
ffiffiiffi&.wwp,amm #m

Budapest Józsefvárosi onkoľmá nyzat

Képviselő-testĺilete szátmáĺľa

Tĺsztelt Képviselő-testület!

I. Tényá|lás'és a dłintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet 2014. novembeľ 05. napján taltott testtileti ülésén elfogadta a Képviselő-testület
Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabźiyzattáról szóló 3612014. (XI.Oó.) önkormányzati rendeletet (a
továbbiakban: Rendelet), amely 2014. november 6. napján lépett hatályba.

A kormányzati funkciók, źú|amháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztźiyozási ľendjéľől szóló
68/2013. (XII.29.) NGM ľendelet módosult rendelkezéseiľe tekintettel szükségessé vált a Rendelet
felülvizsgálatą illetőleg módosítása.

A Rendelet 3. melléklete mégtarta|mazza a Bárka Józsefuárosi Szirházi- és Kulturális Nonprofit Kft.
és a Bárka és a Pollack téľi Ktizerü|et-fejlesztő- és Hasznosító Kft.-re vonatkozó rendelkezéseket,
ugyanakkor ezek a gazdasági táľsaságok már megszűntek, továbbá aJőzsefvźlrosi Egészségügyi Szol-
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testĺiletĺ ĺilés időpontjaz20|6. március 03. | ............ sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Képviselő.testüIet és Szeľvei Szeľvezeti és Működési Szabályzatáról szóIó
36lf0l4. (xI.06.) önkoľmányzati rendelet módosításáľa

A napirendet nyílt ülésen kell tĺárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattobbség szüksé-
ges
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gálat elnevezés 2016. január l. napától Józsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi Központra módosult,
mindezekre tekintettel szĹikséges a Rendelet 3. mellékletének módosítása is.

A Képviselő-testtilet 263/20|5. (KI.03.) szttműhatźlrozata a|apján a Budapesti Vállalkozásfejlesaési
Köza|apíwtnnyaĺ kötött együthniĺködési megállapodásban foglalt határidők hatékonyabb teljesítése,
illetve az Önkormányzat á|ta| a|apitottköza|apitvźnyok hatékonyabb működése éľdekében sziikséges
a Rendelet 8. mellékletének a módosítása is.

II. A beterjesztés ĺndoka

A kormanyzati funkciók, ái|amhźntaftźlsi szakfeladatok és szakägazatok osztźiyozttsi ľendjéről szóló
68/2013. (XII.29.) NGM rendeletet érintő jogszabéiyvá'|tozásokkal több ponton módosultak a kor-
mátnyzati funkciókkal és szakfeladatokkal kapcsolatos rendelkezések. A 6812013. (xII.29.) NGM
rendeletet legutóbb a 44lf0l5. (xII.30.) NGM rendelet módosította 2016. január l-jei hatállyal, mely
módosító jogszabállyal megállapított rendelkezésekľe tekintettel szükséges módosításokat végre kell
hajtani.

Fentieken kívül az előteľjesztés I. részében je|zett gazdasźryi tĺírsaságok, költségvetési szerv és köz-
a|apíwźnyt érintő változások átvezetése is szükséges a Rendeleten.

A Rendelet-módosítás jelen előterjesztés mellékletét képezi.

m. A dtintés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés cé|ja a Rendelet feliilvizsgálata, módosítása a hatékony és szabźiyszerĺĺ működés biztosÍtasa
érdekében.

A döntés pénzligyivonzatta| nem jár.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Rendelet módosítására vonatkozóan a Képviselő-testtilet hatásköre a Magyaroľszág helyi önkor-
mányzatairől szóló 20|I. évi CLXxxx. töľvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. $ (4) bekezdésén, 42. $
l. pontjĺán, 53. $ (l) bekezdésén alapul. Az Mötv. 50. $-a a|apjén a ľendeletalkotáshoz minősített sza-
vazattöbbség szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testĺilettől a mel|ékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Budapest, 20l-6. februźlr 22.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízásából
ý łłE ľĺ Í'ł |,.' ĺ,'4t ĺ,ĺ{ľ,',:.|:a ĺ,'

dľ. Mészáľ Erika
a|jegyző
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Az e|őtefi esztés melléklete

A kihiľdetés módja: kifiiggesztés
A kihirdetés napja:

Danada-Rimĺĺn Edina
Jegyzo

taľtós tavollétében
dr. Mészar Erika

aljegyzo

Budapest x'őváľos VIII. kerület JózsefuáľosÍ onkoľmányzat Képviselő.testületének
... 120|6. (......) önkoľmányzatĺ ľendelete

a Képviselő.testület és Szerveĺ Szeľvezeti és Mííkiidési Szabályzatárói sző|ő 3612014.
(xI.06.) tinko rmányzati rend elet mó dosításáľól

Buđapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuarosi Önkormányzat Képviselő-testiilete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésébe meghataľozoÍt ercdeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptöľvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatźrozott feladatkörében e|jźmła az
alábbi Szervezeti és MfüödésiSzabá|yzatot alkotja meg:

1. $ A Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabáiyzatáĺó| szőIő 36120|4,

CxI.06.) önkoľmanyzati reĺdelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe e ľendelet
1. melléklete lép.

2. $ A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. $ A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

4. $ E rendelet 2016. mĺĺrcius 04. napján lép hatálybą és a hatá|yba lépését kĺjvető napon
hatalyéúveszti.

Budapest 2016. máľcius

Danada-Rimán Edina
jegyző

taľtós távollétében

dt.Mészálr Erika
a|jegyzľj

dr. Kocsis Máté
polgáľmester
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.../2016. (......) önkormúnyzati rendelet I. melléklete

2. melléklet a 3612014. (xI.06.) önkormdnyzatí rendelethez

AZ oľxonľrÁľyza.ľ ALAPTEvÉxBľysncn És ANNAK KoRMÁNYZ^TI
FUNKCIóJA

011130 Önkormányzatokés onkormáĺyzatihivatalok jogalkotó és általiĺnos igazgatasi
tevékenysége

013350 Az önkoľmźnyzati vagyonnal valő gazdáIkodással kapcsolatos feladatok

0l6010 oľszággyiĺlési, önkormányzati, európai paľlamenti képviselővá|asztáshoz
kapcsolódó tevékenységek

