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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat

Képviselő-testülete számáľ a

Tisztelt Képviselő-testiilet!

L Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

A Képviselő-testtilet 2014. november 05. napján tartott testületi ülésén elfogadta a Képviselő-testüIet

Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatáio| szoló 36lf0l4. (XI.06.) önkormányzati ľendeletet (a

továbbiakban: Rendelet), amely 2014. november 6. napján lépett hatályba.

A koľmányzati funkciók, áIlamhánaftási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási ľendjéről szóló

6812013. (n.zl.1 NGM rendelet módosult rendelkezéseire tekintettel a Rendelet a kormálryzati

funkciók tekintetében módosításľa keľĺjlt. Ezt követoen a Budapest Fováros VIII. keri.ilet Józsefvárosi

onkoľmányzat (továbbńbun. onkoľmányzat) benyrijtotta a Magyar Allamkincstár részére a

Változásbiielentés _ onkormányzati egyéb törzskönyvi jogi személy tárgy(l kéľelmét.

A Magyar Allamkincst ár Torzskonyvi nyilvántartás hiánypóttási felhívás tárgyil'végzésében felszólí-

,áou_ł,'ónkományzatot, aZ alábbi kormányzati funkciók törlésére: 0i8010 Önkoľmányzatok e|szá-
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A tepvĺselő-testiileti ülés időpontjaz f0I6. május 05.

Táľgy: Javaslat a Képvĺselő-testĺilet és

36/2014. (xI.06.) önkormányzati ľendelet
Működési Szabáiyzatálľól szóló

dásához minő s ített szav azattöbbsé g szüks é-
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ALJEGYZO

vĺ.*gu"đakodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi

Embeľi Eľőforľás Bizottság véleményezi

Hatär ozati j'av as|at a bizottság szźlmár a:

A Vá.'g""dálk"dá'ĺ .x p.ĺ"wi gi^ttság és az Emberi Erőforľás Bizottsägjavasolja a Képviselő-

te sti.i l et nek az e| őter i esztés m e gtárgy a|ás át.
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molásai a kozponti költségvetéssel, 018020 Központi költségvetési beťlzetések, 018030 Támogatási
célri Íinanszirozási műveletek, 061 03 0 Lakáshoz jutást segítő támogatások , 094260 Hallgatói és okta-
tói ösztondíjak, egyéb juttatások, 104051 Gyeľmekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások,
104052 Családtámogatások, 107060 Egyéb szociális pénzbe|i és természetbeni ellátások,támogatá-
sok. Erre tekintettel szükséges a Rendelet 2. mellékletének a módosítása.

Az tnkormányzattulajdonábanáJ'|ő gazdasźryitársaságokkal kötött közszo|gá|tatási keretszeľződések

- anrennyiben a fedezet biztosított _ nródosításárrak lratékonyabbá tétele éľdekében szükséges a Ren-
de|et 8. mellékletének a módosítása. valamint a hatályos önkormánvzati rendeletekkel történő aktuali-
zálása.

u. A beteľjesztés indoka

A Magyar Allamkincstár hiánypótlási felhívásában foglaltak teljesítése érdekében, va|amint a Rende-
let 8. mellékletének kiegészítése miatt indokolt a Rendelet módosítása.

A ren de l et-módo s ítás j el en előteľj esztés melléklet ét képezi.

ilI. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A döntés célja a Rendelet módosítása a hatékony és szabá|yszertĺ működés bizosítása' illetve a Ma-
gyar Allamkincstár hiánypótlási felhívásában foglaltak teljesítése érdekében.

A döntés pénzugyivonzatta| nem jár.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Rendelet módosítására vonatkozóan a Képviseló-testtilet hatásköre a Magyaľország he|yi önkor-
mányzatairől szóló f011. évi CLXXXX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. $ l . pontján, 53. $ (l )
bekezdésén alapul' Az Mötv. 50. $-a alapján a rendeletalkotáshoz rninősített szavazattobbség szüksé-
ges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testi.ilettől a mellékelt rendelet-teľvezet elfogadását.

Budapest' 201 6' ápril'is f5.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából (
^\

,fu (}4lW,.-Ť
Vdr. Mészár Erika /

a|jegyző
jl]i5 ÁřR 2 1.



Az előterjesztés melléklete

A kihiľdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja:

Danada-Rimán Edina
Jegyzo

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi onkoľm ányzat Képviselő.testůiletének
...1201,6. (......) önkoľmányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szeľvei Szeľvezeti és Működési Szabályzatárő| sző|ő 36/2014.
(xI.06.) tinkoľmányzati ľende|et mrídosításáról

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi onkormányzat Képviselő-testülete aZ

Alaptörvény 3f, cikk (2) bekezdésébe meghataľozott eredeti jogalkotói hatáskorében, az
Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatköľében eljárva az
alábbi Szervezeti és Működési Szabá|yzatot alkotja meg:

1. $ A Képviselo-testület és Szervei Szeruezeti és Muködésí SzabáIyzatárőI szólő 36120|4,
(XI.06.) önkormányzati renđeIet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe e ľendęlet
1. melléklete lép'

2. $ A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. $ E ľendelet 2016, május 06' napján lép hatályba, és a hattĺ|yba lépését követő napon
hatźiyát veszti.

