a bérleti szeruődés a|áirásfua
(Budapest Fővĺĺľos VIII. keľület Józsefulĺrosi onkormányzat Képviselő-testületének 5912OII.
CxI.07.) számű önkoľmĺĺnyzati rendelete az Önkoľmanyzat tr|ajďonában ál1ó tĺres telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbéľlet bérbeadásrĺnak feltételeiről).
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|4.2. A helyiség rendeltetésszerú hasznáIatra alkalmassá tételére, áta|akítésélra, korszeľűsítésére
vonatkozó munkálatok megkezdése előtt a bérbeadó nevében polgáľmester adja ki a
tulajdonosi hozzájárulást a hatósági engedélyek beszerzésére vonatkozóan. (Budapest
Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletének 5912011. CXI.07.)
szám,Ú önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában áI1lő üľes telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről).

15. Az onkoľ mányzat költségvetésével kapcsolatos hatáskiiľe:

15.1. A polgármester jóvahagyja u önkormányzat és a költségvetési szerveknek a költségvetési
rendeletben meghatźrozott ö'sszegekkel elkészített elemi költségvetését (Budapest Főváľos
VIII. kerĹilet Józsefuáľosi onkotmźnyzat Képviselő-testiiletének 3l20I4. (I. l3.) számú
önkoľmányzati rendelet e a 20|4. évi költségvetésről).

|5.2. A polgáľmester hagyja jővá az önkoľmányzat' a költségvetési szeľvek, a gazdasági
tĺírsaságok a jőváhagyott bevételi és kiadási előirźnyzatuk teljesítésére és felhasználására
éves likviditási tervet (Budapest Fővaĺos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat
Képviselő-testiiletének 3120|4. (II. 13.) szźtmű ĺinkoľmĺĺnyzati rendelete a 20|4. évi
költségvetésről).

15.3. A polgáľmesteľ dönt:

a) a kozponti kĺiltségvetésből szćtrmaző tamogatások, pőte|őirźnyzatok lebontásaról és ezze|
összeftiggő költségvetés módosítĺásĺĺľól, mely kiteťed a költségvetési szeľv ťlnanszírozási
bevételeire, az ĺinkoľm źny zat ťlnanszir ozási kiadásaira i s.

b) a helyi ĺinkoľmanyzaÍok általĺĺnos mfüödéséhez és ágazati fe|adataihoz kapcsolódó
tĺĺmogatások, kĺĺzpontosított költségvetési támogatások igényléséľől, lemondásárő| és az
ezze| összeftiggő költségvetés módosításáról, mely kiterjed a költségvetési szeľv
ťlnanszírozásibevételeire,azönkormanyzatťtnanszírozásikiadásairais.

c) az önkormáĺyzat esetében az egyéb mfüödési célú támogatások bevételei á||anhévtartáson
belülről, az egyéb felha|mozási célú tĺímogatások áI|afiháZtartáson beltilről, az egyéb
múktidési célú átvett pénzeszközök és az egyéb felhalmozási célú źtfuett pénzeszközok _ az
alapitványi támogatás kivételével - rovatokon elszámolt tĺibbletbevételek miatti költségvetési
módosításľól, és a támogatás céljanak megfelelő kiadási e|oirźnyzatok módosításźrő|,
melynek felső haüíľa döntésenként 5.000 e Ft,

d) az áIta|ános taľtalékĺól töľténő e|őfuźnyzat átcsopoľtosításról egyedi bruttó 10.000'0 e Ft
összegig, azza| a feltétellel, hogy az általanos taľtalék módosított e|őirányzata 20.000,0 e Ft
összeg aIá nem csökkenhet, a módosítás, átcsopoľtosítás érintheti a ťlnanszítozási
bevételeket, kiadásokat és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását is, azza| a
feltétellel, hogy a módosítás a következő évekľe előzetes kötelezettségvállalást nem jelent,

e) az önkormányzat ťlnanszirozási kiadásain belüli e|óirźnyzat átcsoportosításról, ha a
költségvetési szerv saját hatáskĺirben módosítja a jóvahagyott iľĺínyítószervi tźlmogatasként
fo lyó s ított tĺímo gatások e|őfu źny zatźÍ,

fl az tinkoľmźnyzat költségvetési kiadási címei közötti, és a címen belüli kiadási kiemelt
előirźtĺyzatok közötti, és a kiadási kiemelt eLőirétĺyzaton beltili ľovatok közĺitti előirányzat
átcsoporto sításró 1 érté|<hatélt nélkül,
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a h) pontban meghatározottak figyelembe vételével e ľendelet 5. mellékletében
meghatarozott céltaľtalékok e|őirźnyzatźnak a jóváhagyott célnak megfelelő
átc sopoľto s ításźtr óI, éľtékhataľ nélkül,

