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Tůsztelt Képvise|ő.testület!

I. Tényá|lás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A) Buđapest Főváros Koľmányhĺvatalának szakmaĺ segítségnyrijtása a KépviselGtestiilet és
Szerveĺ Szeľvezeti és Műkłidési Szabályzatĺĺľól szólĺó 36120|4. (xI.06.) önkoľmányzatĺ ľenđelet-
tel kapcsolatban
A Képviselő-testiilet 2014. november 05. napján tartott testĺileti iilésén elfogadta a Képviselő.testĺilet
és Szeľvei Szewezeti és Miĺködési Szabáůyzatźrćll szóló 36/2014. (xI.06.) önkormrányzati rendeletet
(a továbbiakban: SZMSZ), amely 2014. november 6. napjrán lépett hatálýa.

A Kormányhivata| a Magyarország heýi önkormányzatairő| sző|ő 20|1. évi CLXXXIX. töľvény (a
továbbiakban: Mötv.) l32. $ (3) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében e|járvą célellenőrzés
keretében vizsgźůta az SZMSZ-I' melynek kapcsán a Kormányhivatal BP/l0010/00317-1/20|6 ngy-
iratsámon ,,szakrnai segítségny,ijtós az SZIuÍ,ýZ-el lrapcsolatban', tźrg1ľil levelet kiildött, me|y az
alábbiakat tarta|mazza:

1. A Kormányhivatal szakmai segítségnýjtĺása szerint azSZMSZ 7. mellékletének 1.3'4. alpontja -
miszerint ,,a Vőrosgazddlkodlźsi és Pénziiglí Bizottslŕg javaslatot tesz a képvhelő.testületfelé a pol-
górmester ílletményének emelésére és annak mértékére,, - ellentétes az Möfu. 71.$ (2) bekezdésében
foglaltakkal, ameýnek a|apján:

,,A meglei jogú varos polgarmestere, a Jővórosi lrerĺ,ileti önlĺormónyzat polgórmestere megbízatósd-
nak időtartamdra havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegłezik a helyettes óllamtitlrcr
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Előterjesztő: Danada-Rimán Edina j egző

A képviselő-testiileti tilés időpontjaz 20|6. november l0. ...s2. napirend

Tátrgy:Javaslategyesönkormányzatirendeletekmódosíüísĺáľa

A napirendet nyílt iilésen kell tĺíľgyalni, ahatźrozat és a rendeletek elfogadásĺához minősitett szava-
zattöbbség szükséges.
Zźńu|ésen kell tĺĺrryalni az előteľjesztés kitiintetésben részesiilőkre vonatkozó részęt és a IV. Haúĺ-
rozati javaslat elfogadás a is zárt ülés keretében tö,rténik.
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könnlgźlati tisztviselőltľől szóló törvényben meghatározoa alapilletményéből, illetménykiegészítésé-
ből, vezetői illetménypótlékóból ĺźlIó iltetményének összegével.',

Tekintettel arra, hogy az Mötv. ezen rendelkezése kógens, tehát nem enged eltérést, a Kormányhivatal
álláspontja elfogadható, ezért szükséges az SZNISí 7. melléklet 1.3Ž. alpontjátnak hat.ályón kívii|
helyezese.

2. A Kormrányhivatal szakmai segítségnyujtásában azSZMSZ 47. s Q) bekezdésére vonatkozóan
teszjavaslatot.

Az szNIsz 47. s Q) bekezdése az a|źbbi rendelkezéseket tartalmazza: ,Á Képviselo-testiiĺet és a
bízottslźgok bórmely ülésén a kerüIeÍ önszemeződő kiizösségeit tandcskozdsí jossot ruhdzhatjók fetaz adott napírendi pont tekíntetében.,,

A Kormányhivatal álláspontja alapján az Mötv. 53. $ (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a
képviselő-testiilefirek a szpwezeti és miĺködési sabáůýatában kell meghatźnőznią mely önszervező-
dő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körukben tanácskoíÁsi joga képvise|őtestiilet és
bizottságaiilésein, továbbá azoknak a forumoknak a rendjét (község-, varošpólitĺtai fo.n' városrész
ta1{c$ozás, falugyiílés stb.), amelyek a lakosság, az egyesületek kbzvetlei tájékoz1atásá! a fonto-
sabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgáljĺák.

