
Budapest Józsefvárosi Önkoľmá nyzat

Képvĺse|ő-testĺi|ete számára

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testüIeti iilés időpontjaz 20|4. decembeľ 04. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat az iĺnkormányzati képviselők' a bizottságĺ elnöktik' a bizottság tagiának díjazá.
sáľĺóI szóló 3sl2014. (x.fz.) iinkoľmányzati ľendelet módosításáľa a megállapított tiszteletdíj
csiikkentése, megvonása vonatkozásában

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni' a rendelet e|fogadásához minősített szavazattłĺbbség szĺiksé-
ges
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzü5rĺ Bizottság vé|eményezí E
Emberĺ Erőfoľľás Bĺzottság véleményezi E
Határ ozati i av as|at a bizot1sélg széĺnán a:

A Városgazdálkodási és Pénzügvi Bizottsáď Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képvi:
selő-testtiletnek az előterj esztés meglargya|ását.

Tĺsztelt Kópvĺselő.testület!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

A Képviselő-testület 20|4. október 22. napján tartott testiileti ülésén elfogadta az önkor-
mźnyzati képviselők, abizottsági elnökök, abizottság tagjainak đíjazásań| sző|ő 35120|4.
(X.22.) önkormlányzati renďeIetét (a továbbiakban: Rendelet), amely Rendelet 2014. október
22. napjan lépett hatáIyba.

Magyaľoľszághe|yi cinkoľmányzatairól sző|ő20|1. évi CL)ooilX. törvény (atovábbiakban:
Mötv.) 32.s Q) bekezdése |latáĺozzamegaz ĺĺnkormányzati képviselő jogait és kötelezettsé.
geit.

Az Mcĺtv. 32. s Q) bekezdés i) pontja a|apjan az ĺinkormźnyzati képviselő köteles a testületi
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üléseken megjelenni, a képviselő-testület munkájában és döntéshozata|i eljźxásában ńszt
venni.

Ezen rendelkezéssel összefüggésben keľült szabźt|yozásta az Mötv. 33. $-a, me|y a|apjáĺ az
Mtltv-ben meghatáĺozott kötelezettségeit megszegő önkoľmanyzati képviselő megállapított
tiszte|etdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testiilet _ a szeÍvezeti és múködési szabály-
zatźlban meghataľozottak alapjan - lcgfcljcbb tizcnkót havi időtartamĺa csĺjkkentheti, meg-
vonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csĺikkentés vagy a megvonás újra megállapít-
ható.

Hivatkozással a Képviselő-testĹilet és Szervei Szeľvezeti és Mfüödési Sz-abá|yzatárő| sző|ő

3612014. (XI.06.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: rendeleti sZMsZ) 33. $ (5) be-
kezdésében foglaltalaa, az ĺinkormányzatĺ képviselők megállapított tiszteletdijźlnak csĺikken-
tésére, megvonásaľavonatkozó rendelkezések a Rendeletben keľülnek meghatáľozásra.

A javaslat szerint:
- Az önkormźnyzati képviselő testÍileti ülésről va|ő igazolatlan távolléte esetén a megźi|apí-
tott tiszteletdíj a csökkenthető, illetve megvonható.
- Amennyiben az onkoľmanyzati képviselő a testületi iilésen igazo|aÍIarlul nem vesz tészt, a

következő havi tiszteletdíját 50 Yo-aI csĺikkenteni kell.
- Újaut igazo|at|anhiányzás esetén a tiszteletdíjat meg kell vonni, és annyi ideig szĹineteltet-
ni kell a folyósítást, ahány ülésľől az ĺinkoľmányzati képviselőIllźnyzott.
- A tiszteletdíj megvonásáról a polgáľmester előterjesztésére a képviselő-testület az igazo|at-
|an hĺányzást követő képviselő-testiileti ülésen dtint.
- A testĹileti ülésekről való távolmarađás akkor tekinthető igazo|tnak,ha azt az onkormźnyza-
ti képviselő, távolmaľadásátazülés megkezdésének meghívóban szereplő időpontjáig,akadá-
|yoztatása estén az akadáIy elhlíľulását követően haladéktalanul, alapos indokkal a po|gár-
mestemek vagy bizottsági eln<iknek íľásban bejelenti.
- A bizottsági Ĺilésekről való igazo|at|an távollétľe megfelelően iranyadóak a fenti rendelke-
zések.

A rendeleti sZMsZ 7. sz. mel|ékletében jelenleg aYátosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság
hatásköre a kötelezettségeit megszegő képviselő megźtl|apított tiszteletdíjának csĺjkkentéséről
és időtartamĺĺľól ttirténő dĺintés.

Tekintettel arľa, hogy a javaslat szerint az önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdĹ
jának cscikkentéséről, megvonásaľól a döntés a képviselő-testtilet hatáskörébe kerĹil, javasolt

a rendeleti sZMsZ-t a Ytrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság ezen hatásköre részében
módosítani.

il. A beteľjesztés indoka

Magyarországhe|yi önkoľmlínyzataiľól szőIő 20|l.évi CL)o(XIX. töľvény 33.$-a szabá|yo-
zási|ehetóséget enged a képviselő-testtiletnek arra, hogy a kötelezettségeit megszegő önkoľ-
mźnyzati képviselők megállapított tiszteletdíj át csökkentse, megvonj a.

ilI. A diĺntés célja' pénzĺĺryi hatása

A döntés célja, hogy az önkormźnyzati képviselők az Mötv-ben meghatźrozott kĺjtelezettsé-
geinek eleget tegyenek.



A dtjntés péwÍigyi vonzattal akkor jar _ és ez esetben csĺikkenti a kĺiltségvetési kiadásokat _,

amennyiben az önkoľmányzatí képviselő a testĹileti vagy bizottsági ülésekľől igazolatlanul
távolmarad és megállapított tiszteletdíja csökkentésľe vagy megvonásľa keľiil.

Iv. Jogszabályi kiĺrnyezet

Az A|aptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjaszetint a helyi önkoľmányzat a helyi köz-
ügyek intézése körében ttlrvény keretei között rendeletet alkot. A képviselő-testiilet hatásköľe
az Mötv. 42. s l. pontján és 33.$-án alapul, a képviselő-testiilet hatásktlréből nem nlházhatő
át a rendeletalkotas.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testiilettől a mellékelt önkoľmĺĺnyzati rendeletek elfogadását.

A diintés végrehajtásáúvégző szen,ezeti erység: Jegyzói Kabinet

Budapest, 2014. december 4.

Töľvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimĺán Edina

jegyző
nevében és megbizźtsfuó| ĺtl,t ^l // Il
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Dľ. Kovács Gäbriella

aljegyző
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Dr. Kocsis Máté
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A kihirdetés módja: kifiiggesztés
A kihirdetés napja:

az előterjesztés I,sz. melléklete

Danada-Rimán Edina
jegyzó

Budapest F.ővá ľos VIII. keľĺilet Józsefu áľosi ön koľmá ny zat Képviselő-testületének

(...) 12014. (...) önkorm ányzati ľendelete

az iinkoľmányzati képviselők, a bizottsági elniikiik, a bizottság tagiának díjazásáľól szóló
3512014. (x.22.) önkoľmányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefrárosi onkormrĺnyzat Képviselő-testĺilete az A|aptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormźnyzatairől szóló 2011.évi
CLxxXx. törvény 143. $ (4) bekezdés f) pontjában kapott fe|hata|mazás alapján a következőket
rendeli el:

1. $ Az önkoľmányzati képviselők, a bizottsági elnökök, abizottsźlg tagjának dijazásáről sz6|lő

35l20I4. (X.22.) önkormányzati ľendelet aza|ábbi 3/A. $-al egészül ki:

,,3/A. $ (1) Az önkormányzati képviselő testĺileti Ĺilésľől va|ő igazo|atlan távolléte esetén a megállapĹ
tott tiszteletdíja csökkenthető, illetve megvonható.

(2) Amennyiben az önkormányzati képviselő a testiilęti ülésen igazolat|anul nem vesz részt, a követ-

kező havi tiszeletdíját 50 %o-a| csö'kkenteni kell.

(3) Újabb igazo|atllanhiźnyzźs esetén a tiszteletdíjat meg kell vonni, és annyi ideig szüneteltetni kell a
folyósítĺást, ahźny ülésről az önkoľmányzati képviselő hiźnyzott.

(4) A tiszteletdii megvonásáról a polgáľmester előterjesztésére a képviselő-testiilet az igazo|at|an hi-
źnyzź.st követő képviselő-testiileti ülésen dönt.

(5) A testĺileti ülésekről való távolmaľadás akkor tekinthetó igazo|tnak, ha azt az <inkormányzati kép-

viselő a távolmaradását legkésőbb az tilés megkezdésének meghívóban szereplő időpontjáig,
akadźiyoztatása estén az akadá|y elhĺĺľulását követően haladéktalanul, alapos indokkal a pol-
gármesteľnek vagy bizottsálgi elnöknek írásban bejelenti.

(6) A bizottsági iilésekrő|va|ő igazolatlan távollétre megfelelően irányadőak az (1)-(5) bekezdésekben
foglaltak.

2. $ E rendelet 2014. december 5. napján lép hatalýa és a hatálýa lépést követő napon hatźůyźú

veszti."

Budapest 2014. december ...

Danada-Rimán Edina

jegyzo

Dr. Kocsis Máté

polgármester



ALTALAAIOS INDOKOLAS

Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ó 20|l.évi CLXXXIX. törvény 33.$-a szabźiyozźsi lehe-

tőségot enged o képviselő-testiiletnek arro, hogy a kötclezcttsógcit mcgszegő önkormónyzati képvise-

lők megállapított tiszteletdíj át csökkentse, megvonj a.

nEszr,nľEs INDoKoLÁs

1.$

Az önkormźnyzati képviselők tiszte|etdíjźtnak csökkentésére, megvonásźtra vonatkozó részletes ľen-

de lkezé seket tarta|mazza.

Hatźůyba l éptető rendelkezé s.

2.$





az előterjesztés 2. sz. melléklete

Budapest.Főváros VIII. keľĺĺlet
JózsefuárosÍ onkoľm ányzat Képviselő-

testĺiletének

3512014. (X.22.) tinkormányzati rendelete

az iinkormánvzati képviselők, a bizottsásĺ
elntĺkiik, a biżottság t-agiának díjazásárôl

Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuĺíľosi
Önkormĺányzat Képviselő-testĹilete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekęzdés a)
pontjában és a Magyarcrszág helyi
ĺinkoľmányzatairő| szóló 2011.évi
CL)ooilX. törvény 143. $ (4) bekezdés f)
pontjában kapott fe|hata|mazás alapjźn a
következőket rendeli el:

1. $ (1) Az önkoľmányzati képvise|ő 2.

$ szerint megállapított havi
tiszteletdíjrĺnak a|apja a Központi
Statisztikai Hivatal (továbbiakban
KSH) által kiadott gyoľstájékoztatő
szerinti nemzetgazdasági szinhĺ,
mindenkori éves bruttó átlagkereset
(továbbiakban: bruttó átlagkereset).

(2) A tĺĺľgyévľe vonatkozó tiszteletdíj
összegét a tźrgyévet mege|őzó bruttó
átlagkereset a|apjan kell megállapítani.
(3) A megállapított tiszteletdíj összegét a
KSH (l) bekezdés szerinti tźĘékoztatőjanak
kózzététe|ét követő hónaptól kezdődően
módosítani kell.
(4) A tisńe|etdíjat szézfonntra kerekítve kell
megállapítani.

2. s (1) Az önkoľmźnyzati képviselő
havi tiszteletdíja a bruttó átlagkereset
5 O%-aÍIak megfelelő ö'sszeg.

(2) A képviselőt, ha a képviselő-testĺilet
bizottságának a tagsa vagy elnöke, az (1)
bekezdésben foglalt tiszteletdíj helyett a (3)-
(4) bekezđés szerinti tiszteletdíj illeti meg.
(3) Az onkotmźnyzati képviselő, ha a
képviselő-testĹilet egy vagy több
bizottságźnak a taga' a havi tiszteletđíja a
bruttó átlagkeľeset |00%-źľrak megfelelő

Budapest.Főváľos VIII. keľület
Jĺízsefváľosi onkorm ńnyzat Képviselő-

testĺiletének

(...)12014. (...) iinkorm ányzati ľendelete

az iinkoľmányzati képviselők' a bizottsásĺ
eI n ti kti k, a b,izotts ág, f aqi án a k díiazásár ő|

szóiő 35 ĺ201 4. (X22.\ -tinkoľm ánvzati
ľendeletéńek módosí tátsárőť

Budapest Főviĺľos VIII. keľiilet Józsefuaľosi
onkoľmĺínyzat Képviselő-testiilete az
Alaptĺiľvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a Magyarország helyi
önkoľmányzatairő| sző|ő Z}II.évi
CDooilX. törvény 143. $ (4) bekezdés f)
pontjában kapott fe|hata|mazás a|apján a
ktjvetkezőket rendeli el:

1. $ (1) Az önkoľmanyzati képvise|ó 2.

$ szerint megállapított havi
tiszteletdíjĺĺnak alapja a Központi
Statisztikai Hivatal (továbbiakban
KsH) által kiadott gyoľstájékoztatő
szerinti nemzetgazdasági szinťu,
mindenkori éves bruttó átlagkeľeset
(továbbiakban: bruttó átlagkeľeset).