az ĺinkoľmźnyzaÍ, esetében a következő cé|tnta|ékok tekintetében az źl||arĺhźztartáson beliili
és az áIlamháztaÍtáson kívüli forľás átadásával kapcsolatos előiranyzat módosításrő| - az
alapítvany foľľás átadásanak kivételével _ éľtékłlatár nélkĹil:

polgĺírmesteri saját keret,

alpolgáľmesteri saj át keľetek,

Józsefu aľosiNemzetiségionkoľmányzatpľogramjaihoztźlmogatźs,

Civil szerv ezetek, alapíwányok tĺĺmogatása,

Egyhźzak, e gyhźz közö s sé gek tźtmo gatása'

Sp orto lók, spoľtszeľve zetek tźlmo gatása,

Idegen foľgalmi adó diffeľenciáIt kiegészítés tiímogatás,

Vaľosmaľketing.

Đ a költségvetési ľendeletben meghatározottakon kíviili noľmatív jutalom, céljuttatás, jubileumi
jutalom, hiĺség jutalom kifizetéséľől a polgĺĺľmester dönt, amennyiben a költségvetési szerv
béľmegtakarításźhő| a költségvetési fedezet biztosított és a szfüséges előiľányzat-módosítás
megtöľtént.

|5.4. A polgármester az önkotmźnyzat átmenetileg szabad pénzeszkozeinek befektetésétő|, vagy
lekötéséľől _ a ťĺzetési szám|ájat vezető hitelintézeten kívĹil még további, legalább négy
hitelintéZet ajźn|ata a|apjan - dönt maximum egyedi 500 millió Ft értékben a 20. $ (5)-(7)
bekezdésében foglalt szabályok betaľtásával. Az ajźnlatokat a befektetés éľtéknapjának és
futamidejének megjelölésével kell bekéľni. A lek<itések jogszenĺségét a jegyzo és az
átmenetileg szabad pélueszkoz leköthetőségét a gazdasági vezető jogosult vizsgálni.
(Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefulíľosi Önkoľmźnyzat Képviselő-testiiletének 3120|4.
(II. 1 3.) számí önkormány zati rendelete a 20t 4. évi költségvetésről).

15.5. A polgĺíľmester azon köznevelési, közmúvelődési, szociális, gyeľmekvédelmi szakmai
feladatellátásra vonatkoző pályázatok esetében, amelyek tinĺészt és előfinanszirozást nem
igényelnek, több éves, vagy taľtós kötelezettségvállalással nem jáľnak' és a pá|yźzat
benyújtĺĺsĺáľa az önkoľmáĺyzat,vagy a kĺiltségvetési szerv jogosult, apá|yázat benyújtásahoz
sztikséges fenntaľtói nyi|atkozat' kapcsolódó egyiittműködési megállapodás a|áírásźlta
képviselő-testiileti dĺĺntés nélkül is jogosult. (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuiírosi
onkormanyzat Képviselő-testĹiletének 3120|4. (II. 13.) szźtmű ĺinkormányzati rendelete a
20|4. évi költségvetésről).

15.6. A polgáľmester dönt a polgĺíľmesteri keret erejéig a döntéshozata|hoz sziikséges tanácsadói
és egyéb tevékenységek díjazásaľól, továbbá önkormźľlyzati éľdekek figyelembevételével a
jogszabá|yi előírások betntásával egyéb esetekben. @udapest Főváľos VIII. keľĹilet
Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletének 3120114. (II. 13.) számí önkoľmiányzati
rendelete a 20|4. évi kĺiltségvetésről)'

Đ

h)
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15.l . A zźrolt e|őirźnyzatok a polgármester d<jntéséig nem haszná|hatők fel. A zétrolt e|óirányzatok
a polgármester dtintéséig nem haszná|hatók fel. A polgáľmester döntését megelőzoen a
Polgármesteri Hivata| gazđaságí vezetője nyilatkozik aľról, hogy a zźnoIt előirányzatok
felhasználása az ö'nkormányzat, valamint a kĺiltségvetési szeľvek fe|adate||átásźt és
költségvetését nem veszé|yezteti. A polglármester év közben a költségvetési egyensúly
megtaľtása érdekében a jőváhagyott kiadási e|őkźnyzatok közĺil záĺo|hat, mely nem
veszélyeńetheti a kötelező feladatellátást.