0|6020 országoséshelyinépszavazássalösszefüggőfeladatokellátása

016030 Állampolgársági ĺigyek

016080 Kiemeltállamiéstjnkoľmányzatirenđezvények

018010 onkormdnyzatokelszdmolđsaiakiizpontíköltségletéssel

018020 Kiizpontí kiiltségvetési belizetések

018030 TómogatdsicéltűJinanszírozásímííveletek

0220|0 Polgĺĺľi honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

031030 Közteľületľendjénekfenntartása

031060 Bíínmegelőzés

031070 Baleset-mege|őzés

032020 Tllz-és katasztrófavédelmi tevékenységek

04|23I Rövid időtaľtamú közfoglalkoztatás

04|232 Start-munkapľogĺam-téliközfoglalkońatős

041233 Hosszabb időtaľtamú közfoglalkoztatás

04|236 országosközfoglalkoztatásiprogram

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogľam

042180 Áuat-egěszségiig

044310 Építéstigyi lgazgatźs

045110 KijzlÍti kijzlekedés igazgatúsa és túmogatdsa

045|20 IJt' autőpá|yaépítése

045160 Közutak,hidak,alagutaküzemeltetése,fenntaľtása

045161 Kerékpúrutakťizemeltetése,fenntartdsa

045170 Paľkoló,garźnsiizemeltetése,fenntaľtása

045180 Kiizt,ití jdrmíívontatús

046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás

047|10 Kisésnagykereskedelemigazgatěstálmogatása

x
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047120 Piac iizemeltetése

047320 Turizmusfejlesztésitámogatásokéstevékenységek

051030 Nem veszélyes (telepiilési) hulladék vegyes (omlesztett) begyujtése, száIlítása,
áttaktlsa

052080 Szenĺryvízcsatoľnaépítése,fenntaľtása,tizemeltetése

053010 Környezetszennyezéscsökkentésénekigazgatása

061010 Lakáspolitikaigazgatása

061020 Lakóépület építése

061030 Lakúshoz jutdst segítő tdmogatdsok

062020 Településfejlesztésiprojektekéstámogatásuk

063080 Vízellátással kapcsolatos közmiĺ építése, fenntaľtása, üzemeltetése

064010 Kozvi|ágítás

066010 Zö|dteru|et-kezelés

066020 Vĺĺľos-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0722|0 Jáĺóbeteg gyógyító szake||źúása

072|1| Haziorvosi alapellátás

072112 Hazioľvosi iigyeleti ellátás

072210 Jdróbetegekgłógłítószakellótúsa

072230 Jaróbetegek gyógyító gondozása

0723|1 Fogorvosi alapellátás

0740|1 Foglalkozás- egészségiigyi alapellátás

074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

074031^ Család és nővédelmi egészségiigyi gondozás

074032 Ifiúsági egészségügyi gondozás

081030 Spoľtlétesítmények, edzotáborokmfüödtetéseésfejlesztése

081041 Veľsenysport-ésutanpótlás-nevelésitevékenységéstámogatasa

081045 Szabadidősport-(ľekĺeációsspoľt-)tevékenységéstĺímogatása

081071 Üauloiszálláshely-szo|gźltatásésétkeztetés

082020 Színházaktevékenysége

082030 Múvészetitevékenységek(kivéve:szinhaz)

082063 Múzeumi kitźllí.tlźsí tevékenység

082091 Közművelődés-kĺjzosségiéstarsadalmirészvéte|fejlesztése

082092 Közmiivelődés-hagyományoskĺlzösségikulturáliséľtékek gondozása

082093 Közművelődés-egészéletrekiterjedőtanulás, anatőtművészetek

083030 Egyébkiadóitevékenység
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084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és tamogatása

086020 Helyi, térségi közösségi téľ biztosítása, mfüĺldtetése

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

0911l0 ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

09Il20 Sajátos rręvelési igérryiĺ gyerrrrekek ivodai nevelésélrek, ellátásarlak szakllrai
feladatai

091220 Köznevelési intézmény 1-4. éufolyamdn tanulók nevelésével, oktatúsúval
ös szefiiggő mííkij dtetési feladato k

091250 Alapfokti műívészetoktatdssal összefiiggő mííkiidtetésifeladatok

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 óvodai nevelés, ellátás műkodtetési feladatai

092120 Kijznevelési intézmény 5-8. éufolyamán tanulók nevelésével, oktatdsával
ö s szefiiggő mííkijdtetés í feladato k

092260 Gimndzium és szakképző iskola tanuhíínak kijzísmereti és szakmaí oktatdsdval
öss zefiiggő mííkö dtetésí feladato k

094260 Hallgatói és oktatői iisztöndíjak, egłéb juttatások

096015 Gyeľmekétkeztetésk<iznevelésiintézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

098010 oktatás igazgatźsa

l0113l Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

101141 Pszichiátľiai betegek nappali e||źÍása

|0II42 Szenvedélybetegeknappali el|źtása

10t22I Fogyatékossággal élőknappaliellźúása

|01240 Megvá|tozott munkaképességú személyek foglalkoztatását elősegítő képzések,
támogatások

102025 Idősek dtmeneti elldtđsa

102031 Idősek nappali elldtdsa

102050 Azidőskoruaktarsadalmiintegľáciőjátcé|zőprogramok

|04012 Gyermekek átmeneti e||átása

104030 Gyęľmekeknapközbeni e|Iátása

104031 Gyermekek btjlcsődei ellútdsa

104035 Gyeľmekétkeztetésbölcsődében, fogyatékosoknappaliintézményében

|04036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

104037 Intézményen kíviili glermekétkeztetés

|04042 Család és gyeľmekj ő|éti szo|gá|tatások

104043 Csaldd és głermekjóléti központ

Ą
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104044 Biztos Kezdet Gyerekház

104051 Gyermekvédelmípénzbelĺéstermészetbeniellútdsok

104052 Csaldďtdmogatósok

l04060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javítő progľamok

l05020 Fĺlg1alktlzta|.ásl,elósegítóképzésekéscgyébtálľrtrgatások

l06010 Lakóingatlanszociáliscélúbérbeadása,üzemeltetése

|060f0 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátasok

10701-6 Utcai szociális munka

107051 Szociális étkeztetés

|07052 Hlízi segítségnyújtás

107053 Jelzőrendszeres hdzi segítségnyújtós

107060 Egłéb szocilÍlis pénzbelí és természetbeni elldtdsok, túmogatdsok

109010 Szociális szo|gáItatásokigazgatésa
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.../2016. (.....) i,nkormdnyzati rendelet 2. melléklete

3. melléklet a 3612014. (xI.06.) iinkormúnyzati rendelethez

1. ĺ.z oľxonuÁlwza.ľ Ár,ľa.l mÁľvÍľoTT KoLTsÉGvETľsr sznnvEx
A B

Név Cím
I Budapest Fővaľos VIII. keľĹĺlet Józsefuarosi

onkoľmányzat Napľaforgó Egyesített
Ovoda

1084 Bp. Tolnai L.u.7-9.

2. Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és
Gvermekióléti Központ 1081 Bp. Népszínhaz u.22.

a
J. Józsefuaľosi Esvesített Bölcsődék 1083 Bp. Szisetvari u. I
4. Józsefuarosi Szent Kozma EgészségĹigyi

Központ 1084 Bp. Auróra v22-28.