(2) A táĺgyévľe vonatkozó tiszteletdíj
összegét a táľgyévet megelozó bruttó
átlagkereset a|apjan kell megállapítani.
(3) A megállapított tiszteletdíj tlsszegét a
KSH (1) bekezdés szerinti tájékoztatőjanak
kĎzzétételét követő hónaptól kezdődően
módosítani kell.
(4) A tiszte|etdíjat széz forintra keľekítve kell
megá1lapítani.

2. $ (1) Az önkoľmźnyzatí képviselő
havi tiszteletdíja a bruttó átlagkereset
5 O%-ának megfelelő ö sszeg.

(2) A képviselőt, ha a képviselő-testĹilet
bizottságźnak a tagja vagy elnöke, az (|)
bekezdésben foglalt tiszteletdíj helyett a (3).
(4) bekezdés szerinti tiszteletdíj illeti meg.
(3) Az önkoľmányzati képviselő, ha a
képviselő-testület egy vagy több
bizottséryźnak a tagia, a havi tiszte|etdíja a
bruttó átlagkereset 100%-ának megfelelő
összeg.



(a) A képviselő-testiilet bizottsága elnĺikének
havi tiszteletdíja _ több tisztség, bizottsági
tagság esetén is - az a bruttó átlagkereset
|20%- ának me gfelelő ö s sze g.
(5) A képviselő-testiilet bízottsága nem
képviselő tagianak havi tiszteletdíja a bruttó
átlagkerese t 25%- aÍLak megfelelő összeg.

3. $ (1) A képviselő.testĹilet az
önkoľmányzati képviselőt és a
bizottság nem képviselő-testiileti
tagsát teľmészetbeni jutüatásban nem
részesíti.

(2) Az ĺinkoľmányzati képviselőnek, a
képviselő-testiilet bizottságanak nem
képviselő tagianak a képviselő-testület
képviseletében vagy a képviselő-testiilet,
továbbá a polgáľmesteľ megbízásából végzett
tevékenységével összefüggő, áLta|a

e|ő|egezett, szźlm|ával igazoLt, sziikséges
kĺiltséget meg kell téríteĺĺ, melyek kifizetését
a polgármester engedéIyezi.

(4) A képviselő-testiilet bizottsźęa elnökének
havi tiszteletdíja _ több tisztség, bizottsági
tagság esetén is - az a bruttó átlagkereset
tZÜ%-ának megfelelő ö sszeg.
(5) A képviselő-testiilet bizottsága nem
képviselő tagjanak havi tisaeletdija a bruttó
átlagkereset 25%- aÍIak megfelelő ö ssze g.

3. s (1) A képviselő.testület az
önkormányzati képviselőt és a
bizottság nem képviselő-testületi
tag1át teľmészetbeni juttatásban nem
részesíti.

(2) Az önkoľmĺĺnyzati képviselőnek, a
képviselő.testület bizottságźnak nem
képviselő tagjĺĺnak a képviselő-testület
képviseletében vagy a képviselő-testĹilet,
továbbá a polgármester megbízásából végzett
tevékenységével összefiiggő, á|tala
előlegezett, szám|áva| igazoLt, sztikséges
költséget meg kell téríteni, melyek kifizetését
a polgáľmesteľ engedéIy ezi.
3lA. s (1) Az tinkoľmányzatĺ képviselő
testületĺ ĺilésľől valő igazolatlan távolléte
esetén ̂  megáIlapított tiszteletdíja
cstikkenthető, illetve megvonható.

a) Amennyiben az iinkoľmányzati
képvĺselő a testületi ülésen igazolatlanul
nem Yesz részt, a ktivetkező havi
tĺszteletdíj áú 50 oÁ-a| csiikkentenĺ kell.
(3) Újabb ĺgazolatlan hiányzás esetén a
tĺszteletdíjat meg kell vonnĺ, és annyi
szüneteltetnĺ kell a folyósítást, ahány
ülésről az önkormányzati képviselő
hiányzott.
(4) A tiszteletdíj megvonásáľól a
polgáľmester előterjesztésére a képviselő.
testĺilet az igazo|at|an hiányzást ktivető
képvĺselő.testületi ülésen dtint.
(5) A testületĺ ülésekľől való távolmaradás
akkor tekĺnthető igazoltnak' ha azt az
önkoľmányzatĺ képviselő a távolmaradását
legkésőbb az ülés megkezdésének
meghívóban szeľeplő időpontjáig'
akadályoztatása estén az akadály
elhárulását ktivetően haladéktalanulo
alapos indokkal a polgáľmesternek vary
bĺzottságĺ elntiknek íľásban bejelenti.

A bĺzottsáeĺ ĺilésekrőI való igazolatlan



4. $ Ez a rendelet 20|4. október 22. napjźn
1 5. 00-kor Iép hatźiyba.

5. $ Hatályźúveszti
a) a polgáľmester, az alpolgáľmesteľek

illetményéľől és egyéb juttatásairól,
valamint az önkoľmĺĺnyzati képviselők
kiesett jövedelmének megtérítéséről és
tiszteletdíjáról sző|ő 40l|998. (xII.01.)
önkormány zati r endelet;

b) a polgármester) az alpolgáľmesterek
illetményéről és egyéb juttatásaiľól,
valamint az ĺinkormányzati képviselők
kiesett jovedelmének megtéľítéséről és
tiszteletdíjrĺľól szóló 40l|998. CXII.OI.)
önkoľmiĺnyzati rendelet módosításaról
szóló |7ll999. (IV.13.) <inkormányzati
rendelet;

c) a polgármester, az alpolgármesterek
illetményéről és egyéb juttatásairól,
valamint az önkoľmźnyzati képviselők
kiesett jövedelmének megtéľítéséről és
tiszteletdíjaról szóló 40lI998. CXII.01.)
önkormányzati rendelet módosításĺĺľól
sző|ő 27 ĺ2000. (V[.14.) önkormányzati
rendelet;

d) a polgiíľmesteľ, az alpolgármesterek
illetményéľől és egyéb juttatásairól,
valamint az önkormányzati képviselők
kiesett jövedelmének megtérítéséről és
tiszteletdíjaról szóló 40lI998. CXII.0l.)
önkoľmányzati rendelet módosításáról
sző|ő 4912000. CXII.29.) ĺinkormányzati
rendelet;

e) a polgiĺľmesteľ, az ďpolgáľmesteľek
illetményéről és egyéb juttatásaiľól,
valamint az ĺĺnkoľmányzati képviselők
kiesett jövedelmének megtérítéséről és
tiszteletdíjrĺľól sző|ő 40lI998. CXII.Ol.)
önkormźnyzati ľendelet módosításaľól
sző|ő 20/2003. (tV.10.) önkormlányzati
rendelet;

f) a polgáľmester, az alpolgármesterek
illetményéről és egyéb juttatásairól,
valamint az ö'nkormányzati képviselők
kiesett jtivedelmének megtérítéséről és
tiszteletdíjrĺľól szóló 40l|998. CXII.O1.)

távollétre megfelelően irányadőak az (1)-
(5) bekezdésekben foglaltak
4.$ Ez a rendelet 2014. december 5. napjan
Iép hatá|yba és a hatźůyba lépést követő
napon hatá,|y át ve szti.