Budapest 2016, május

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ
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.../2016. (......) önkoľmdnyzati renďelet 1. melléklete

2. mellé klet a 36 120|4. (xI.06.) i) nkormúnyzati rendelethez

AZ oľronľrÁľyz'ł.ľ ALAPTEvÉxnľysÉcB És ANNAK KORMÁNYZATI
FUNKCIóJA

01 1 130 onkormányzatok és onkormányzatihivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

013350 Az önkormányzati vagyonnal valő gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016010 oľszággyulési, önkormźtnyzati és európai parlamenti képviselőváIasztásol<hoz
kapcsolódó tevékenységek

016020 oľszágos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

016030 Allampolgátságiiigyek

016080 Kiemeltállamiésonkormányzatirenđezvények

022010 Polgáľi honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

031030 Közteľületrendjének fenntartása

031060 Búnmegelőzés

031070 Ba]eset-me ge|ozés

032020 Ttĺz-és katasztrőfavédelmi tevékenységek

041231 Rövid időtartamú kozfogla|koztatás

041232 Start-munka program - Téli kozfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236 országos közfoglalkoztatási program

041'f37 Kozfoglalkoztatási mintapľogram

042180 Allat-egészségügy

044310 ÉpítésĹigyi igazgatása

045110 Kozúti kozlekedés igazgatása és támogatása

O45I2O Út, autópálya építése

045160 Közutak,hidak,alagutaküzemeltetése,fenntartása

045161 Keľékpáľutak ĺizemeltetése, feľrntartása

045170 Parkoló,garázsüzemeltetése,fenntartása

045180 Közútijárművontatás

046040 Hírĺigynökségi, infoľmációs szolgtitatás

047II0 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása

047|20 Piac üzemeltetése

047320 Tuľizmusfejlesztésitámogatásokéstevékenységek
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051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, száI|ítása,
átrakása

052080 Szennyvízcsatornaépítése,ferrntartása,üzemeltetése

053010 Köľnyezetszeĺrlyezéscsökkentésénekigazgatása

061010 Lakáspolitikaigazgatása

061020 LakóépĹilet építése

0620f0 Telepĺilésfejlesztésipľojektekéstámogatásuk

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, iizemeltetése

064010 Kozvilágítás

066010 Zoldteľület-kezelés

066020 Vaľos-, kozséggazdálkodási egyéb szolgáltatások

)7fIIl Haziorvosi alapellátás

072II2 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072210 Jáľóbetegek gyógyító szakellátása

072230 Jaľóbetegek gyógyító gondozása

0]2311 Fogorvosi alape|Iátás

074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás

0740|2 Fog|a|kozás-egészségügyi szakellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 lfiúság-egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények, eđzótáborokműkodtetéseésfejlesztése

081041 Versenyspoľt-ésutánpótlás-nevelésitevékenységés támogatása

081045 Szabadidősport-(rekreációssport-)tevékenységéstámogatása

081071 Üaiĺőĺ szálláshely-szolgá|tatás és étkeztetés

082020 Színházak tevékenysége

082030 Művészetitevékenységek(kivéve:szíĺ^haz)

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

082091 Közmúvelődés.kozösségiéstáľsadalmirészvételfejlesztése

082092 Kcizművelődés-hagyományosközösségikulturálisértékek gonđozása

082093 Kcjzmtĺvelődés-egészéletrekiteĺjedőtanulás, amatőrművészetek

083030 Egyéb kiadói tevékenység

084020 Nemzetiségiközfeladatokellátásaéstámogatása

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, miiködtetése

086090 Egyéb szabadidős szolgáItatás

0911 10 ovodai nevelés. ellátás szabnai fe|adaÍai
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09Il20 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmaí feladatai

091 l40 óvođai nevelés, ellátás műkcjdtetés i fe|ađatai

091220 Kĺjznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefiiggő műkodtetési feladatok

091250 Alapfokúművészetoktatássalösszefüggőműkĺjdtetésifeladatok

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
osszefiiggő működtetési feladatok

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak kĺjzismereti és szakmai elméleti
oktatás ával ö s szefü g go műko dtetési feladatok

0960i5 Gyermekétkeztetésköznevelésiintézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

098010 oktatás igazgatása

101 131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

101 141 Pszichiátľiai betegek nappali ellátása

I0II42 Szenvedélybetegeknappali eIlátása

101221 Fogyatékossággalélőknappaliellátása

I0I240 MegváItozott munkaképességri személyek foglalkoztatását elősegítő képzések,
támogatások

102025 ldősek átmeneti ellátása

10203l Időseknappali ellátása

102050 Az időskoľúak társadalmi integrációját célző progtamok

I040I2 Gyermekek átmeneti ellátása

104030 Gyeľmekeknapközbenie||átása

104031 Gyermekekbolcsődei ellátása

104035 Gyermekétkeztetésbolcsődében, fogyatékosoknappa|iintézményében

104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042 Család és gyermekj őIéti szolgáItatások

104043 Család és gyermekjóléti központ

104044 Biztos Kezđet Gyerekház

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminősé gét javitő progľamok

105020 Foglalkoztatást elosegítő képzések és egyéb támogatások

106010 Lakóingatlanszociáliscélúbéľbeadása,izemeltetése

106020 Lakásfenntaľtással, lakhatással összefuggő ellátások
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107016

1070s 1

r07052

107053

109010

Utcai szociális munka

Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Jelzőľerrds zeres hźgi segítségnyújtás

S zo ciális szo|gáItatások i gazgatása
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8. melléklet a 3612014. (xI.06.) önkormlźnyzati rendelethez

A KÉPVIsEL o.TE STt]LETNEK A PoL GÁRľĺpsľBRRE ÁTR aH^Zo"IT HATÁSronľ

1. A helyi támogatásokkal kapcsolatos hatáskiiľe:

1.1. A polgármester a helyi támogatás visszaťlzętésének feltételeit évenként legfeljebb 3

alkalommal a család vá|toző jovedelmi he|yzetét figyelembe véve megál|apitja (Budapest
Főváros VIII' kerület Józsefuárosi onkormtnyzat 8lI994. (II.1.) önkormányzati rendeIete a
helyi támogatás visszafizetésének rendj érő1).

,,

2.r.

3.

3.1.