15.8. Amennyiben az onkoľmanyzat költségvetési ľendelete foľrást biztosít a polgármester
szźlmźra, az magában foglalja a forľás felhasználásával kapcsolatos szeľződések
megktitésének, módosításának, megsziintetésének jogát is.

t6. Az átmeneti gazdálkodással kapcsolatos hatáskiiľe:

16.1. A polgáľmester gyakorolja mindazon hatáskörĺjket, amelyeket az onkormanyzat átmeneti
gazđá|kodásátszabźł|yozóĺinkormźnyzatirendeletahatáskĺirébeutal.

17. Az onkormányzat varyonával és a varyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával
kapcsolatos hatásktĺľe:

l7.l. A polgáľmester a joggyakoľló, amikoľ olyan tulajdonosi d<intést kell hozni, melyľe
vonatkozóan a Képviselő.testiilet nem tartotta fenn a fulajdonosi jogköľének gyakorlását és a
fulajdonosi jog gyakoflásź./- nem ruházta át a Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsźryľa
(Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuĺĺľosi onkoľmźnyzatKépviselő-testĹiletének6612012.
(xII.l3.) önkoľmányzati rendelete Budapest Józsefuaľosi onkoľmźnyzat vagyonaĺól és a
vagyon feletti fu laj donosi j ogok gyakorlásaľól).

17.2. Ahźzastźttsi vagyonközösség megszüntetése esetén érté|&atartól fiiggetlenül a polgáľmesteľ
engedélyezi az onkormźnyzat felé je|zá|ogjoggal biztosított tartozás átvál|a|ásźi és a
jelzálogjog átjegyzését,haamegosztásról mar sziiletett jogeľős bírósági hatźrozat, vagy ha a
megosztás feltétele az engedélyezés. (Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuarosi
onkormányzat Képviselő-testĺiletének 6612012. (x[.13.) szĺĺmú önkoľmanyzati rcndelete
Budapest Józsefuáľosi onkoľmźnyzat vagyonĺĺľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaról).

|7.3. Az onkoľmanyzat vagyonát vagy az onkoľmanyzat vagyoni és pénzügyi kĺitelezettségét
éť:ntő eljaľásban a polgáľmester dönt a Képviselő-testiilet és átrúlézott hataskĺirben eljaľó
bizottság hatáltozatában szereplő kiíľási, ajanLatkérési, versenyeztetési feltételek hiľdetések
foľmai helyesbítéséről és a helyreigazitásolaől, továbbá a jogszabźůyi előírások miatt
szfüséges koľrekciók źttvezetésérő| azza|, hogy ezen döntés a képviselő-testĺilet vagy
źúnlhazotthataskörben eljĺíró bizottság dĺintésével_ a helyreigazítási kérdéseken tulmenően _
nem lehet ellentétes, azt lényegi _ helyreigazítási kéľdésnek nem minősülő _ kérdésekben
nem módosíthatja. (Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-
testĹiletének 661201-2. (xII.13.) számí önkoľmányzati rendelete Budapest Józsefuarosi
onkoľmanyzatvagyonĺáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól).
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|7.4. A polgáľmester dĺint az onkormányzat öröklése vagy a vagyon javáľa toľténő lemondás
esetén az örĺiklés és a lemondással érintett vagyon elfogadásáľól, elfogadás esetén intézkedik
annak átvételéről, a lÉlBr-Programmal kapcsolatos pénzbeli adomanyok elfogadásríról és
fęIhaszná|ásráľól (Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkoľmanyzat Képviselő-
testiiletének 6612012. (xII.13.) szźtmű' önkormányzati rendelete Budapest Józsefuaľosi
Önkormányzat vagyoniíról és a vagyon feletti fulajdonosi jogok gyakorlásáról).

|7.5. A polgármester dĺint az onkoľmźnyzat tulajdonosi ľészvételével működő többszemélyes
taľsaságoknál a tarsaság legfőbb szervének hatźltozat hozata|tlt megelőzően a képviselendő
tulajdonosi álláspont tekintetében, valamint az onkoľmányzat tulajdonában lévő
egyszemélyes tiírsaság alapítójanak hatáskĺĺrében a kĺĺvętkező kérdésekben:

1. az igazgatősáry és a felügyelőbizottság tagjainak, az ugyvezetó, a könywizsgáló
megválasztása, visszahívása, megbízźsa,megbizásźnak visszavonása és ďíjazása;