2. AZ oNKomłÁľĺyzĺ.ľ Ár,ľĺ.r. ALAPÍToTT GAZDÁlrouo
SZERVEZETEK

Név

1 Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási Kĺjzpont Zrt.

2. REV8 Zľt.

3. Józsefrlíľosi Gyeľmekek Üdtiltetésééľt Közhasznú Nonprofit Kft.

5. RFV Józsefuĺĺľos Kft.

6. Józsefulírosi Eeészséeközpont Kft .

7. Mikszáth 4 Egészségügyi Szolgźl|tatő és Ingatlanhasznosító Kft.

8. Coľvin Sétanv Hasznosító és Uzemeltető Kft. ..v.a.''

9. Józsefuaľos Kozösségeiéľt Nonprofit Zrt.

10. Józsefuaro s KozbiztoĺsĘáért és Köaiszt aságźÉrt Szolgáltató Egyszemélyes

Nonprofit Kcjzhasznú Kft .
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1.

1.1.

2.

2.1.

.../20l6. (......) önkormányzati rendelet 3. melléklete

8. melléklet a 36 12014. (xI.06.) ö nkoľmdnyzati rende leth ez

.ł. xÉpvrsELo.TEsTtjLETNEK A PoLGÁmĺBsrERRE, ÁľnurĺÁ ZoTT HATÁsKoRE

A helyi támogatásokkal kapcsolatos hatásktiľe:

A polgáľmester a helyi támogatás visszaťlzetésének feltételeit évenként legfeljebb 3
alkalommal a család vá|toző jövedelmi he|yzetét figyelembe véve megá||apitja (Budapest
Főváľos VIII. keriilet Józsefuarosi onkormźnyzat 8l|994. (II.1.) számu önkormlĺnyzati
rendelete a helyi tlímogatás visszaťlzetésének rendjéről).

Az iĺnkoľm ányzati j etkép ekkel kapcsolatos h atás kti re :

A polgármestet az ĺinkormanyzati je|képhaszná|atźravonatkozó engedélytőleltérő hasznźiat
esetén amár megadott engedélý visszavonhatja (Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuarosi
onkoľmanyzat |3l|996. (III.8.) önkoľmĺĺnyzati rendelete a Jőzsefuláľos tinkoľmĺányzati
jelképeinek (címer, zász|ő,lobogó) a|apításáról, és ajelképekhasznźiati rendjéľől).

2.2. A polgĺĺľmester őrzi a címer eredeti rajzo|atát ábtazolő színes etalont. (Budapest Főváros
Vm. keľület Józsefuarosi onkoľmanyzat |3/1996. (III.8.) tĺnkoľmányzati ľendelete a
Józsefuĺĺros önkoľmĺĺnyzati jelképeinek (címer, zźszlő, lobogó) a|apitásźről, és a jelképek
haszná|ati ľendj éľől).

3. A szocĺálĺs ellátásokkal kapcsolatos hatáskiire:

3.1' A polgáľmesteľ dĺint első fokon apél:z;beli és teľmészetben nyújtott szociális ellátások közé
tartoző önkoľmányzati segély pénzbeli és teľmészetbeni formái, a méltanyossági
kozgyőgye|Iátás, valamint a köztemetés tekintetében (Budapest Fővĺíľos VIII. keľĹilet
Józsefuarosi onkoľmźnyzat 57120|3. CXII. 20.) önkoľmĺĺnyzati rendelete a péĺubeli és
természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális és gyermekjóléti ellátások
helyi szabá|yaiľól).

4.t.

Az onkormányzat tulajdonában áIló, nem lakás céljáľa szotgáló helyiségek
elidegenítésével kapcsolatos hatáskłiľe:

Amennyiben az onkotmányzat által kötött megbízźsi szerződés másként nem rendelkezik, a
polgáľmester, illetve meghatalmazottja az onkormźnyzaÍta| szembeni tartozás kiegyenlítése
esetén hozzájaru|hat a je|zá|ogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez.
(Budapest Főviíros VIII. kerület Józsefuiíľosi onkormĺínyzat 32l2OI3. (VII.15.)
önkoľmányzati rendelete az onkoľmányzat tlilajdonában álló nem lakas céljríľa szolgáló
helyiségek elidegenítésének feltételeiről).

A polgármester bírálja e| a vételi szźnđék bejelentője źita| e|őteqesztett igazolźsi kérelmet
(Buđapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat 32l20I3. (VII.15.) számtl
ĺinkoľmányzati reĺde|ęte az onkoľmĺányzat tu|ajđonźlban álló nem lakás céljára szolgáIő
helyiségek elidegenítésének feltételeiről).
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5.2.

4.3.

5.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

A polgármesteľ az ajźn|ati kötöttség hatátidejét 30 napot nem meghaladóan
meghosszabbíthatja. (Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuarosi onkormányzat 32/2OI3.
(W.15.) önkormrĺnyzati rcnde|ete az onkoľmányzat tulajdonában áIIő nem lakás cé|jara
szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről).

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gáiő helyĺségek
béľbeadásával kapcsolatos hatásktiľe:

A helyiség ľendeltetésszeru hasznźiatra alkalmassá tételére, áta|akításáta, korszeľĺĺsítésére
vonatkozó munkálatok megkezdése előtt a bérbeadó nevében a poIgáľmesteľ adja ki a
fulajdonosi hozzźtjara|ast a hatósági és a társashźai engedélyek beszerzéséľe vonatkozóan.
(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuiĺrosi onkormźnyzat 35l2}l3. (VI.20.) szémŕl
tinkoľmányzati rendelete az onkoľmanyzat tu|ajdonában álló nem lakás céljára szo|gźiő
helyiségek béľbeadásának feltételeiről).

A polgármester fe|hata|mazza a bérbeadói szewezętet a béľleti szerzóďés a|áításźra.
(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormĺínyzat 35l2O13. (VI.20.) szźĺntl
önkoľmĺínyzati rendelete az onkoľmĺínyzat tu|ajdonában álló nem lakás céljára szolgźůő
helyiségek bérbeadásanak feltételeiről).