5.$ Hatályát veszti
a) a polgrĺľmesteÍ, az alpolgláľmesterek

illetményéről és egyéb juttatásairól,
valamint az ĺinkoľmányzati
képviselők kiesett jövedelmének
megtérítéséről és tiszte|etdíjźről szóló
40l|998. CXII.O1.) önkormányzati
rendelet;

b) a polgiíľmester, az alpo|gźtrmesteľek
illetményéľől és egyéb juttatásairól,
valamint az ĺinkoľmányzati
képviselők kiesett jövedelmének
megtérítéséľől és tiszte|etďíjaról szóló
40lI998. CXII.O1.) tinkormányzati
rendelet módosításáról szóló 17 l 1999.
(IV. 1 3.) önkoľmány zati rendelet

c) a polgáľmester, az alpolgáľmesterek
illetményéľől és egyéb juttatásaiľól,
valamint az önkoľmányzati képviselők
kiesett j<lvedelmének megtérítéséről és
tiszteletdíjaról szóló 40ll998. (X[.0l.)
önkormiínyzati ľendelet módosításĺĺľól
sző|ő 27 12000. (VII.14.) önkormányzati
rendelet;

d) a polgáľmester, az alpolgármesterek
illetményéről és egyéb juttatásaiľól,
valamint az önkormányzati képviselők
kiesett jövedelmének megtérítéséről és
tiszteletdíjĺĺľól szóló 40l1998. (XII.O1.)
ĺinkoľmiĺnyzati rendelet módosításráľól
sző|ő 4912000. Q{II.29.) önkormányzati
ľendelet;

e) a polgáľmester, az alpolgĺírmesterek
illetményéről és egyéb juttatásaiľól,
valamint az önkormányzati képviselők
kiesett jövedelmének megtérítéséľől és
tiszteletdíjaról sző|ő 40/|998. CXII.O1.)
önkormĺínyzati rendelet módosításáľól
szóló 2012003. (IV.10.) önkormányzati
ľendelet;

f) a polgáľmester) az alpolgáľmesterek
illetményéről és egyéb juttatásaiľól,
valamint az önkoľmányzati képviselők

ľendelet módosításaľól kiesett iövedelmének mestéľítéséľől és



szóló 2712003. (V.14.) ĺinkormányzati
rendelet;

g) a polgáľmester, az alpolgármesterek
illetményéről és egyéb juttatrísaiľól,
valamint az önkormányzati képviselők
kiesett jövedelmének megtérítéséľől és
tiszteletdíjaľól szóló 40l|998. CXII.O1.)
onkoľmĺĺnyzati rendelet móđosításaľól
szóló 5212003. (X.22.) ĺĺnkormányzati
ľendelet;

h) a polgáľmester, az alpolgármesterek
illetményéről és egyéb juttatĺísaiľól,
valamint az önkormányzati képviselők
kiesett jĺĺvedelmének megtérítéséről és
tiszteletdíjáĺól sző|ő 40lI998. (XII.01.)
önkoľmányzati rendelet módosításaról
szóló 3812006. (IX.27.) önkormányzati
ľendelet;

i) a polgáľmester, az alpolgáľmesterek
illetményéről és egyéb juttatrísairól,
valamint az onkoľmányzati képviselők
kiesett jĺivedelmének megtérítéséről és
tiszteletdíjrĺľól sző|ő 40l|998. CxII.Ol.)
önkormányzati ľendelet módosításĺĺľól
szőIő 5|lf006. CXII.0l.) önkormányzati
rendelet;

j) a polgáľmester, az alpolgáľmesterek
illetményéľől és egyéb juttatásairól,
valamint az ĺinkoľmányzati képviselők
kiesett jövedelmének megtéľítéséről és
tiszte|etdíj ar ől szó ló
40 l |998. CXII.O 1 .) önkormányzati rendelet
módosítasaról szóló |0l20I0. (II.11.)
ĺjnkoľmánvzati rendelet.

tiszteletdíjaľól szóló 40l|998. (KI.01.)
önkoľmányzati rendelet módosításaľól
sző|ő 2712003. (v.14.) önkoľmányzati
rendelet;

g) a polgĺírmester, az alpolgláľmesterek
illetményéľől és egyéb juttatasaiľól,
valamint az önkoľmányzati képviselők
kiesett jĺivedelmének megtéľítéséről és
tiszteletdíjaľól sző|ő 40lI998. CXII.OI.)
ĺlnkoľmányzati rendelet módosításĺĺról
szőIő 5212003. (X.22.) ĺinkoľmĺĺnyzati
ľendelet;

h) a polgármester, az alpolgármesterek
illetményéről és egyéb juttatásairól,
valamint az önkoľmányzati képviselők
kiesett jĺivedelmének megtéľítéséről és
tiszte|etdijáről szóló 40lI998. CXII.01.)
önkoľmányzati rendelet módosításáról
szőIő 3812006, (IX.27.) ĺlnkormányzati
rendelet;

i) a polgármester, az alpolgáľmesterek
illetményéről és egyéb juttatásairól,
valamint az önkoľmányzati képviselők
kiesett jĺĺvedelmének megtéľítéséről és
tiszteletdíjaról szóló 40l|998. CXII.Ol.)
cĺnkormányzati ľendelet módosításaról
sző|ő 5|12006. (XII.01.) önkormźtnyzati
rendelet;

j) a polgáľmester, az alpolgáľmesterek
illetményéről és egyéb juttatásairól,
valamint az önkoľmiányzati képviselők
kiesett jövedelmének megtérítéséről és
tiszteletdíj aról szóló
40 l |998. Cxil.O 1 .) ĺinkormĺĺnyzati rendelet
módosítĺĺsĺĺról sző|ő I0l201.0. (II.1 1.)

önkoľmányzati ľendelet.

Budapest 2014. december ...