Az łinko rm ány zati j elkép ekkel kap cs olatos hatás kii ľe :

A polgáľmestet az önkormányzati jelkép haszĺáIatźra vonatkozó engedélytől eltéro hasznáIat
esetén amát megadott engedélyt visszavonhatja (Budapest Fovaľos VIII' keľület Józsefvárosi
onkormányzat 1311996. (III.8.) önkormányzati rendelete a Józsefvaľos onkormányzati
jelképeinek (címer, zászlő,lobogó) a|apítástxőI, és a jelképek használati rendjéľől)'

A polgáľmester őľzi a címer eľedeti rajzolattń ábĺázolő színes etalont. (Budapest Fováros
Vn. kerület Józsefvárosi oĺ.tkormányzat 1311996. (III'8.) önkormányzati rendelete a
Józsefváros önkoľmányzati je|képeinek (címer, zászlo, lobogó) alapításáról' és a jelképek
haszná|ati rendj érő 1 ) .

A szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásktire:

A polgármester dönt első fokon a pénzbe|i és természetben nyújtott szociális ellátások kozé
tartoző onkormányzati segély pénzbeIi és természetbeni formái, a mé|tányossági
közgyógye|Látás, valamint a köztemetés tekintetében (Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefvárosi onkormányzat 57l20I3. (XII. 20.) önkormźnyzati ľendelete a pénzbeli és

természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások
he|yi szabályaiľól)'

4. 
^z 

onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek
elidegenítésével kapcsolatos hatásktiľe:

4.1. Amennyiben az onkormtĺnyzat által kĺjtott megbizási szerződés másként nem rendelkezlk, a

polgármester, illetve meghatalmazoÍtja az onkoľmányzaÍta| szembeni taĺtozás kiegyenlítése
esetén hozzájátu|hat a jelzáIogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom torléséhez.
(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat 32l20I3. (Vil'15.)
önkormanyzati rendelete az onkoľmányzat tu|ajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gá|ő

helyisé gek elidegenítésének feltételeiről)'

4.2. A polgáľmesteľ bírálj a eI a vételi szándék bejelentője által előterjesztett igazo|ási kéľelmet
(Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat 32l20I3. (VII.15.)
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önkormányzati renđelete az onkoľmányzat tulajđonában álló nem lakás céljára szo|gáIo
helyiségek elidegenítésének feltételeiľől).

4.3. A polgármesteľ az ajźnlati kötottség hatáľidejét 30 napot nem meghaladóan
meghosszabbíthatja. (Budapest Fővaros VIII. keriilet Jőzsefvárosi onkormányzat 32l20I3.
(VII.15.) önkoľmanyzati rende|ete az onkormányzat trlajđonában álló nem lakás céljáľa
szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről)'

5.1.

Az Onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló he|yiségek
béľbeadásával kapcsolatos hatásktiľe :

A helyiség ľendeltetésszeru hasznáIatra alkalmassá tételéľe, áta|akításáľa, korszerűsítésére
vonatkozó munkálatok megkezdése előtt a bérbeadó nevében a po|gármesteľ adja ki a
tulajdonosi hozzájáru|ást a hatósági és a táĺsasházi engedélyek beszerzésére vonatkozóan.
(Budapest Főváľos VIII. kerüIet Józsefvárosi onkormányzat 35l20I3. (VI.20.)
onkormányzati renďelete az onkormanyzat tulajđonában ál1ó nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeirol).

A polgármesteľ ťelhatalmazza a bérbeadói szervezetet a bérleti szerzóđés a|áirźsára.
(Budapest Fováros VIII. kerület Józsefvaľosi onkormányzat 35/2013. (VI.20.)
onkormányzati rendelete az onkormanyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szoIgá|ő
helyiségek bérbeadásanak feltételeiről).

A polgármesteľ gondoskodik aZ onkoľmányzat képviseletének ellátásáľól az olyan
jogvitákban, amelyekben a döntés a Képviselő-testĺiletľe, a hatásk<jľrel rendelkezőbizottságra
tartozlk' (Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefváľosi onkormáĺyzat 3512013, (VI.20.)
szźlmu onkormányzati rende|ete az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa
szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről).

5.2.

5.3.

6. A Józsefváľosban adományozhatő kitüntetésekkel kapcsolatos hatásköľe:

6.I. A polgármesteľ kezdeményezheti a Képviselő-testület álta| alapított kittintető díj
adomtnyozását. (Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefváľosi onkoľmányzat I|12006.
(n.10.) önkormányzatíreĺdelete a Józsefvarosban aďomćnyozható kitĺintetésekľől).

6.2. ,,A polgármesteľ dönt ,,aJőzsefváľos Rendjéért" díj ođaítéléséről (Budapest Főváros VIII.
keĺülęt Józsefvárosi onkormtnyzat 1112006. (III.10.) önkormányzati rendelete a

Józsefu árosban adomány ozhatő kitĹintetésekľol).

6'3. A polgármesteľ dönt ,,az Év Józsefváros Rendvédelmi Munkatársa,, cím odaítéléséről.
(Budapest Főváros VIII' keriilet Józsefváľosi onkormányzat 1I/2006. (III.i0.)
önkormányzati ľendelete a Jó zs efvaľo sban ađomźny ozható kitüntetésekľő l).

6,4. A polgármester átadja a vonatkozó onkormányzati rendeletben meghatározott kitiintetéseket
és díjakat. (Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefváľosi onkormányzat 1112006. (III.10.)

számu önkormányzati rendelete a Józsefváľosban adományozható kittintetésekĺől).

6.5' A polgármester dönt az oktatási, egészségtigyi, szociális, bölcsődei munka, valamint
kozigazgatási szakteľüIeten végzett kiváló munkáéľt, magétnszemé|y részére,'a Polgármesteri
Dicséret díj'' odaítéléséről (Budapest Fővaĺos VIII. kerület Józsefvárosi onkormtnyzat
I|12006. (III.10.) önkormányzati rendelete aJőzsefváľosban adományozható kitüntetésekĺol).

ä.
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7 .1.