A polgármester gondoskodik az Önkoľmlínyzat képviseletének elláüísaľól az olyan
jogvitfüban, amelyekben a döntés a Képviselő-testĹiletre, a hatáskörrel ľendelkezőbizottságta
tartozik. (Budapest Főviĺľos VIII. keľület Józsefuĺĺrosi onkoľmányzat 35l20t3. (VI.20.)
száĺrlű önkormiĺnyzati rendelete az onkormĺányzat tu|ajdonában ál1ó nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről).

A Józs efváľos ban adom ányo zhatő kĺtĺintetésekkel kap csolatos hatáskiiľe :

A polgármester kezdeményezheti a Képviselő-testület źůtal alapítoÍt kitiintető đíj
adományozásźÍ. (Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Önkoľmanyzat 1112006.
(III.l0.) szźtmű önkoľmĺĺnyzati rendelete alőzsefvárosban adomiínyozható kittintetésekľől).

,,A polgáľmester dönt ,,a Józsefulíros Rendj éétť, díj odaítéléséről (Budapest Fővĺĺľos VIII.
kertilet Józsefuaľosi Önkormźnyzat tIl20O6. (III.10.) szźtmí ĺinkormányzati rendelete a
Józsefu áľosban adom ény ozhatő kittintetésekről).

A polgĺĺrmester dĺĺnt ,,az Év Józsefuĺíros Rendvédelmi Munkatáĺsď, cím odaítéléséről.
(Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefulárosi onkoľmtnyzat ||12006. (III.10.) számíl
önkormlĺnyzati ľendelete a Józsefuárosban adomáĺyozható kitĹintetésekről).

A polgĺĺľmester átadja a vonatkozó ĺinkoľmanyzati rendeletben meghatérozott kitiintetéseket
és đíjakat. (Buđapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormányzat 1112006. (III.10.)
szźlmuönkoľmányzati rendelete a Józsefuarosban ađományozható kittintetésekľől).

A polgĺĺľmester dcint az oktatźsi, egészségügyi, szociális, bölcsődei munka, valamint
közigazgatási szaktertiletenvégzett kiváló munkáért, magánszemé|y részére,,a Polgármesteri
Dicséret díj,, ođaítéléséľől (Budapest Fővláľos VIII. kerĹilet Józsefulĺrosi onkorményzat
1I/2006. (III.I0.) szźmú' ĺinkormlínyzati ľendelete a Józsefulírosban adomźnyozÁatő
kittintetésekről).

A,,Józsefváľos'' név felvételével és hasznáiatálval kapcsolatos hatásktiľe:

5.3.

6.

6.1.

7.

8.
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8.1.

7.|. A polgarmesteľ engedé|yezi a gazdasági, társadalmi, fudományos szervezetek, intézmények,
jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági tarsaságok tészére elnevezéstikhö,z,
tevékenységtik gyakotlźséů:roz, általuk előállított termékek, kiađványok elnevezéséhez vagy
mfüödésfü fo|ytatásźůloz a ,,Józsefuáros'', vonatkozó önkoľmányzati rendeletben
meghatáĺozott megielölését, valamint a név haszná|atát (Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefuĺírosi onkoľmányzat 43/2007. (VII'16.) számú ĺinkoľmányzati rendelete a
,,J ózsefuáľos'' ÍIév Íblvételéľől és használataról).

7.2. A polgĺĺľmester gondoskodik a kozigazgatásl megjelölés vagy név engedélyezett
hasznźt|atźnak ellenőrzéséről (Budapest Fővaľos VIII. keľĺilet Józsefuiírosi onkoľmányzat
4312007. (VII.16.) számí ĺinkoľmányzati ľendelete a ,,Jőzsefuáros'' név felvételéľől és
haszná|atźnő|).

A táľsasházak osztatlan kiiztis tulajdonában lévő épületrészek ľészleges-, teljes
fel'lijításához és gáz a|ap- és felszállővezeték felújításához nyújtandó önkoľmányzati
támogatásokkal kapcsolatos hatáskiire:

A polgáľmester dönt a Térsashéz;i Pá|yazatokat Elbíráló Munkacsopoľt javaslata a|apjźn a
támogatások összegéről és a munkacsopoľt összetételéről (Budapest Fővĺĺľos VIII. keľület
Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹiletének 34l20I3. (VI.25.) szźtmű önkormłínyzati
rendelete az onkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó
infrastľukturális beruhazásokra vonatkozó fe|hasznáiáls szabályairól).

9. A Józsefuáľosi onkoľmányzat tulajdonában lévő kiizteľĺiletek használatáľól és
haszná|atán ak ren dj ével kap cs o lato s h atás kii re :

9.1. A polgáľmester dĺint első fokon a kĺiĺeľĹilet-hasznźiati kérelmekľől:

1. amennyiben a hatáskörrel rende|kező bizottság 16 naptláľi napon át nem ülésezik, vagy
ĺisszehívott Ĺilése nem volt hataľozatképes;

2. amennyiben a kérelmezelthaszná|at iđő1artama az egy hetet (7 napot) nem haladja meg és a
kérelmező nem kér díjcsökkentést vagy díjelengedést, vagy đijfizetés alóli mentességben
ľészesül;

3 . önkoľmlĺny zati v á|asztásokat követő 3 0 naptráľi napig;

4. a Filmfu.-beĺ szabá|yozott filmalkotás foľgatása cé|jábő| történő igénybevétel esetén,

5. valamint a vonatkozó ĺinkoľmanyzatirendeletben meghatározott egyéb esetben.

(Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuĺírosi onkormźnyzatKépviselő-testtiletének l8/2013.
(Iv.24.) szźnrlű önkoľmányzati rendelete a Józsefuárosi onkotmányzat fulajdonában lévő
kĺizteľÍiletekhasznáIataróléshaszná|attnakrendjéről).

9.2. A polgármesteľ a közteľületek filmforgatási célú haszná|atźnak đíját csökkentheti vagy
elengedheti, amennyiben az igénybeveendő teľĹilet a 20 m}-t nem haladja meg' vagy
idótartama a kére|mezett időponttó| szźmított 30 naptáľi napon belül összességében nem
ha|adja meg a 2 naptáti napot (Buđapest Főviáľos VIII. keriilet Józsefuarosi Önkormányzat

g.
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9.4.

9.3.

Képviselő-testiiletének l8/20l3. (Ív.24.) szźlmt <inkormányzati rendelete a Józsefuárosi
onkormányzat tulajdonában lévő közterületek használataľólés haszná|atźnak rendjéľől).