Danada-Rimán Eđina Dr. Kocsis Máté
jegyző polgáľmesteľ



A kihirdetés módja: kifiiggesztés az előterjesztés 3.sz. melléklete
A kihirdetés napja:

Danada-Rimán Edina
jegyző

Budapest Főváľos YIII. keľĺilet Józsefu áľosi on koľm ány zat Képvĺselő.testĺiletének

(. ..) l 20t4. (. . .) iinkoľm ány zati ľendelete

A Képviselő-testület és Szeľvei Szeľvezeti és MíĺkłidésiSzabáůyzatáľó| szĺóló 3612014. (xI.06.)
iinkoľmányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuaľosi onkoľmlínyzat Képviselő-testiilete az
Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatźrozot1 eľedeti jogalkotói hataskörében) az
Alaptĺirvény 32. ci|ď< (1) bekezdés d) pontjában meghatátozott feladatkörében e|jáwa az
alábbi Szervezeti és MrĺködésiSzabźiyzatot alkotja meg:

1. $ Jelen rendelet 7. melléklete helyebe e ľendeĺet 1. sz. melléklete lép.

2. $ E rendelet 2014. decembeľ 5. napján |éphatét|yba és a hatrályba lépést követő napon hatźiyźú
veszti.

Budapest 2014. december ...

Danada-Riman Edina Dr. Kocsis Máté

jegsĺző polgrĺrmester





ALTALANOS IhIDOKOLAS

Tekintettel aÍra) hogy a javaslat szeńnt az cinkoľmányzati képviselő megállapított
tiszteletdíjanak csökkentéséről, megvonásaról a dĺjntés a képviselő-testület hataskörébe keľiil,
javasolt a ľendeleti sZMsZ-t a Yéttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ezen hatásköre
részében módosítani.

nÉszr-nľEs II\DoKoLÁs

1.$

A rendeleti sZM.sZ 7. mellékletének 1.1.4. pontjatörlésľe kerül.

Hatáiyb a l éptető rende lkezés.

2.$





arendelet ]. sz. melléklete

7. melléklet a 36 120|'4. (xI.06.) ön ko rmdnyzati rendelethez

a. xÉľvrsELo.TEsTtjLETNEK AZ Ár-r-ĺ.ľoo BIZoTTsÁcoxna
ÁľnuľrÁ 7.oTT HATÁS KoREI

A Vdrosgazddlkodlźsi és Pénziigyi Bizottsúgfeladat- és hatósköre kťilijniisen:

ddnt

1.1.1. a polgári éskozigazgatási,bińosítási-kráľtéľítési ügyekben az onkormźnyzat, mint felbíľóság,
hatóság stb. előtti eljaľásjogi ľészvételével összefüggésben az e|jarás indítása, befejezése,
vitele, a j o gorvosl at, az egy ezség tekintetében;

I.I.2. saját dĺintésével megindított vizsgáIatával ellenőrizheti az onkormlĺnyzat gazdá|kodásanak
törvényességét;

1.1.3. közbeszerzési tigyekben az eljaĺás megindításáról, eredmény megállapításźlrőI, beszerzési
ügyekben az ęredmény megállapításáľól, báľmely ĺinkoľmanyzati szerződés megkötéséľől,
módosításaĺól, megsztintetéséről, ide nem érVe a polgármesteri és a kizźľő|agos képviselő-
tęstĺileti hatáskört, kivéve továbbá a 22l20I|. (IV'lz.) onkoľmányzati rendeletben
meghatźtĺozott Józsefuaľosban működő onszervezódő közösségek, múvészek és spoľtolók
páIyazatitámogatásźllozkapcsolóđőszerzódésekmódositását;

1.1.4. a testvérvarosi, partnervaľosi kapcsolattartással összefiiggésben a polgáľmester ktilftildi
utazását ő|' a napidíj ań|;

1.1.5. alozsefvźlros Káľtyával összefiiggő, önkoľmźtnyzati döntést igénylő Ĺigyekben, az tinlházhatő
képviselő-testiileti hatáskörökben;

1.1.6. a közterület haszná|ati hozzźljźtruIás iľĺnti kérelemľől első fokon, a Józsefuĺĺľosi
onkormanyzat tulajdonában|évő köztertiletek használataról és hasznźiatánakľendjéről szóló
|8120|3. (I\I.24.) ök. ľendelet 12. $ (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével, valamint
vendéglátó teraszok esetében és a rendelet 2. melléklete a|apjan megállapított közterület-
hasznáIati díj ak csökkenté séről vagy elengedés éľő l ;

|.I.7. fontos kĺjzéľdekből a közterü|ethasznáLatźnak szünetelésének elrendeléséľől;

1.1.8. taľtós (legalább 6 hónapot meghaladó) közteľület-haszná|at esetén a jogosult kérelmére
méltányosságbő| havonta, negyedévente vagy felévente esedékes, egyenlő ĺisszegtĺ dijfizetés
megźilapításáĺő|;

1.I.9. a tźtrsasházak kérelme a|apjan a közterĹilet-hasznáIati díj egy részének vísszaťĺzetéséľől a
Jőzsefvátosi onkormáĺyzat tulajdonában lévő közteľületek hasznáIatarő| és használatanak
rendjéľől sző|ő |8120|3. (Iv.24.) önkoľmányzati rendelet szerint;

1.1.10. pźůyazati eljrárás a|ka|mazásźxal a kdzteľĹilet-hasznźiati hozzájaru|ás tĺíľgyában, amennyiben
egy adott teľĹiletre több egymást térben és időben l<tzaľő kérelem érkezett vagy ennek
bekövetkezése valószíníĺsíthető;





1.2

1.1.11. az onkoľmźnyzat tulajdonában źiIő nem lakás cé|jára szolgáIő helyiségek elidegenítésének
feltételeiľől szóló 32120|3. (VII.15.) Budapest Józsefuáľos onkoľmanyzati renđe|etben, az
onkormanyzattulajdonában ál1ó lakasok elidegenítéséről sző|ő 33ĺ2013. (v[.15.) Budapest
Józsefuaros onkoľmźnyzati rendeletben, az Önkorményzat tulajdonában álló nem lakás
cé|jźra szoLgáIó helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35lf0t3. (VI.20.) Budapest
Józsefuaros onkoľmányzati rendeletben, Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi
onkoľmlínyzatKépviselő-testiiletének a Budapest Józsefuaľosi onkormáĺyzat tulajdonában
á11ó lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér méľtékéről szőIő |612010.([I.08.)
szźlmí önkormányzati renđe|etben, valamint a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi
onkoľmanyzatKépviselő-testiiletének Budapest Józsefulĺrosi onkorményzat vagyonáľól és a
vagyon feletti fulajdonosi jogok gyakoľlásĺĺról szóló 6612012. cX[.13.) önkoľmányzati
rendeletében meghatáľozott tulaj donosi hatáskörökben.