2. a taľsaság vezéngazgatőjźnak, igyvezető igazgatőjanak megbizása, megbízásanak
visszavonása és díjazásanak megállapítása, a vezéigazgató, ügyvezető igazgatő szeméIyét
érintő egyéb kérdésekben (Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuĺĺľosi onkormźnyzat
Képviselő.testtiletének 66120|2. CXII.l3.) szĺĺmú ĺlnkormányzati rendelete Budapest
Józsefuaľosi Önkoľmĺĺnyzatvagyonźról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasáról).

|7.6. A polgáľmester az onkormĺĺnyzat torvéĺyes képviseletének e||źúásara vonatkozó jogkcirében
korlátozás nélkül adhat megbizást és meghata|mazźst a nevében tĺiľténő jognyilatkozat
megtételére. (Budapest Fővaľos VIII. kertilet Józsefuaľosi Önkormányzat Képviselő-
testiiletének 6612012. (xII.13.) szálmű ĺinkormányzati rendelete Budapest Józsefuarosi
onkoľmĺányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásĺĺľól).''

18. Eryéb hatáskiiľe:

18.1. A Képviselő-testület e|é teĄesni a firgyévre vonatkozó összefoglďó
jelentést, amely az onkormźnyzat á|ta| fuźnyított költségvetési szervek
j elentései alapjźn készül.

eves
eves

ellenőrzési
ellenőľzési

18.2. Dönt a testvérvaľosi, paľtnervĺáľosi kapcsolattaľtással összefüggő önkoľmźnyzati delegáció
külföldi utazásźtrő|, tagjaiľól és a napidíjról.

18.3. Dönt az onkormányzat szakmai, gazdasźąi, kulturális vagy politikai fórumokba,
szervezetekbe delegált képviselőinek személyéről, a delegálás feltételeiľől és a delegálás
során képviselendő önkoľm źnyzati álláspontról.

18.4. Saját hataskörben dönt a munkacsoportok, tanácsadó testiiletek, intézményi tanács,
érdekképviseleti forum, egyéb egyeztető fórumok |étrehozásźlľól, cĺsszetéte|ériĺI, tagsairő|,
feladatairól és mfüödéséről. Ezt a szabá|ý kell alkalmazni a Képviselő-testiilet által
koľábban létľehozott, munkacsopoľtok, tanácsadó testületek, intézményi tanács,
érdekképviseleti forum, egyéb egyeztetó forumok tekintetében is.
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18.5. A polgáľmester jogosult a sajtó-he|yreigazításokkal kapcsolatos, illetve a polgármesteľ
személyét érintő ügyekben a szfüséges eljáľások megindítására.

18.6. A polgármester dĺjnt az onkoľmźnyzat által megbizott ugyvédeket éľintő, köttségvetési
foĺrás fe|haszná|źlsanak nem minőstilő kérdésekben, különĺis tekintettel a titoktartási
kötelezettség alóli felmentéssel kapcsolatos ügyekľe. Ez a rendelkezés nem érinti a
polgáľmesteľnek a szémáta biztosított költségvetési foľrással kapcsolatos j ogait.

18.7. A jegyz(|javaslata a|apján dönt a kozbeszerzési eljáľásokban eljaľó bírá|őbizottság tagjainak
személyéľől.

l8.8. A polgáľmester dönt a szabada|mi eljĺáľások kezdeményezéséró| és az azol<kal kapcsolatos
intézkędések megtételéről.
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l.Fiiggelék

xnľvĺsEr,Ő.ľBsľÜr,Bľ TAGJAINAK NÉvsoRA

Polgórmester: Dr. Kocsís Móté Sdndor FIDESZ-KDNP

E GYENI uÁĺ,ąs zro rrntjĺrrt rN ME GVÁL/ls ZTo TT KÉPWS ELóK :

1. Dr. Szilágli Demeter Gergely

2. Egry Auila Gábor

3. Dudás István Józsefné

4' Zentai oszkár

5. Gondos Judit

6. Balogh István

7. Soós Gyĺ)rgł

8. Vöros Tamós

9. Guzs Gyula

10. Kaiser József Lajos

]]. Erhardt Zoltánné Dr. Ferencz
Orsolya lldiko

12. Dr. Sóra Botond Attila

I3. Pintér Attila

14. Jakabfi Tamós

I5. Komdssy Zsott ÁIros

16. Simon Gyt)rgł

17. Dr. Erőss Gábor János

KOMPENZACIOS LISTAN B EJUTOTT KEPWS ELOK:

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-DK-MLP

MSZP-DK-MLP

EGYÜTT-PM
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2.Fiiggelék

ĺ. xľpvrsELo.TEsTÜLET Ár,I,ĺ.ľoó BIZoTTsÁc.ł.l

1. uÁnoselzuíĺronÁsĺ És pÉlvzÜew BIZuTTSÁG TAGJAI

rĺNor:

,ąĺzĺuol<:

TAGOK:

KULSOS TAGOK:
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2. Hufur',íNszoLeiÍĺrlrÁsl rlzorrsÁG TAGJAI

Eĺlĺol<:

ALELNOK:

TAGOK:

KULSOS TAGOK:
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INDoKoLÁS

Áltaĺá,os indokolás

201'4. októbeľ 12. napjátőI, az źĺ|ta\tnos ĺjnkormányzati választások napjától hattiyát vesztette
a he|yi cinkoľmányz,atokrőlszóló 1990. évi I,XV. töĺvény, a polgármestęľi tisztség ellátásanak
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjĺĺról szőIő 1994. évi LXN.
ttirvény, valamint a helyi önkormanyzati képviselők jogállásanak egyes kérdéseiľől szóló
2000. évi XCVI. törvény. 20114. januar 18-tól a népi kezdeményezés, mint jogintézmény
megszűnt. Figyelemmel arra, hogy a ľenđelet egy része ily módon hatályon kívül helyezésľe
kerĹilt volna, ezért - l.rvábbá Magyarország he|yi önkormányzataftől szóló 201I. évi
CLXXXX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43' $ (3) bekezdésében foglaltak alapjźn -
javasolt volt egy új Szervezeti és Mfüödési SzabáIyzat megalkotása, mely illeszkedik a
megvä|tozott jogszabályi környezethez és áttekinthetően tartalmazza a Képviselő-testület és

Szervei Szeľvezeti és Mrĺködési rendiét'

Részletes indokolás

az 1. $-hoz

Az általiínos ręndelkezéseket tarta\mazza. továbbá az onkormányzat hivatalos
megnevezésével, székhelyével, címeréve| és zászlójával kapcsolatos alapvető adatokat.
Új rendelkezés a,,Józsefuáľos újjáépül'' jelmondat hasznźiatáľa vonatkozó onkormányzat
kizárólagossága.

a 2. $-hoz

Az értelmező rendelkezéseket tarta|mazza, amelyek a rendelet á|tal gya|<rabban haszntit
kifejezések kĺjľülírásáľa vonatkoznak. Uj érte|mezó ľendelkezésként keľült meghataľozásta a
képviselői hozzászőIás, illetve a tartós akadá|yoztatás fogalma.

a 3. $-hoz

A Képviselő-testület |étszámára és tagjaira vonatkozó rendelkezésttarta|mazza.

a 4-7. S-hoz

Az előterjesztésekľe vonatkozó részletszabályokat foglaljak magukban, az e|oterjesztési

szandéktól kezdődően az előkészítés teljes szakaszáíg. Az előteľjesztés tartalmi
követelményei feltilvizsgtiatra keľültek. Az előteľjesztések ľendjét és taľtalmi k<ivetelményeit

az 5. mel|éklet hrtaImazza.

a 8-9. $-hoz

A Képviselő-testület üléseinek alapvető szabáIyait tarta|mazza, a ľendes és renđkívüli ĺilések
ľendjét.

a 10-12. $-hoz

Ezen rendelkezések magukba foglalják a képviselő-testületi tilés osszehívásának és

vezetésének, az ülésľe meghívottakĺa vonatkoző szabá|yokat. A pótkézbesítés legkésőbbi



időpontja módosításra kerĹilt az előteľjesztésľe vonatkozó kézbesítés szabályainak
összhangj aľa tekintettel.

a 13-15. S-hoz

Az Mtitv. rendelkezéseinek megfelelően ezen szakaszok szabáIyozzak a nyilvánosság
biĺosítását és az elthez kapcsolódó informatikai múkodésľe vonatkoző szabá|yokat'

a 16-19. S-hoz

Ezen szakaszok a képviselő-testtileti ülés napirendjének és a tanácskozási rendjének részletes
szabźiyaittartalmazzźtk.

a 20-23. S-hoz

A napirendi pontok tárgyalására vonatkozó rész|etszabályokat tarta|mazzák. Az egyes
napiľendi pontok tárgyalásátavonatkozó idotartamok újľaszabá|yozástakeniltek.