A polgáľmestęÍ az építési, szeľelési tevékenység végzésére kéĺ köĺeriilet-használati
hozzájźru|ásban megllatźnozott díj 30%-át a haszná|ő kérelméľe utólag visszatéríti,
amennyíben ahasznźůő ahozzájárulásban meghatározott idő elteltét követő 5 munkanapon
belül a közterĹiletet az átvételekor fennálló eredeti állapotában bocsátja az Önkoľmtnyzat
ľendelkezésére (Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi Önkoľmźnyzat Képviselő-
testiileténekl8l20l3. (Iv.24.) számú önkoľmanyzati rendelete aJőzsefvárosi onkormányzat
fu laj donában lévő közterĹil etek hasznáIatfu ő1 é s használ atźnak ľendj érő l).

A Képviselő-testĹilet döntése alapjan bevont haľmadik személy részére a k<iĺeľület-
haszná|atĺ engedélyľe vonatkozó hozzájaru|źts megadásaĺól a polgĺármester dcint. (Budapest
Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletének I8l20I3. (Iv.24.)
szźlmíönkormanyzatircnde|ete a Józsefuarosi onkormźnyzattulajdonában lévő ktiaeľületek
hasznźiatfu ől és használ atĺĺnak ľendj érő 1).

A polgrírmester állapítja meg a jogellenes közteľĹilet-hasznźůatot, továbbá đont az attól való
eltiltástól és a jogellenes használat miatt a rendelet szerint fizetendő díj összegéről (Budapest
Fővĺĺľos VIII. keľület Józsefuaľosi Önkoľmányzat Képviselő-testĹiletének |8l20I3. G\r.24.)
szźlműönkoľmányzatirendelete a Józsefuáľosi onkotmányzattulajdonában lévő közteľĹiletek
haszná|atőr ól é s használatanak ľendj érő l ).

10. Az ipaľosított technológiával épĺilt lakĺĎépĺiletek széndioxid.kĺbocsátás.csiikkentést és

eneľgia.megtakarítást eľedményező korszeľíĺsítésének' felrijításának támogatásáľa kiírt
,,Zőld Beruházási Rendszeľ Klímabarát otthon Panel Alpľogram,, támogatásával
kapcsolatos hatáskiire:

I0.1. Az ipaľosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás-csökkentést és
energia-megtakarítást eredményező korczerusítésének, felújításának tźlmogatásétra kiíľt ,,Zö|d
Beruházási Rendszer Klímabarát otthon Panel Alpľogram,, tźtmogatásáľól a polgáľmesteľ
trímogatási szerzőđést köt, melybeĺ rogziti a tźtmogatéts módját, szakaszait, a megvalósítás
hataľidejét, atánogatással való elszĺímolás szabá|yaít, afe|haszná|ás ellenőrzését, valamint a
szerződés-szegés jogkĺivetkezményeit, egyben kitölti, a|áirja és továbbítj a a pá|yźzőnak az
önkoľmĺínyzat áIta| kĺitelezően csatolandó dokumentumokat az éľtesítés megküldésével
egyĹitt. (Buđapest Főváros VIII. keľület Józsefuiĺľosi onkormányzat Képviselő-testiiletének
3312009. (Ix.18.) ĺinkoľmányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépiiletek
széndioxid-kibocsátás-cscikkentést és eneľgia megtakaľítást eredményezó korszenĺsítésének,
felújításĺĺnak tźxnogatásźlra kiírt ',Zo|d BeruhrŁási Rendszer K|ímabarźlt otthon Panel
Alpľo gram,, támo gatásĺĺľó l).

|0.2. A polgiíľmester a nyilvános pźůyazati felhívás kivonatát a helyi újságban és az önkormtnyzat
honlapjrín, teljes terjedelemben pedig a vonatkozó önkoľmrĺnyzati rcndeletben meghatáľozott
hiľdetményhelyeken teszikozzé. (Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuiĺľosi onkoľmányzat
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Képviselő-testületének 3312009. (IX.18.) szźtmu önkoľmányzati rende|ete az ipaľosított
technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás-csökkentést és energia megtakaľítást
eredményezó korszerasítésének, felújításanak támogatásaľaL<lírt ,,Zö|d Beruhazási Rendszer
Klímabaľát otthon Panel Alprogram,, tálmogatásaról).

11. JĺĎzsefváros kłizigazgatásĺ területén a jáľmĺĺvel ttiľténő várakozás kÍegészítő'
helyĺ szabá|yozásńva| kapcsolatos hatáskiire:

11.1. Sétáló övezetbe t<iľténő behajtás esetén azigazo|tankozszo|gá|tatási feladatot ellátó szervek,
szeĺvezetek és azok mfüödését elősegítő szo|gźitatők által hasznźůt gépjĺĺľmíívekkel és az
egyedi forgalmi ľendszámhoz rendelt behajtásľa jogosító igazolásokat a kozszolgáltatási
feladatot ellátó szeľv' szervezet kérelmére a polgáľmester állítja ki. (Budapest Főváros VIII.
keľĺilet Józsefuiĺľosi onkoľmányzat Képviselő-testületének 26120|0. (VI.18.) szźrrlu
önkoľmányzati rendelete a Józsefulíľos kĺĺzigazgatási teľületén a jáľmiĺvel ttiľténő vźttakozźs
kiegészítő, helyi szabá|yozásźrőI).

lI.2. A lakossági varakozási hozzájarulás, a gazđá|kodói váľakozásihozzájárulás, az egészségugyi
vfuakozásí hozzájźxulás, a váľosľendészeti behajtásĹváĺakozási hozzájáľu|ás és a ktilön
jogszabályban meghatározott egyéb hozzájátu|ások kiadásaról a polgármester dönt.
Amennyiben a kérelem nem felel meg a vonatkozó tinkoľmĺányzati ľendelet előírásainak, az
elutasításról a polgáľmesteľ dĺint (Budapest Főváros VIII. keriilet Jőzsefvttosi onkoľmtnyzat
Képviselő-testiiletének 2612010.(vI.18.) tinkormányzati ľendelete a Józsefuáros
kozigazgatási teľtiletén a jáľművel tĺĺrténő várakozás kiegészítő, helyi szabá|yozásárő|).

11.3. A polgrĺľmester dönt az ĺĺnkoľmźnyzati várakozźsi hozzájaru|źls kivételével a vonatkozó
önkoľmlínyzati rendeletben meghatározott hozzájźlrúások kiadása irĺánti kérelmekről
(Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi oĺlkormźnyzat Képviselő-testtiletének
26l20|0.NI.18.) szźtmű önkormányzati renďelete a Jőzsefuiĺľos kozigazgatási területén a
jĺáľmíiveltöľténővźrakozáskiegészítő,helyiszabályozásarőI).