véleményezi

|.2.|. a helyi adókĺa vonatkozó önkoľmányzati ľendelet.tervezeteket, kialakítja az adőpolitikai
irányelveket a hjzfuő|agos képviselő-testületi hatlísköľök kivételével;

|.2.2. az önkoľmányzati éľđekeltségĺí gazďasági szervezetek miĺkĺidését, péĺlzjgyi helyzetét,
különös tekintettel éves beszámolójukra, úzLeti terviikre; az önkoľmźnyzati tulajdonnal vagy
taľgyi és vagyoni éľdekeltségge|, az önkormĺĺnyzativagyongazdźtlkodással kapcsolatban;

|.2.3. a múszaki, kommunális és tömegközlekedés fejlesztésével összefüggő e|képzeléseket;

I.2.4, aszervezeti és hatásköń kérdéseket, a bizottságok kĺizötti esetleges hatásköri vitákat;

I.2.5. kĺizrendet, közbiztonságot éľintő kéľdéseket;

I.2.6. az önkoľmźnyzatnźů, az ittézményeinél az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról
szóló éves beszámoló tervezeteit;

|.2.7. a piacokľa vonatkozó javaslatokat;

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

1.2.9. előzetesen véleményezl aKépviselő-testület munkáltatói (személyi) đöntéseivel összefüggő
előteľjesztéseket;

|.2.|0.előzetesen véleményezi a rendőrkapitĺĺnyság és a helyi rendőľőrs létesítését, illetve
megsztintetését;

I.2.||. előzetesen véleményezi a rendőľkapitanyság és a rendőrőrs vezetőjének kinevezését;

I.2.12. véleméný nyilváníthat az onkormźnyzattulajdonát éľintő báľmilyen ügyben;

I.2.t3.á1lást foglal a Képviselő-testtilęt ülésén felmeľĹilő ügyrendi kéľdésekben és a Képviselő-
testĺiletSzervezetiésMűködésiSzabáIyzataéľtelmezésében;

I.2.|4. a keľületrendezési tervek kialakítását és ellenőrzi azok végrehajtását.

I.3. javaslatot tesz, vagł kezdeményezi

1 .3. l . az onkorm źnyzat tulajdonában lévő éľtékpapírok és más gazdasági éľdekeltségek kezeléséľe;





I.3.2 azönkoľmányzati érdekeltségu gazđasági tarsaságok vagyongazdá|kodási, szeľvezetĹmtĺködési,
módszeľtani és infoľmatikai feltételeinek javításĺĺľa, fejlesztésére;

1.3.3. a meghatarozott célon feliili bevételi többlet fe|hasznźiására;

|.3.4. a polgármester illetményének emelésére, és annak méľtékére

1.3.5. a polgríľmester és az a|polgármcsterek juta|mazősítra es annak méĺtékére a

I.3.6. köľnyezetvédelmi szempontból védett teľületek kijelölésére;

| .3 .7 . a köľnyezeti áĺtalmak megszüntetésére, illetvę csökkentésére;

l.3.8. részt vesz lakásépítési programok megvalósitására vonatkozó javaslatok kidolgozásában és

figyelemmel kíséri végrehajtásukat;

1.3.9. évközben figyelemmel kíséľi a gazdá|kodás menetét, sziikség szerint javaslatot tesz a
költségvetés módosítására, illetve költségvetési gazdálkodásra vonatkoző intézkedéseket
kezdeményez;

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

1.3.11.meghatźrozott időszakban végzett munkájanak éľtékelése alapjźn figyelemmel kíséľi az
onkoľmanyzatkozigazgatási teriiletén azipziri, mezőgazdasági, kereskedelmi, értékesítési és

szolgźĺlltatási tevékenységet, szĹikség esetén javaslatot dolgoz ki e tevékenységek
befolyásolására;

|.3.I2.előkészíti Józsefuáros Közbiztonságáéľt és Koztisztaságáért Szolgáltató Nonproťlt Kft.
mÍiködésével kapcsolatos önkoľmźnyzati döntéseket és ellenőrzi azokvégrehajtását;

1.3.13.előkészíti az ö'nkormźnyzati Közterület-felügyelet és keľületőrség mfüÓdésével kapcsolatos
önkormányzatidĺintéseketése|Ienőtziazokvégehajtását;

t.3.|4.a kozbíztonsággal kapcsolatos panaszlevelek a|apjźn tény- és he|yzetértékelést végez és

megoldási javaslatot dolgoz ki;

I.4. egłéb

|.4.|. közľeműkti dik az onkoľmanyzat éves kĺiltségvetésének tervezésében, a hitelfelvételek és

kötvénykibocsátás feltételeinek előkészítésében;

|.4.2. kiizremiĺkcidik a keľületfejlesztési koncepció kidolgozásában, azzal kapcsolatban
gazdaságossági elemzéseket készittet;

t.4.3. kapcsolatottartakerületfejlesztési egyesületek, taľsaságok, egyéb szeĺvezetekképviselőivel;

|.4.4. közremfüödikaz onkoľmĺĺnyzatfej|esztési elképzeléseinek kidolgozásában;

|.4.5. hozzźĄětu| a kĺizművek kĺĺzteruletek alatti elhelyezéséhez,megáIlapítja, és módosítja az

egyszeri káĺta|anitźls méľtékét,

|.4.6. ĺinkormĺĺnyzati éľdekből, rendkíviili stiľgősség esetén gyakorolhatja a Képviselő-testtilet
összes nemkjzźlrőlagos _ átnlŕrźvhatő _ hatĺĺskcirét,

l.4.7. e||átja az önkoľmźnyzati képviselők vagyonnyilatkozataiĺak nyilvántaľtásával, kezelésével és

őtzéséveL, a vagyonnyiIatkozatta|kapcsolatos eljarás lefolýatásával összefiiggő feladatokat;





l.4.8. kivizsgálja a képviselői ĺisszeférhetetlenségi ügyeket és eredményérő| jelentést tesz a
Képviselő-testiiletnek;

|.4.9. figyelemmel kíséri a kĺiltségvetési bevételek alakulását, külĺinös tekintettel a saját
bevételekre' a vagyonvá|tozés (vagyonnövekedés-, csökkenés) alakulását, éľtékeli az aú,
eIőiđézó okokat;

1.4.10. vizsgá|ja a hitelfelvétel indokait és gazdaságí megalapozottsźtgát, ellenőrizheti a pénzkezelési
szabá|yzatmeýartásźú, abizony|ati ľend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;

| .4. I | . el|átj a a p éna1gy i b i zotts ág szźtmźtt a előíľt e gyéb feladatokat;

|.4.|2.kooľdináló, kapcsolattaľtó szerepet tölt be a kerület érdekében, a kĺizbiĺonság érdekében
tevékenykedő civil és nem civil szervezetekkel;

l.4.|3" ťlgyelemmel kíséľi a keľület kömyezet- és teľmészetvédelmi he|yzetét, a környezetvédelmi
előírások éľvényesítését;

I.4.|4.a hagyományos területrészek értékeinek megőrzése érdekében Íigyelemmel kíséri a
miĺemlékek és a varosképi jelentőségu épületek, terek, utak, utcĺĺk védelmét;

| .4.I5. kapcsolatot taľt a váĺos-, illetve kerületvédő egyestiletek , szervezetek képviselőivel.