a 24. g-hoz

Ezen szakasz taĺtalmazza az önkormányzati képviselőkrę vonatkozó általános magataľtási és
azi|ésrendjénekfenntaľtásaľavonatkozőszabá|yokat'

a 25-27.9-hoz

A Képviselő-testület dontéshozatali eljaľásának és a szavazás módjának részletszabá|yait
tarta|mazza. A szavazás továbbra is a Mikľovoks szavazőberendezéssel tĺiténik.

a 28-30. g-hoz

A Képviselő-testtilet rendeletalkotásźra és határozathozata|áĺa vonatkozó rendelkezéseket
foglalják magukba, melyek megegyeznek a korábbi szabályozással.

a 31. g-hoz

A Képviselő-testtilet bizottságokľa és a polgármesterre átruházott hatásköreire vonatkozó
ľendelkezéseket tarta|mazza' A Képviselő-testületnek az á|lanđő bizottságokra átruhtnott
hatásköreit a rendelet 7. melléklete, a polgármesteľre átruházott hatásköreit a ľęndelet 8.
me l l ékl ete tar:talmazza,

a 32. g-hoz

A szakasz a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéľe vonatkozó szabá|yokat tarta|mazza, a
korábbival me ge gy ező módon.

a 33-34. $-hoz

Ezen szakaszok az cinkormányzati képviselők jogaira, kötelességeire vonatkoző szabá|yokat
hrta|mazzák. Az Mĺjtv. új ľendelkezése, mely a|apjánaz onkoľmányzati képviselő köteles a
testületi üléseken megjelenni és döntéshozata|i eljarásban részt venni, melyľe tekintettel keľült



szabá|yozźtsra a rendelet 33. $ (1) bekezdés b) pontja. Új ľendelkezés továbbá azMotv-ben a
kötelezettségeit megszegő önkoľmányzati képviselő megállapított tiszteletdíjanak,
természetbeni juttatástnak a Képviselő-testület által tcĺrténő csökkentésének, megvonásának
lehetősége' Az eľľe vonatkozó tész|etszabályok az onkormányzat ktilön renđeletében
keľülnek kidolgozásra.
Ezen túlmenoen az önkormányzati képviselőt megillető dĺjntés feltilvizsgálati joga - me|y ar,
Mötv. szerinti iý jogintézmény - kerül szabá|yoztsra.

a 35-39. $-hoz

A Képviselő-testület bizottságaira és míĺködéstikľe vonatkozó szabá|yokattarta|mazzák.

a 40-42. S-hoz

Ezen szakaszban kenilnek meghatározásta a titkos szavazás szabá|yaí, melyek a korábbi
szab tiy o zás s al me ge g y eznek.

a 43. $-hoz

Ą i e gy zőr e vonatkozó rendelkezéseket tartal mazza.
Uj rendelkezés a jegyzói és az a|jegyzői tisztség egyidejű betöltetlenségéľől vagy tartós
akadá|yoztatásárő| szóló rendelkezés, figyelemmel az Mötv. 82. $ (3) bekezdésére'

a 44. g-hoz

Ezen szakasz az Motv. rendelkezésének megfelelően szabźiyozza a jegyző jogszabálysértő
dontés vagy működés jelzéséľe vonatkoző kotelezettségét és a törvényességi ellenőrzésre
vonatkozó ľendelkezéseket.

a 45. g-hoz

Ezen szakasz anemzętiségi önkormányzatok és a kęľiileti önkormányzat kapcso|atźrőI sző|.

a 46-47. S-hoz

Az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően ezen szakaszok tartalmazzák a helyi onszerveződő
közösségek és a helyi demokľácia egyéb intézményeinek helyét a Képviselő-testiilet
működésében (közmeghallgatás és lakossági fórum).

a 48-49. S-hoz

Ezen szakasz szabáIyozza a felvilágosítás kérésének jogintézményét az Motv. 32. $ (2)
bekezdés b) pontja a|apjtn, mely a korábbi ľendeletben szereplő képviselői kéľdés
j ogintézményének szerepét v eszi át.

az 50-54. S-hoz

Ezen szakaszok egyéb önkormanyzati ľendeletek módositásźtta vonatkozóan tarta|maznak
rendelkezéseket.



az 55-57.$-hoz

A zárő renđelkezések megteremtik a kapcsolatot a korábbi Szewezeti és Mfüödési
Szabá|yzatokkal. Továbbá ahatá|yba léptető éshatá|yátvesztő rendelkezéseket taľtalmazza.