12. Az adósságkeze|ési szo|gáůtatásľa való jogosultsággal kapcsolatos hatásktire:

|2.|. A polgáľmester dönt az ađőssźlgkezelési szo|gá|tatásra való jogosultságról (Budapest Főváľos
VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testĺiletének 3|l20I0. (VII.15.) szźtmtl
ĺinkoľmányzati rendelete az adősságkezelési szolgáltatásról).

13. Egyes anyakiinyvi eseményekhez kapcsolódó ttibbletszo|gá|tatńsért fizetendő díjak
méľtékével kapcsolatos hatásktĺre:

|3.I. Az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó beťlzetett többletszolgá|tatási dij
visszafizetését a vonatkozó ĺlnkormányzati rendeletben meghatźlrozott feltételek mellett a
polgáľmester engedélyezheti. (Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuiĺľosi onkormányzat
Képviselő-testĹiletének |2l20I1. (II.21.) szálmil önkoľmányzati rendelete egyes anyakönyvi
eseményekhez kapcsolódó tĺibbletszo|gźitatásértflzetendő díjak méľtékéről)'



14. Az onkormányzat tulajdonában átló üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹ
beállĺĎk és dologbéľlet bérbeadásával kapcsolatos hatáskiĺre:

74.|. A polgármester fe|hata|mazza a bérbeadói szervezetet a bérleti szerzođés a|áírásźtra
(Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefulírosi onkormányzat Képviselő-testiiletének 5912011.
(xl.07.) szźmű ĺinkormányzati rendelete az tnkoľmanyzat tu|ajdonában álló tires telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbérlet béľbeadásának feltételeiről).

14.2. A helyiség rendeltetésszerÍĺ haszná|atra alkalmassá tételére, źúa|akitásárą korszeríĺsítésére
vonatkozó munkálatok megkezdése előtt a bérbeadó nevében polgáľmester adja ki a
tulajdonosi hozzájźtuIást a hatósági engedélyek beszerzésére vonatkozóan. (Budapest
Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiiletének 59l2}1l. (xI.07.)
számí cinkoľmiínyzati rendelete az onkoľmlínyzat futajdonában á||ő iires telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbérlet bérbeadásanak feltételeiről).

15. Az onkoľm ányzatkiiltségvetésével kapcsolatos hatáskiire:

15.1. A polgármester jóvahagyja az önkormźnyzat és a költségvetési szerveknek a koltségvetési
rendeletben meghatátrozott összegekkel elkészített elemi költségvetését (Budapest Fővĺĺľos
VIII. keľĺilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testtiletének 312014. (II. l3.) sztłĺű
önkoľmanyzati rendelet ę a 20 I 4. évi költségvetésről).

|5.2. Apolgĺáľmesterhagyjajőváaz önkormányzat, aköltségvetési szervek, agazdasźryi tarsaságok
a jővźhagyott bevételi és kiadási előirźnyzafifl< teljesítésére és felhaszná|ásfua éves likviditási
tervet (Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuiírosi onkormźnyzat Képviselő-testületének
3l20I4. (II. 13.) szźnĺĹl önkormányzati rendelete a20I4. évi költségvetésről).

15.3. A polgármesteľ dtint:

a) a kozponti költségvetésből származő tlímogatiísok, pótelőirźnyzatok lebontásaró| és ezzel
összefüggő ktiltségvetés módosításaról, mely kiterjed a költségvetési szerv ťlnanszírozási
bevétel eiľe, az önkorm źny zat ťĺnanszír ozási kiadásaira i s.

b) a helyi önkoľmányzatok általános mfüĺidéséhez és ágazati felađataihoz kapcsolódó
támogatások, központosított kcjltségvetési támogatások igényléséről, lemondásaról és az
ezze| ö,sszefüggő költségvetés módosításźtrő|, mely kiterjed a költségvetési szeľv
ťlnanszítozási bevételeire, az önkoľmiĺnyzat ťlnanszirozásikiadźlsaira is.

c) az önkoľmźnyzat esetében az egyéb működési célú tĺĺmogatások bevételei źi|anháztartáson
belĹilről, az egyéb fe|halmozási célú trímogatások á||anháztaľtáson belülľől, az egyéb
mfüĺjdési cé|tl źlwett pénzeszközĺik és az egyéb fe|ha|mozźlsi célú áwett pétueszközök _ az
a|apítványi támogatás kivételével - rovatokon elszámolt többletbevételek miatti kĺiltségvetési
módosításról, és a támogatás céljának megfelelő kiadási előirźnyzatok módositź.sźről,
melynek felső hatlíĺa dtintésenként 5.000 e Ft,

d) az általénos taľtalékľól tĺiľténő e|őirźnyzat átcsopoľtosításľól egyedi bľuttó 10.000,0 e Ft
cisszegig, azzal a feltétellel, hogy az általános tartalék módosított előirźnyzata 20'000,0 e Ft
összeg a|á nem csökkenhet, a módosítás, átcsopoľtosítás éľintheti a ťlnanszírozźsi
bevételeket, kiadásokat és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását is, azza| a
feltétellel' hogy a módosítás a ktivetkező évekľe előzetes kötelezettségváIla|ást nem jelent,
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Í)

s)

h)

az ĺinkoľmányzat ťlnanszirozási kiadásain belüli e|őirányzat átcsopoľtosításról, ha a
költségvetési szeľv saját hatáskĺiľben módosída a jőváhagyott iľányítószervi támogatásként
folyó sított támo gatás ok e|ófu źny zatźtt,

az önkoľmźnyzat költségvetési kiadási címei közötti, és a címen belüli kiadási kiemelt
előirányzatok kĺizötti, és a kiadási kiemelt eloirźnyzaton belüli rovatok közötti e|őfuźnyzat
átc s opoľto s ításró l érték,hatźlr nélkül,

a h) pontban meghatarozoÍIak figyelembe vételével e rendelet 5. mellékletében meghatározott
céltaľtalékok eloirźnyzatának a jővźhagyott célnak megfelelő átcsopoľtosítésźttőI, éľtékhatár
nélkül,

az önkormáĺyzat esetében a követkęző céltartalékok tekintetébęn az á||amháztartáson belüli
és az áI|anháztartáson kívüli foľrás átadásźxa| kapcsolatos e|őirányzat módosításrőI - az
alapítvźnyfoľľásáLtadźLsźIÍLakkivételével_értéIďlatárnélkül:

polgĺĺľmesteri saj át keľet,

alpolgáľmesteri saj át keretek,

Józsefu árosi Nemzetiségi onkoľm áĺy zat pro gramj aihoz támo gatás,

Civil szerv ezetek, alapítvanyok támogatása,

E gyházak, e gyhźn kĺizĺi s ségek tĺímo gatás a,

Spoľtolók, spoľtszervezetek támo gatźsa,

Idegen foľgalmi adó differenciá|t kiegészítés tiímogatás,

Vĺĺľosmarketing.

t) a költségvetési rendeletben meghatározottakon kí\,iili noľmatív jutalom, céljuttatás, jubileumi
jutalom, hűség jutalom kifizetéséről a polgármester dĺint, amennyiben a költségvetési szerv
bérmegtakantásábő| a költségvetési fedezet biztosított és a szfüséges előirĺĺnyzat-módosítás
megtöľtént.