2. Az Emberi Erőforrás Bízottstúgfelaďat- és hatdskijre kiilijniisen:

2.1. dant

2.|.I. a kĺiznevelési, a kĺizmúvelőđési, az egészségügyi, a szocíális feladatokat ellátó intézmények
mfüĺidtetésével kapcsolatos feladatokat ę||źtő ágazatrajutó közalka|mazotti tĺĺmogatási keľet
felosztásáľól;

2.|.2. jővthagyja az önkoľmányzati közművelődési és spoľt intézmények éves munkatervét,
illetőleg beszámolój át;

2.|.3. jővźhagyjaa szociális és gyermekvédelmi intézmények hĺĺziľendjét és szakmaiptogranjźt;

2.|.4. jővthagyja a köznevelési és közművelődési intézmények továbbképzési pľogramját;

2.I.5. az óvodaheti és éves nyitvataľtási idejének meghatĺírozźsáľő|;

2.| .6. a fenrÍartásában mfü ödő köznevelés i intézmények éves mrrnkatervéről ;

2.|.7. onkoľmĺĺnyzat köznevelési, közművelődési, kulturális, spoľt, egészségügyi, szociális,
gyeľmekvédelmi feladatok e||átćsa tlárgykciľbe tartoző szerzódéses paľtner tevékenységéről
szőIő b eszźmo lój ĺának el fo gadásĺáľó l ;

2.|.8. azonna|i intézkedést igénylő rendkívüli élethelyzet esetén, méltĺínyosságbő|, egyedi
mérlegelés alapjźn a szociális, jcivedelmi és vagyoni feltételek, valamint a bérlet létesítését
|<lzźrő ok vizsgálata nélkül _ páiyazaton kívül, évente legfeljebb 12 lakás méľtékéig -
szociális alapú lakbér megźilapítása mellett béľleti jogviszony létesítéséľől.

2.I.9. a lakásigény felső hatźnźnak méľtékére vonatkozó szabályoktól méltányosságból töľténő
eltérésről, az együttlakó személyek egészségi źl|apotźlra, éIetkorźna, valamint fog|a|kozásźra
tekintettel.





z.I.rc. az embeń erőforľás tźney.ű _ nem kizźrőIagos képviselő-testületi hatáskörbe tartoző -,
onkormĺányzati feladatellátlíst szolgáló pá|yazatok kiírásaľól és a pá|yázatok elbírá|ásárő|, a
pá|yźnatitisszegekpáIyázőkkĺ jzöttimeghatétrozásaról.

2.|.II. az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésének felhasznźůási tervéről.

2.1.I2.a Józsefuárosban mfüödő önszerveződő közösségek, tovźtbbá múvészek és spoľtolók
p á|y źzati támo gatás ahoz kapc s o ló dő szer ző ďések módo sítás áró 1.

2.2. véleményezi

2,2.|. a közösségi színtér vagy közművelődési iĺtézmény mfüödtetésére iriínyuló közmiĺvelődési
me gál l apo d és-terv ezetet;

2.2.2. a taľsadalmi (civil) szervezetek, az egyesületek, az a|apítványok, az egyhtui szewezetek
tźmo gatásźwal összefü g gő pály ázatokat;

2.2.3. a társadalmi (civil) szervezeteket érintő döntéseket;

2.2.4. a kerület egészségügyének valamennyi szakteriiletét éľintő kérdését;

2.2.5. az ĺinkormányzati tulajdonú kĺjzművelődési és spoľt feladatot eLIátő gazdasági társaságok éves
munkatervét, illetőleg beszźrno|őját;

2.2.6. a köznevelési intézmények SZMSZ-ének, hĺázirendjének, valamint pedagógiai programjanak
azon ľendelkezéseit, amelyek a kĺiltségvetést éľintik (hatályba |épéséhez a Képviselő-testiilet
egyetéľtése szfüséges, tekintettel az onkorményzati többletkotelezettségre).

2.3. javaslatot tesz, vag/ kezdeményezi

2,3.|. előkészíti a Képviselő-testület hatáskörébe tartoző kózszolgáItatások ellátása céljából
önkoľmányzatí intézmény a|apításźi, gazdél|koďő jogkĺiľének megáilrapittlséú, átszervezését,
megszĹintetését, nevének megá||apítását, megvźt|toztatását, valamint a kĺiznevelési
intézmények vonatkozźsában azon e|őteľjesztéseket, melyekhez a muködtető egyetéľtése
sziikséges;

2.3.2. az egyes ágazatok'hoz tartoző intézményhźiózat beruházási, felújítási, illetve kaľbantaľtási
munkáiľa, a feladatkĺiľét érintő intézményfenntartói fejlesztési célkitűzésekĺe;

2.3.3. figyelemmel kíséľi a kerületi spoľtlétesítményekkel kapcsolatos vagyonhasznosítási
kérdéseket és javaslatot tesz e kérdésekben;

2.3.4. az általĺĺnos és középiskolai tanulók tankönyv és tanszerellátásĺának tźtmogatásźna, a
köznevelési intézmények étkezési téľítési díjkedvezményeiľe;

2.3.5. a Képviselő-testĹilet szobor-, emlékmű-, emléktábla állításávalkapcsolatos feladataiľa;

2.3.6. előkészíti és értékeli az ifiúságpolitikai koncepciót, előkészíti és felülvizsgáIja a köznevelési,
a közművelődési és spoľt koncepciókat, javaslatot tesz a sziikséges fenntartói intézkedésekre;

2.3.7. a helyi szociálpolitikai tervek kidolgozásĺíra, ťrgyelemmel kíséľi végrehajtasukat;

2.3.8, figyelemmel kíséľi a család- és gyeľmekvédelmi töľekvéseket, ajĺĺnlásokat dolgoz |<l a
hátnínyos helyzetrĺek és veszélyeztetettek védelmére;





2.3 .9 . a nemzetiségi önkoľm źny zatok támo gatástra;

2.3.|0.kezđeményezi, szervezi és koordinálja a keľületben lévő valamennyi szociális és
gyermekvédelmi tevékenységgel foglalkoző intézmény, tarsadalmi szervezet, vźiLa|kozźs,
családsegítő és e gészségügyi szolgáltatasok egyĹittmrikĺidését;

2.3.1|. szociális és gyeľmekvédelmi teľĹileten szolgáltatasok (ellátási szeruodések) megk<itéséľe;

2.3.12. különös méltányosságbő| javaslatot tesz a felmondási eljaĺás felfiiggesztésére a szociális
lakbénelrenđelkező együttműködő adós rendkívtili éIethe|yzetre tekintettel.