A,,Józsefváros'' név felvételével és használatával kapcsolatos hatásköre:

A polgármester engedé|yezi a gazđasági, társadalmi' tudományos Szervezetek, intézmények,
jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazđasági taľsaságok részére elnevezésĺi|<hoz,
tevékenységiik gyakor|ásźlhoz, általuk előállított termékek, kiadványok elnevezéséhez vagy
lltiikodésük folytatásához a ,,Józsefváľos'', vonatkozĺi önkoľmányzati ľendeletben
meghatározott megjelölését, valamint a név hasznáIatát (Budapest Főváros VIII. keriilet
Józsefvarosi onkormányzat 4312007' (VII.16.) önkormányzati renđe|ete a ,,Jőzsefváros'' név
felvételéről és használatáról)'

A polgarmesteľ gondoskodik a közigazgatźsi megjelölés vagy név engedélyezett
haszná,Iatának ellenőrzéséről (Buđapest Fővaľos VIII. keriilęt Jőzsęfvárosi onkoľmányzat
4312007. (VII.16.) önkormányzati rendelete a ,,Józsefváľos'' név felvételéről és
haszná|atźtrő|).

A táľsasházak osztatlan ktiztis tulajdonában lévő épületrészek ľészleges-, teljes
fe|újításához és gán a|ap- és felszállćnezeték felújĺtásához nyújtandó tinkoľmányzati
támogatásokkal kapcsolatos hatáskiire:

A polgármester dönt a Társasházi Pálytzatokat Elbíráló Munkacsoport javaslata a|apjźn a
támogatások ĺisszegéről és a munkacsoport összetételéľől (Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvaľosi onkormtnyzat Képviselő-testületének 34l20I3. (VI.25.) onkormányzati
rendelete aZ onkormányzat bevételeinek lakáscélokľa és az ezeL<hez kapcso]ódó
infrastrukturálisberuhźĺzásoI<ravonatkozóf eIhaszná|ásszabálvaiľól).

A Józsefvárosi onkoľmányzat tulajdonában lévő ktizterületek használatáľól és
haszná|atán ak ľen dj ével kap cs o lato s h atás kłi ľe :

8.

8.1.

7.2.

9.1. A polgáľmester dönt első fokon a kozteľtilet-hasznáIati kérelmekľől:

1. amennyiben a hatáskörľel rende|kező bizottság 16 naptári napon át nem ülésezik, vagy
cjsszehívott ülése nem volt határozatképes;

amennyiben a kéľelmezetthasznźL|at iđőtartarfla az egy hetet (7 napot) nem haladja meg és a
kérelmező nem kér díjcsökkentést vagy díjelengedést, Vagy díjfizetés alóli mentességben
részestil;

onkormányzati váIasztásokat követő 30 naptáľi napig;

a Filmtv.-ben szabá|yozott filmalkotás foľgatása céljából töľténő igénybevétel esetén,

valamint avonatkozó önkormanyzatirenđeletben meghatározott egyéb esetben.

(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvaľosi onkormányzat Képviselő-testületének I8l20I3,
(Iv.24.) önkoľmányzati ľendelete a Józsefváľosi Önkormányzat tulajdonában lévő
kö zterül etek has znál atáró l é s hasznáIatćnak rendj éľő l ).

A polgaľmester a közterületek filmforgatási célú hasznttlatának díját csökkentheti vagy
elengedheti, amenny1ben az igénybeveendő terrilet a 20 m2-t nem haladja meg' vagy
idotartama a kéreImezett iđőponttőI számított 30 napttri napon belül cjsszességében nem
haladja meg a 2 ĺaptári napot (Budapest Fővaľos VIII. keľület Jőzsefvárosi onkoľmányzat
Képviselő-testületének I8l20I3. (Iv.24.) önkormányzati rendelete a Józsefváľosi
Önkoľmányzat tulaidonábanLévő közteĺületek használatáról és haszná|atának rendjéről).

9.

2.

3.

4.

5.

9.2.
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9.3.

9.4.

9.5.

A polgármesteľ az építési, szerelési tevékenység végzés&e kéľt kozterület.használati
hozzájáru|ásban meghatározott díj 30%-at a hasznáIő kérelmére utólag visszatéľíti,
amennyiben a hasznáIő a hozztĄárulásban meghatározott idő elteltét követő 5 munkanapon
belül a kozteľületet az átvételekor fennálló eređeti állapotában bocsátja az onkormánýzat
rendelkezésére (Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat Képviselo.
testületének I8l20I3' (Iv.24.) önkoľmányzati ľendelete a Józsefvárosi Önkormányzat
tul aj donáb an lévő k ö zterül etek haszná|atátó l é s has zn áIatźnak ľendj érő l ) .

A Képviselő-testĺilet dtjntése alapján bevont harmadik személy részére a kozterület-
haszná|ati engedélyre vonatkozó hozzźtjźrulás megadásaĺól a polgármesteľ dönt. (Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuarosi Önkormányzat Képviselő-testĹiletének 18/2013' (Iv.24,)
önkormányzati ľendelete a Józsefuarosi onkormanyzat tulajđonában lévő közterületek
hasznźt|atáróléshaszná|atánakrendjéľől).

A polgármester állapítja meg a jogellenes kozterü1et-hasznźt|atot, továbbá đönt az attól való
eltiltástól és a jogellenes használat miatt a rendelet szerint fizętęnđo díj összegéről (Budapest
Főváľos VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormányzat Képviseiő-testületének 18l20I3' (Iv.24.)
önkormányzati ľendelete a Józsefuaľosi onkoľmányzat tu|ajdonában lévő közterületek
haszná|atáró l és haszn á|atźnak ľendi érő l)'

10. Az iparosított technológiával épiilt lakóépületek széndioxid-kibocsátás.cstikkentést és

energia.megtakarítást eľedményező korszerűsítésének' felújításának támogatására kiírt
,,Z:ó|đ Beľuházási Rendszeľ Klímabarát otthon Panel Alprogram'' támogatásával
kapcsolatos hatásktire:

I0.I, Az ipaľosított technológiával épiilt lakóéptiletek széndioxid-kibocsátás-csokkentést és
energia-megtakarítást eredményező korszerusítésének, felújításának támogatására kiírt ,,Zö|d
Beruházási Rendszer Klímabarát otthon Panel Alprogram,, támogatźtsáról a polgaľmesteľ
támogatási szerzodést k<it, melyben rogziti a tźnnogatás módját, szakaszait, a megvalósítás
hataridejét, atá,mogatással való elszámolás szabźiyait, afe|használás ellenőrzését, valamint a
szeľződés.szegés jogkcivetkezményeit, egyben kitölti, a|áírja és továbbítja a pćiyázőnak az
onkormányzat ŕt|ta| kcjtelezően csatolandó dokumentumokat az értesítés megküldésével
együtt. (Buđapest Főváľos VIII. kerütet Jőzsefvátosi onkormźnyzat Képviselő-testtiletének
3312009, (IX.18.) önkormányzati rende|ete az iparosított technológiával éprilt lakóépületek
széndioxiđ-kibocsátás-cscikkentést és eneľgia megtakaľítást eredményező korszerÍisítésének'
felújításanak tttmogatćsára kiírt ,,ZöId' Beľuházási Rendszeľ Klímabarát otthon Panel
Alpro gľam,, támo gatźlsáľó l).

|0.2, A polgármester a nyilvános pttlyázati felhívás kivonatát a helyi újságban és az önkormányzat
honlapján, teljes terjedelemben pedig avonatkozó önkormányzatirendeletben meghatćrozott
hiľdetményhelyeken teszikozzé. (Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Jőzsęfvárosi onkormányzat
Képviselő-testületének 3312009. (IX.18.) orlkormányzati rendelete aZ iparosított
technológiával éptilt lakóéptiletek széndioxid-kibocsátás-csökkentést és energia megtakaľítást
eľedményező korszerűsítésének, felújításának támogatására kiírt ,,Zö|d Beľuházási Rendszeĺ
Kl ímab arát otthon P ane l Alpro gram,, ttlmo gatás aľó l ).

11. Józsefváľos közigazgatási teľületén a járművel tőrténő várakozás kiegészítő' helyi
szabá|y ozálsával kapcsolatos hatáskiiľe:

.Y
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11.1. Sétáló övezetbe torténo behajtás esetén azigazoltarl'kozszoIgáItatási feladatot ellátó szeľvek,
szervezetek és azok múködését elősegítő szoIgźitatők által hasznáIt gépjárművekkel és az
egyedi forgalmi ľendszámhoz ľendelt behajtásľa jogosító igazolásokat a kozszolgáltatási
feladatot ellátó szerv, szetvezęt kérelmére a polgármesteľ állítja ki. (Budapest Főváľos VIII.
kertilet Józsefváľosi onkorm ányzat Képviselő-testtiletének 2612010 . (VI. 1 8.) öĺ.lkormźnyzati
ľendelete a Jőzsefvtlroskozígazgatási területén a járművel történő vtlrakozás kiegészítő, helyi
szabáLyozásáró1).

II.2' A lakossági várakozásihozzájárulás, a gazďáIkodói váľakozásihozzájárulás, az egészségugyi
várakozási hozzájćrulás, a váľosľendészeti behajtási-várakozási hozzájárulćls és a külcin
jogszabá|yban meghatfuozott egyéb hozzájárulások kiadásáľól a polgáľmesteľ dĺjnt'
Amennyiben a kérelem nem felel meg a vonatkozó önkormányzati renđe|et előírásainak, az
elutasításról a polgármester dönt (Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmányzat
Képviselő-testületének 2612010.(VI.18.) onkormányzati rendelete a Józsefváľos
kozigazgatási teriiletén a járművel toľténő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról)'

i1.3. A polgármesteľ dönt az önkormányzati váľakozásí hozzĄáĺultls kivételével a vonatkozó
önkormányzati rendeletben meghatározott hozzájáru|ások kiadása iránti kérelmekĺol
(Budapest Főváľos VIII. kerület Józsęfuaľosi onkormányzat Képviselő-testületének
26|20I0.(YI'18.) onkormtnyzati ľendelete a lőzsefváros közigazgatási területén a járművel
történő v ár ako zás kie gészítő, helyi szabál y ozását őI)'

12. Az adósságkezelési szo|gáůtatźlsra való jogosultsággal kapcsolatos hatáskiire:

12.I' A polgármesteľ dĺjnt az adősságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságról (Budapest Fováros
VIII' kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének 31l20I0. (Vil.15.)
önkormány zati r endelete az adó s ságkezelési szo l gáltatásról).

13. Egyes anyakiinyvĺ eseményekhez kapcsolódó ttibbletszolgáltatásért ťwetendő díjak
méľtékével kapcsolatos hatásktiľe:

13'I. Az egyes anyakcinyvi eseményekhez kapcsolódó befizetett többletszolgá|tatási díj
visszaťlzetését a vonatkozó önkormanyzati renďeletben meghatáľozott feltételek mellett a
polgármester engedélyezheti' (Budapest Főváros VIII. kerülęt Jőzseťvárosi onkormányzat
Képviselő-testĹiletének 12l201I. (II.21.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi
eseményekhez kapcsolódó többletszo|gáItatásért fizetendő díjak mértékéről).

L4. Az onkoľmányzat tulajdonában á|ló üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbéľlet bérbeadásával kapcsolatos hatáskiire:

14.1. A polgármesteľ felhata|mazza a bérbeadói szervezetet a bérleti szerzodés aláirásfua
(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvaľosi Önkormźnyzat Képviselő-testületének 59lf0II.
(XI.07') önkormányzati rendelete az onkormányzat tulajdonában áIIő ĺiľes telkek,
felépítményes íngatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről).