15.4. A polgáľmester az önkormányzat átmenetileg szabadpénzeszkozeinek befektetésérő|,vagy
lekötéséről _ a ťtzetési számláját vezető hite|iÍItézeten kívül még további, legalább négy
hitelintézet ajźn|ata alapjźn - dĺint maximum egyedi 500 millió Ft éľtékben a 20. $ (5)-(7)
bekezdésében foglalt szabályok betaľtásáva|. Az ajánlatokat a befekÍetés éľtéknapjanak és
futamidejének megjelölésével kell bekéľni. A lek<jtések jogszenĺségét a jegyzó és az
átmenetileg szabad pélueszkoz leköthetőségét a gazdasági vezető jogosult vizsgá|ni.
(Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testĺiletének 312014.
(II. 1 3.) szźtmu ĺinkormany zati rendelete a 20I 4. évi költségvetésről).

15.5. A polgáľmesteÍ azon köznevelési, közművelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmai
feladatellátásra vonatkoző páLyázatok esetében, amelyek önľészt és előfinanszírozást nem
igényelnek, több éves, vagy taľtós kötelezettségvállalással nem jáľnak' és a pźt|yázat

benyújtásaľa az ĺinkormźnyzat,vagy a költségvetési szerv jogosult, apáIyźnat benyújtásához
sziikséges fenntaľtói nyt|atkozat' kapcsolódó együttműködési megállapodás a|áítźsźra
képviselő-testĺileti dĺjntés nélkül is jogosult. (Budapest Fővĺĺros VIII. kertilet Józsęfuárosi
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onkoľmányzat Képviselő-testületének 3l20I4. (II. 13.) szźtmű önkoľmányzati rendelete a
f0| 4. évi költségvetésről).

15.6. A polgármester dönt a polgrĺľmesteri keret eĘéig a döntéshozatalhoz szfüséges tanácsadói
és egyéb tevékenységek díjazásaról, továbbá ĺinkormźnyzati érdekek figyelembevételével a
jogszabályi előírások betaľtásával egyéb esetekben. (Budapest Fővaros VIII. kerület
Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő.testiiletének 3/2014. (II. 13.) számű önkoľmányzati
rendelete a 2014. évi kĺiltségvetésről).

15.7. A záľo|t e|őirányzatok a polgĺĺľmester döntéséig nem hasznźihatók fel. A zaro|t előiľányzatok
a polgáľmester döntéséig nem használhatók fel. A polgármester döntését megelőzően a
Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője nyilatkozik a.lľól, hogy a zźro|t előiriĺnyzatok
felhasználása az ĺinkormĺĺnyzat, valamint a kĺiltségvetési szeľvek fe|adate||źĺźsát és
koltségvetését nem veszé|yezteti. A polgáľmester év közben a költségvetési egyensúly
megtaľtása érdekében a jővźhagyott kiadási e|oirányzatok közül záro|hat, mely nem
veszé|yeztethetiakötelezőfeladatellátást.

15.8. Amennyiben az onkormányzat k<iltségvetési rendelete forrást biĺosít a polgáľmester
szźtmára, az magában foglalja a foľrás felhasználásával kapcsolatos szerződések
megkötésének, módositźsénak, megsztintetésének jogát is.

16. Az áúmeneti gazdá|kodással kapcsolatos hatáskłire:

16.1. A polgáľmester gyakorolja mindazon hatiískĺiröket, amelyeket az onkoľmányzat átmeneti
gazdá|kodáséttszabáIyozó<inkoľmźnyzatirendeletahataskörébeutal.

17. Az onkormányzat varyonával és a varyon feletti tulajdonosi jogok ryakoľlásával
kapcsolatos hatáskiiľe:

I7.I. A polgármester a joggyakorló, amikor olyan fulajdonosi dĺintést kell hozni, melyre
vonatkozóan a Képviselő-testiilet nem taľtotta fenn a fulajdonosi jogkörének gyakoľlását és a
fulajdonosi jog gyakorlását nem ľuhááa źlt a Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságra
(Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaľosi Önkormźnyzat Képviselő-testtiletének66120|2.
CXII.13.) önkoľmĺĺnyzatí rcnde|ete Budapest Józsefuarosi onkormányzat vagyonaról és a
vagyon feletti tulaj donosi j ogok gyakoľlásrĺľól).

|7.2. Aházastársi vagyonközösség megsztintetése esetén érté|đlatártól ftiggetlenül a polgáľmester
engedéIyezi az onkormźnyzat fe|é je|záIogjoggal bizosított tartozéls átvá||a|ásźi és a
jelzá|ogog átjegyzését,ha a megosztásról máľ született jogeľős bíľóságihatźrozat, vagy ha a
megosztás feltétele aZ engedélyezés. (Budapest Főváros VIII. kerĹilęt Józsefuarosi
onkormanyzat Képviselő-testĺiletének 66/20|2. (XII.I3.) szrĺmú önkormányzati rendelete
Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaĺól).



|7.3, Az onkormanyzat vagyonát vagy az onkormányzat vagyoni és pénzügyi kötelezettségét
érintő eljaľasban a polgármesteľ dönt a Képviselő-testiilet és źtruhźzott hatáskörben eljaró
bizotĺság hatźrozatában szereplő kiírási, aján|atkétési, versenyeztetési feltételek hirdetések
foľmai helyesbítéséről és a helyreigazitásokról, továbbá a jogszabá|yi előírások miatt
sziikséges koľľekciók átvezetésérő|' azza|, hogy ezen döntés a kópviselő-testiilet vagy
źtruházott hatáskörben eljĺĺľó bizottság dcjntésével _ a helyreigazítási kérdéseken tulmenően _
nem lehet ellentétes' azt |ényegi _ helyreígazítási kérdésnek nem minőstilő _ kérdésekben
nem módosíthatja. (Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuáĺosi onkormányzat Képviselő-
testĺiletének 66l20t2. (XII.13.) szźtmű ĺinkoľmányzati rendelete Budapest Józsefuarosi
onkoľmanyzatvagyonaról és a vagyon feletti fulajdonosi jogok gyakorlásaról).