2.3.73.kezdeményezheti az onkoľmanyzat fenntaľtásában miĺködő egészségiigyi szo|gźůtatő
kapacitásának az egészségügyi ellátóľendszer fejlesztéséľől sző|ó 2006. évi C)O(XII. törvény
végrehajtásaľa kiadott kormányrendeletben meghatźrozott, más ellátási foľmába tĺiľténő
átcsopoľtositását.

2.3.|4.kezdeményezheti az ellátási forma meg:łáItoztatása nélkül - az onkormányzat
feĺurtaľtásában működő egészségiigyi szo|gá|tatő kapacitásainak más, a szo|gáItatő
ťlnanszítozási szeruődésében szereplő, illetve abban nem szeľeplő szakmźkba _ külön
jogszabźiy szerinti méľtékben - töľténő átcsopoľtositását, azza|, hogy az egészségĹigyi
szo|gá|tatő rendelkezésére bocsátott kapacitásainak szttrna osszességében nem vźůtozhat.

2.3.15. kezdeményezheti az onkoľmźnyzat fenntaľtásában mtĺkĺjdő egészségügyi szolgáltatói közĺitti
kapacitásátcsopoľtosítást, azza|' hogy az átcsoportosítás a szolgáltatók osszkapacitásĺínak
mennyi sé gét nem v á|to tĺathatja me g.

2'4. egłéb

2.4.I. ellátja az e|őkészítő bizottsági feladatokat az Önkormányzat źůta| irźnyított köznevelési,
közmíĺvelődési, egészségiigyi, szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó költségvetési
szeľvek vezetésére |<lírt pźńyazatok esetében;

2.4.2. segíti a köznevelési feladatokľól való gondoskodást, akozművelődési tudományos, művészeti
tevékenysé g, spoľt támo gatását;

2.4.3. k<izľemfüĺidik a tanév, nevelési év előkészítésével kapcsolatos feladatok megoldásában;

2.4.4. segíti a kerületi fenntaľtású közművelődési, múvészeti, nevelési-oktatási, spoľt és egyéb
intézmények fenntartásával és műkcidtetésével kapcsolatos munkát;

2.4.5. tźmogatja a helyi oktatási, nevelési intézĺnényekben létľehozott diĺĺksportk<ĺrök és diĺĺkspoľt
egyesületek tevékenységét;

2.4.6. segíti a spoľtlétesítmények fenntaľtása érdekében azok cé|szeriíbb kihaszná|ását;

2.4.7. tĺímogatja és segíti a köznevelési intézmények gyermek- és ifiúságvédelmi munkáját;

f.4.8. munkája sorĺín együttmiĺködik a gyeľmekvédelemmel foglalkozó szervekkel;

2.4.9. tźtmogatja a múvészet, a kulťuĺa és sport önszeľveződő helyi közösségeit;

2,4.10. segíti a köznevelési és közművelődési źryazatban dolgozók továbbképzését;

2.4.I|.támogatja és elősegíti az informatika, valamint az é|ó idegen nyelvek oktatasát és széleskörű
alkalmazźsát a kerĹileti köznevelési és közmiĺvelődési intézményekben;





2.4.|2. az ágazatban működő érdekképviseleti szervekkel kapcsolatot taľt, illetve fontosabb döntések
előtt kikéri a véleményiiket;

2.4.13.fo1yamatosan kapcsolatot taľt a Józsefuaľosban működő trírsadalmi szervezetekkel, civil
szervezetekkel, egyesületekkel, alapíwanyokka|, egyhźzakkal, azokvezetoiveI;

2.4.|4. figyelemmel kíséľi a társadalmi szewezetek, civil szervezętek' egyesületek, alapítványok,
egyhazak támo gatás ával ĺi sszefü ggő feladatok e llátását;

2.4.|5.tigye1emmel kíséľi a f.ogyatékosok, hátrányos helyzetĹiek jogvédelmével kapcsolatos
feladatok ellttását;

2.4.16.folyamatosan kapcsolatot taľt a nemzetiségi önkoľmźnyzatokka|, azok vezetőive|; segíti
j ogaiknak érvényestilését,

2.4.|7. kĺizľemfüĺidik a szociális ellátórendszer hatékony megszervezésében, a rendszeľ
fejlesztésében;

2.4.|8.összehangolja a keľĹileti szociálpolitikai elképzeléseket a fővaľosi koncepcióval és
igényekkel;

2.4.I9.közremfütidik a hajléktalanok ellátźsa érdekében a fováľosi és kerületi feladatok
összehangolásában;

2.4.2\.ellenőrzi és felügyeli az onkoľmanyzat áIta| irrínyított szociális és gyeľmekvédelmi
költségvetési szervek tevékenységét;

2.4.2|. kĺlzremfüĺidik a szociális ellátásľa vonatkozó igényfe|ttlrásokban;

f.4.22.előmozdítja a taľtós munkanélkĹiliek ellátását, foglalkoztatását, valamint a megvá|tozoÍt
munka képességűek foglalkoztatását

2,4.23.osszehangolja a kerületi önkoľmányzat feladat- és hatáskĺjrébe taľtoző valamennyi
egészségtigyi ellátási foľma, illetve szolgáItatás tevékenységét, azok tźrgyi és személyi
feltételeit, ezek ügyében véleményt nyilvlĺnít' illetve ajánlásokat tesz, valamint frgyelemmel
kíséľi és elősegíti az e||átást v égző orvosok, szakdolgozók szakmai továbbképzését;

2,4.24.rendszeres kapcsolatot tart a fővĺĺľos egészségügyi vezetéséve|, az egészségügyi ellátás
kőrhazi hátterét biztosító intézményekkel, a Magyar orvosi Kamara keľĹileti vezetőivel,
illetveészrevételeito|tájékoztatjaakőrhźzakvezetóit;

2.4.25. segíti az alkoholiznus' a drogfogyasńás és a dohányzás elleni kĹŁdelmet.

2.4.26.az onkormtnyzat és szeľvei által megjelentetett, a kerület életével foglalkozó kiadvĺĺnyokon,
meghívókon, emlékÍárgyakon kívĹil engedé|yezi más természetes és jogi szemé|y szźlmźra az
általuk készített Józsefuaľossal, Józsefuaros lakosságának életével kapcsolatban hozott
kiadványokon, táľgyakon, teľmékeken, eszkĺiztikö'n, az áItalllk szervezett pľogramokon
Jőzsefvźros címerének, zász|ajźnak és lobogójanak hasznźt|atát (reklám célú felhasznźiás
esetén is).