I4'2, A helyiség rendeltetésszeru haszná|atta alkalmassá téteIére, tĺalakitásźra, korszeľűsítéséľe
vonatkoző munkálatok megkezdése előtt a bérbeadó nevében polgármesteľ adja ki a

tulajdonosi hozzájáruIást a hatósági engedélyek beszerzésére vonatkozóan. (Budapest

Fővaľos VIII. keriilet Józsefuaľosi onkormáĺyzat Képviselő-testületének 59l20I1. (XI.07.)
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onkormányzati renďelete az onkormányzat tulajdonában á1ló iires telkek, felépítményes
ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet béľbeadásának feltételeiről).

15. Az onkoľm ányzat kiiltségvetésével kapcsolatos hatásktiľe:

15.1. A polgáĺmester jőváhagyja M önkormanyzat és a költségvetési szeľveknek a költségvetési
rendeletben meghatározott összegekkel elkészített elemi költségvetését (Budapest Főváľos
Vru. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének I/2016. (II. 04.)
onkoľmányzati rendelete a 20I 6. évi költségvetésrőI).

15.2. A polgáľmester hagyja jóvá'az oĺlkormtnyzat, a költségvetési szeľvek, a gazdasági társaságok
a jőváhagyott bevételi és kiadási előirányzatuk teljesítéséľe és fe|hasznáIására éves likviditási
teľvet (Budapest Főváros VIII. kerület Józsęfvárosi onkormányzat Képviselő-testületének
t12016. (II. 04.) önkormányzati ręnde|ete a20I6. évi költségvetésről).

15'3. A polgármester dönt:

a) akozponti költségvetésből szźtrmaző támogatások, pótelőiranyzatok lebontásáľóI és ęzze|

összefüggő költségvetés módosításaľól éľtékhatar nélktil, mely kiterjed a költségvetési szeľv
ťĺnanszir ozás i b ev étel eir e, az önkormány zat ťlnanszir o zási ki ad ás aiľa i s,
b) ahe|yi önkormányzatok általános múködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó

támogatások, kiegészítő koltségvetési támogatások igényléséĺől, lemondásaľól értékhatár
nélkiil és az ezzel osszefiiggő költségvetés módosításaról, mely kiteľjed a költségvetési szeľv
ťlnanszírozásibevételeire,azonkormányzatťlnanszírozásikiadásairais,
c) az onkormtnyzat esetében az egyéb működési célú támogatások bevételei

áI|amháztartáson belülľőI, az egyéb fe|ha|mozási célú támogatások áIlamháztartáson belülľől,
az egyéb múkcjdési célú átvett pénzeszkozök és az egyéb ťe|halmozási célú átvett
pénzeszkozok_ az alapítvtnyi támogatts kivétęlével - rovatokon elszámolt többletbevételek
miatti koItségvetési módosításról, és atźlmogattts céljának megfelelo kiadási előiányzatok
módosításaĺól, melynek felső hataĺa döntésenként 5.000,0 e Ft, mely kiterjed aťlnanszírozási
bevételekľe és kiadásokĺa,
d) amuköđési általános tartalék előirányzatról tclténő előirányzat átcsopoľtosításról egyedi

10.000,0 e Ft osszeghatáríg, azzal a feltétellel, hogy az általános tartalék módosított
e|oirányzata 20.000,0 e Ft összeg alá nem csökkenhet, a módosítás, átcsopoľtosítás éľintheti a
ťlnanszirozási bevételeket, kiadásokat és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását
is, azza| a feltétellel, hogy a módosítás a kovetkezó évďľĺę előzetes kötelezettségvállalást
nem jelenthet,

e) az oĺtkormányzatťĺnanszirozási kiadásain belüli e|őirtnyzat átcsoportosításról, ha a

koltségvetési szerv saját hatásköľben módosítja a jőváhagyott irányítószervi támogatásként

fo ly ó s ított támo gatás o k eloir ány zatát,

.Đ az onkoľmányzat koltségvetésében afeladattal nem terhelt szabad kiadási e|óirányzatok
közötti átcsoportosításľól érté|ďlatár nélktil, mely lehet címek közotti, és a címen beliil
kiemelt e|oirányzatok kcjzötti, és a kiemelt előirźnyzaton belüli rovatok kozotti e|őirányzat
átcsopoľtosítźĺs, azza|, hogy a kĺjtelező feladatellátást nem veszélyeztetheti,

Đ ah) pontban meghatározottak figyelembe vételével e rendelet 5. mellékletében
meghatározott céltartalékok e|őirźnyzatánakajőváhagyott célnak megfelelő
átcsoportosítástrőI, értékhatár nélkül, ami kiterjed az á|lamháztarÍáson belrili és az

áI|amháztaftáson kívüli forrás átadásáva| kapcsolatos előirányzat módosításľa - az a|apitvány

foľrásátadásánakkivételével_értéIdlatáÍnélktil:
h) a d) és f) pontokban fogla\t eIőiĺźnyzat átcsoportosítás érintheti az á|Iamhźlztartáson

beltilre vagy kívülre műk<jdési vagy fe|halmozási célból átađott eszkozök e|őiľźnyzatźń ls
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egyedi 5.000,0 e Ft-ig, a gazdasági táľsaságok kozszo|gáItatási szerződésének módosítása
esetében egyedi 10.000,0 e Ft-ig.

1' polgármesteri saját keret,

2. alpolgármesteri saját keretek,

3, Józsefváro si N emzetiségi onkorm ány zat pľo gľamj aihoz támo gatás,

4. Civil szeľv ezetek, alapítványok támogatása,

5. Egybázak, egyhźn koztisségek támogatása,

6. Sportolók, sportszerve zetek tźlmo gatása,

7, Idegen forgalmi adó diffeľenciált kiegészítés támogatás,

8. Városmarketing.

Đ a kĺiltségvetési rendeletben meghatározottakon kívüli normatív jutalom, céljuttatás,
jubileumi jutalom, hrĺség jutalom kifizetéséről a polgármester dont, amennyiben a

költségvetési szerv bérmegtakarításából a koltségvetési fedezet biztosított és a sziikséges
e|oir árry zat-módo sítás me gtörtént.