|7.4. A polgríľmester dĺĺnt az onkormányzat ĺjrĺiklése vagy a vagyon javźra tĺiľténő lemondás
esetén az öröklés és a lemondással érintett vagyon elfogadásrĺľól, elfogadás esetén intézkedik
annak átvétel&ó|, a lÉlEr-Programmal kapcsolatos pénzbeli adomanyok elfogadásáról és
felhasználásaról (Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmźnyzat Képviselő-
testületének 6612012. (XII.13.) szźtmű tinkoľmányzati ľendelete Budapest Józsefuaľosi
Önkormanyzatvagyoruĺľólés a vagyon feletti fulajdonosi jogok gyakoľlásáról).

|7.5. A polgármesteľ dont az onkoľmĺányzat tulajdonosi részvételével mfüödő többszemélyes
taľsaságoknál a tarsaság legfłibb szeľvének határozat hozatalźú mege|őzóen a képviselendő
tulajdonosi álláspont tekintetében, valamint az onkormányzat tulajdonában lévő
egyszemélyes tarsasá g alapítőjanak hataskörében a következő kérdésekben:

1. az igazgatóság és a feltigyelőbizottság tagjainak, az ugyvezető, a könywizsgźiő
megváIasztása, visszahívása,megbizźsa,megbízásźnak visszavonása és díjazása;

2, a taľsaság vezéngazgatőjźnak, igyvezető igazgatőjěnak megbizása, megbízásának
visszavonása és díjazásanak megźi|apitása, a vezérigazgatő, tigyvezető igazgatő személyét
érintő egyéb kéľđésekben (Budapest Főváros VIII. keľület Józsefulírosi onkormźnyzat
Képviselő-testiiletének 6612012. CXII.13.) szźlmil önkoľmányzati rendelete Budapest
Józsefulĺľosi onkorményzatvagyoniíról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról).

|7.6. A polgármesteľ az onkormźnyzat töľvényes képviseletének ellátasĺĺra vonatkozó jogköľében
korléttozás nélkiil adhat megbizźtst és meghata|mazźst a nevében tĺiľténő jognyilatkozat
megtételére. (Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuiírosi onkoľmanyzat Képviselő-
testÍiletének 66120|2. (xII.l3.) szélmű önkormlínyzati rendelete Budapest Józsefuarosi
onkoľmányzatvagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról).''

17.7. A polgórmester ďiint az ()nkormdnyzat dttal alapított közalapítvónyok tekintetében alapítói
hatáski)rében a kuratórium tagjainak, elnökének és a feliigĺeldbizottslźg tagjainak
kijeliilése, vísszohívdsa, a közalapítvóny alapí.tó okiratdnak mlídosítása tdrgldban.

18. Egyéb hatásköľe:

18.1' A Képviselő-testĺilet elé terjeszti a targyévre vonatkozó ĺisszefoglaló
jelentést, amely az Önkoľmźnyzat á|ta| irányított költségvetési szervek
j elentései a|apján készül.
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18.2. Dönt a testvérvárosi, partnerváľosi kapcsolattaľtással összefiiggő önkoľmanyzati ďe|egáciő
külfrldi utazásźlrő|, tagjairól és a napidíjról.

l8.3. D<int az onkoľmĺĺnyzat szakmai, gazđasźĺgi, kulturális vagy politikai fórumokba,
szervezetekbe delegált képviselőinek személyérőI, a delegálás feltételeiľől és a delegálás
soránképviselendőĺĺnkoľmrínyzatiźilásponĺľőI.

18.4. Saját hatáskörben dönt a munkacsopoľtok, tanácsadó testtiletek, intézméĺyi tanács,
érdekképviseleti fürum' egyéb egyeztetó fórumok |étrehozásáĺól, tisszetételéről, tagiaiľól,
feladatairól és mfüödéséről. Eú, a szabźt|yt kell alkalmazli a Képviselő-testiilet által
korábban létrehozott, munkacsopoľtok, tanácsadó testĹiletek, intézményi tanács,
érdekképviseleti forum, egyéb egyeztetó fórumok tekintetében is.

18.5. A polgármester jogosult a sajtó-helyreigazításokkal kapcsolatos, illetve a polgáľmesteľ
szemé|yét érintő ügyekben a szfüséges eljaľások megindításaľa.

18.6. A polgĺíľmester dĺint az onkoľmźnyzat áttalmegbízottugyvéđeket érintő, költségvetési forrás
fe|hasznáIásának nem minősiilő kérdésekben, ktilĺinös tekintettel a titoktaľtási kötelezettség
alóli felmentéssel kapcsolatos ügyekľe. Ez a rendelkęzés nem érinti a polglíľmesteľnek a
szźmźra biztosított k<iltségvetési forrással kapcsolatos j ogait.

18.7. A jegyzőjavaslata alapján dönt a kłlzbęszerzési eljáľásokban eljĺáĺó bírźiőbizottság tagiainak
személyéről.

18.8. A polgĺĺľmester dönt a szabada|mi eljrĺľások kezdeményezésérőI és az azokkal kapcsolatos
intézkedések me gtétel éľő l.

18.9. A polgáľmesteľ dönt a ,,Józsefuĺĺľosi Kamattámogatási Pľogram'' keretében a
konaĺbzásmentes, józsefuáľosi székhellyel rendelkezó mikľovállalkozások fejlődésének
elősegítésére a Budapesti Yá|la|kozásfejlesztési Köza|apítvźny álta| nyujtott hitel
kamattámogatásźnő|.
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INDoKoLÁs

Altalános indokolás

A rendelet.tęrvezet céIja az sZMsZ aktua|izá|étsa, a megfelelő működés éľdekében szfüséges
v źůtonatások éfi;ĺ ezetésével.

Részletes indokolás

1.$-hoz:
Törzskĺinyvi nyilvantaľtásba vétel érdekében a koľmányzati funkciók köre módosul.

2.$-hoz:
A Barka Józsefuaľosi SzíłlhźzĹ és Kulturális Nonprofit Kft. és a Barka és a Pollack téri
KözteľĹilet-fejlesztő- és Hasznosító Kft. megszűnt, a Jőzsefuátosi Egészségügyi Szolgálat
elnevezés 2016. januar 1. napatól Józsefuarosi Szent Kozma Egészségiigyi Központľa
módosult, mindezekľe tekintettel szfüséges a Rendelet 3. mellékletének módosítása.

3.$-hoz:
a Képviselő-testület á|ta| apolgármestene átrvházott hataskör<ik bővítése.

4.$-hoz:
Jogtechnikai záltő rcnďe|kezés.
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