15.4. A polgármester az onkormányzat átmenetileg szabađ pénzeszkozeinek befektetéséľől, vagy

lekötéséľől - a ťĺzetési szźmláját vezętő hitelintézeten kíviil még további, legalább négy

hitelintézet aján\ata alapján - dönt maximum egyedi 500 millió Ft értékben a 20. $ (5)-(7)

bekezdésében foglalt szabályok betartásttvaI. Az ajariatokat a befektetés értéknapjának és

futamidejének megjelölésével kell bekémi. A lekötések jogszertíségét a jegyzó és az

átmenetileg szabad pénzeszkoz leköthetőségét a gazdasági vezető jogosult vizsgálni.
(Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkoľmćnyzat Képviselő-testületének 112016.

(II. 04.) önkoľmányzati renđęlete a2016. évi koltségvetésről).

15.5. A polgáľmester azon koznevelési, közmuvelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmai

feladatellátásra vonatkoző pźůytaatok esetében, amelyek önľészt és eloťrnanszítozást nem

igényelnek, több éves, vagy tartős kötelezettségvállalással nem jámak, és a pá|yázaÍ.

benyújtásaľa az önkormányzat,vagy aköltségvetési szerv jogosult, apźt|yázat benyújtásához

szĹikséges fenntaľtói nyi|atkozat' kapcsolódó együttműködési megállapodás aláitásfua

képviselő-testiileti dĺjntés nélkül is jogosult. (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvaľosi

onkoľmányzat Képviselő-testületének 1,12016' (II. 04.) önkormanyzatĺ rende|ete a 2076' évi
költségvetésről).

1,5.6. A polgármesteľ dönt a polgármesteri keret eľejéig a döntéshozatalhoz szükséges tanácsadói

és egyéb tevékenységek đijazásáról, továbbá önkormanyzaÍi érdękek figyelembevételével a
jogszabáIyi előírások betafiźsávaI egyéb esetekben. (Budapest Főváľos VIII. keľtilet

Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének I12016, (II. 04.) önkormányzati ľendelete

a 2016. évi költségvetésrol).

15.7, A zároIt e|őirányzatok a polgármester dĺjntéséig nem haszná|hatők fel. A zźro|t eloirányzatok

a polgármester dontéséig nem használhatók fel. A polgármester dontését megelőzően a

Polgármesteri Hivatal gazďasági vezetője nyilatkozik arľól, hogy a zárolt előirányzatok

felhasználása aZ oĺ.lkormźnyzat, valamint a költségvetési szeľvek feIaďateIIátását és

kö|tségvetését nem veszéIyezteti. A polgármester év közben a költségvetési egyensúly

megtartása érdekében a jőváhagyott kiadási e|óirányzatok köziil zároIhat, mely nem

v eszé7y eztetheti a kötelező feladatellátást.
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15'8. Amennyiben az onkoľmányzat költségvetési ľendelete forrást biztosít a polgármester

számára, az magában foglalja a forrás fe|használásával kapcsolatos szeľződések

megkötésének, módosításának, megszüntetésének jogát is.

15.9. A polgdrmester diint az onkormdnyzat tulajđondban dlló gazdasdgi tdľsasdgokkal kötött

küuzulgúllulúsi szeľződések núdosítlźsúľól, antennyiben afedezet biztosított.

16. Az átmeneti gazdáůkodással kapcsolatos hatáskfiľe:

16'1. A polgármesteľ gyakoro\ja mindazon hatásköröket, amelyeket az onkoľmáĺyzat átmeneti

gazdá|kođttsát szabáIyozó onkorm źnyzati ľendelet a hatáskörébe utal.

17. Az onkormányzat vagyonával és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával
kapcsolatos hatásktire:

17 'I. A polgármesteľ a joggyakorló, amikoľ olyan tulajdonosi döntést kell hozni, melyľe

vonatkozóan a Képviselo-testület nem taľtotta fenn a tulajdonosi jogkörének gyakorlását és a

tulajdonosi jog gyakorlását nem ľuházta tú a YárosgazđáIkodási és Pénzrigyi Bizottságra
(Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefvárosi onkormáĺyzat Képviselő-testületének 66l20|f ,

1aII.1J.) önkormányzatí rendelete Budapest Józsefvaľosi onkormányzat vagyonáról és a
Vagyon feletti tulaj đonosi j ogok gyakorlásáľól).

|7.2. Aházastźĺrsi vagyonkozösség megsziintetése esetén értéIÄatáĺtól fiiggetlentil a polgármester

engeđé|yezi az onkormányzat felé je|záIogjoggal biztosított tartozás átvá||alását és a
jelzálogjog átjegyzését,ha amegosztásról már született jogeľős bírósági hattrozat, vagy ha a

megosztás feltétele aZ engeđélyezés. (Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi

onkormányzatKépviselő-testületének 6612012. (XII.13.) onkoľmányzati ĺende|ete Budapest

Józsefvárosi onkormanyzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól)'

I7,3' Az onkormányzat vagyonát vagy az onkormányzat vagyoni és pénzügyi kötelezettségét

érinto eljáľásban a polgármester dönt a Képviselő-testület és átruhtnott hatáskĺjrben eljáľó

bizottság hatźrozatában szereplő kiírási, ajtnlatkérési, versenyeztetési feltételek hirdetések

foĺmai Ĺelyesbítéséről és a helyľeigazításokĺőI, tovźĺbbá a jogszabá|yi eloírások miatt

szükséges korrekciók átvezetésérol azza\, hogy ezen dontés a képviselő-testület vagy

átruházotthatáskörben eljáró bizottság döntésével _ a helyreigazítási kérdéseken túlmenően -
nem |ehet ellentétes, azt lényegi _ helyľeigazítási kérdésnek nem minősülő - kérdésekben

nem módosíthatja. (Budapest Fó.,á'o' VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-

testületének 66lfOI2. (xII.13.) önkormányzati ľendelete Budapest Józsefvárosi

Önkormányzatvagyonáról és a Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól).

I7,4. A polgármesteľ dĺjnt az onkoľmányzat ĺjľöklése vagy a vagyon javára történő lemondás

.'.ié'' az öröklés és a lemondással érintett vagyon elfogađásáról, elfogadás esetén intézkedik

annak źLtvéte|éróI, a lÉLpr-Pľogrammal kapcsolatos pénzbeli adományok elfogadásáról és

fe\hasznáIásáról (Budapest Fővaĺos VIII. keľĹilet Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-

testületének 6612012. (XII.13.) önkormányzati rendelete Budapest Józsefváľosi

onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól).

17.5. A polgármesteľ dönt az Önkormźnyzat tulajdonosi részvételével múkodő többszemélyes

táľsaságokná| atársaság legfőbb szervének határozathozatalát. megelozóen a képviselendo
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tu1ajdonosi á||áspont tekintetében, valamint az onkormányzat tulajdonában |évo

egyizemélyes taľsaság al apítój ának hatáskörében a köv etkező kérdésekben :

1. az igazgatőság és a feliigyelobizottság tagjainak, az ugyvezetó, a konywizsgáLő

*"g,aluś,tása, visszahívása,megbizźsa,megbízá'sźnak visszavonása és dijazása;

2. a taľsaság vezérigazgatőjźnak, ügyvezető ígazgatőjának megbízása, megbízásának

visszavonása és đijazasanaľ megźůIapítása, a vezérigazgatő, igyvezeto igazgatő szeméLyét

éľintő egyéb kérdésekben (Buđape.t Fől'á.o' VIII. keľület Józsefvaľosi Önkormänyzat

Képviselő-testületének 66l2OIf. (XII.13.) önkormányzati reĺđe\ete Budapest Józsefvárosi

onkormányzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról).

11,6. 
^polgármesteľ 

az onkormtnyzat toľvényes képviseletének ellátására vonatkozó jogkörében

korlátozás nélkül adhat megbízást és meghata|mazást a nevében torténő jognyíIatkozat

megtételére. (Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő.

testületének 6612012' (KI.13.) onkormányzati rendelete Budapest Józsefvaľosi

onkormányzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól).''

17 .7 , A polgármester dönt az Önkorm ányzat áIta| a\apított közalapítványok tekintetében alapítói

hatásköľében a kuľatórium tagjainak' elnokének és a felügyelőbízottság tagjainak kijelölése'

vi s s zahívás a, a ko za|apítv ány alapitő o kiratán ak mó do sítás a tár gy th an'

18. Egyéb hatásktire:

18.1. A Képviselő-testtilet elé teľjeszti a ttĺgyévre vonatkozó összefoglaló éves ellenőrzési
jeientéit, amely az onkormtnyzat áItaI irányított koltségvetési szervek éves ellenoľzési
j elentései alapján készüI.

18.2. Dönt a testvérvárosi, partnerváĺosi kapcsolattaľtással összefüggő önkoľmányzati đe]iegácio

kiilföldi utazásźrőI, tagjairól és a napidíjľól.

18.3' Dont az Önkormányzat szak'rnai, gazďasági, kultuľális vagy politikai fórumokba,

szeľvezetekbe delegált képviselőinek szem éIyérő|, a đelegá,|ás feltételeiről és a delegálás

során képviselendő önkormányzati álláspontľól.

18.4. Saját hatáskorben dont a munkacsoportok, tanácsadó testületek, intézményi tanács,

éľáekképviseleti fórum, egyéb egyezteto fórumok Iétręhozástról, osszetételéről, tagsairőI,

feladataiľól és műkodéséľől' Ezt a szabá|yt kell alkalmazni a Képviselő-testrilet által

koľábban létľehozott, munkacsoportok, tanácsadó testületek, intézményi tanács'

érdekképviseleti fórum, egyéb egyeztetó fórumok tekintetében is.

18.5' A po1gármester jogosult a sajtó-he\yteigazításokkal kapcsolatos, illetve a polgármesteľ

személyét éľintő tigyekben a szükséges eljáľások megindításáľa.

l8'6. A polgármesteľ dönt az onkormźnyzatáltalmegbízott ügyvédeket éľinto, költségvetési forrás

fe|haszná|ásának nem minősülo kérdésekben, kiilönos tekintettel a titoktartási kotelezettség

alóli felmentéssel kapcsolatos ügyelľe. Ez a rcnđelkezés nem érinti a polgármesternek a

számár a bizto sított koltségveté si fonás sal kapcso l ato s j o gait.

18.7. A jegyzőjavaslata aIapjándönt a kozbeszeĺzési eljaľásokban eljaľó biĺźiőbízottság tagjainak

személyéről.

18.8' A polgármesteľ dönt a szabadalmi eljárások kezdeményezéséró| és az azokkal kapcsolatos

intézkedések megtételérő1.
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18.9. A poigármesteľ dont a ,'Józsefuáľosi Kamattámogatási Pľogram'' kertében a
koztartozásmentes, józsefuarosi székhellyel rendelkező mikĺovállalkozások fejlődésének

e1ősegítéséľe a Budapesti Yźi|a|kozásfejlesztésí KozaIapítvány źitaI nyújtott hitel

kamattámogatásárő|.
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INDOKOLAS

Általános indokolás

A ľendelet-tervezet cé|ja az sZMsZ aktualizálása, a megfelelő működés érdekében sztikséges

v áIto ztatások átv ezetés éve 1.

Részletes indokolás

1.$-hoz:
Tđrzskönyvi nyilvántaľtásba vétel érdekében a kormányzati funkciók köre módosul.

2.$-hoz:
A Képviselő-testiilet áItaI apolgáĺmestęrue áÍruhtlzotthatźĺskorok bővítése.

3.$-hoz:
Jo stechnik ai zźlľ ő rendelkezés.

W

48

,#