Tekintettel erre a Kormányhivatal állĺáspontja elfogadhatő, ezért indokolt az SZMSZ a7. $ (2) be-
kezdésének aklegészíGse akként, hogy a kerület öńszerveződő köziisségeit a testiilet iilésein tevéke-
nységi kiiriikbe tartoző témakör tárgyalősa során megil|eti a tnlárcskozŽsi jog, valamint az adott és
konkrét önsz.erveződő közösségek sZMSZ-ben töfténđ pontos megh atźrozźĚa.-.

3. A Kormányhivatal szakmai segítségnyujtĺĺsában azSZMSZ 7. melléklet l.4.8. alpontja tekinteté-
ben teszjavaslatot.

AzSZMSZ 7. mellékleÍ 1.4.8. alpontja azalźbbirendelkezésekettaľtalmazza:,,AVdrosgazddtkodlź-
si és Pénzíigłi Bizottslźg kivízsglźIja a képviselői összeférhetettenségí ügleket is ereĺmenyłra jelen-
tést tesz a KépvíselfütestüIetnek,,.

A Koľmányhivatal álláspont1a alapján az Möfu. 37. $ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a
szervezeti és működési szabáiyzatban kell megllatÁrozni, hogy amennyiben jogszabályb an-meghatá-
rozottak szerint nem lehetséges az összeféľhetetlenségi ot atapjĺul 
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pon beliil történő megszüntetése, akkor az önkorményzati képviselő erul teł ěs a jogviszony meg-
sztintetésérő| szőIő, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozaűĺí,, ňely biźottsá!-
nak kell áúadnia.

Az snvIsz 34. $ (1) bekezdése taĺta|mazjelenleg rendelkezéseket a képviselői összefeľhetetlenség
yegá:|]apÍtÁsárairarryu|:-eljárással kapcsolatban, tekintettel erre indokolt ä Kormĺínyhivatal áIláspontiját elfogadva az SZMSZ 34. $-źnak kiegészítése azza!, hogy összeftrhetetlenséj esetén az önkor-
mányzati képviselőnek a lemondő nyilatkozatźú aYárosgazáátbda.ĺ és PénzĺigyI Bizottság részéľe
kell benyujtania.

4. A Kormźnybivata| szakmai segítségnýjtiásában felhívta a figyelmet amą hogy az SZMSZ tőbb
|elyen \atźiyta|n jogszabáiyihivatkozĺsokattaĺIa|maz. A Polgĺírmesteri Hivatal *szlvĺszhatźůyta-
lan rendelkezéseit feliilvizsgálta.

B) Az szMsZ-ben meghatározott tinként vát|alt feladatok felütvĺzsgálata
AzsZMsZ 4. mellékletehatározzame1azÖnkoľmányzat önként vái|a|tfe|adatait,melynek 7. pontja
az aláhbi rendelkezés eket taĺta]lmązza

,,7. onkormányzatifulajdonri, vagy résztulajdonú gazdasáęiüársaságok tźmogatásáńérintően
7 .I . Bárka Józsefuĺáľos i Színhźn és Kulfurális Nonprofit Kfr. teljes tevékenységének tlámogatása
7.2. RÉV 8 Zľt. teljes tevékenységének tlámogatĺĺsä
7.3. Jőzsefváros Közösségeiér!.NonproťltZrt. te|ies tevékenységének tĺímogatrása
7.4. Józsefvárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kiizhaszrú Nonproňt Kft. telještevékenységének tĺámoga-
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A Bárka Józsefvárosi Szíĺlhźn és Kulturális Nonprofit Kft., a Józsefuárosi Kiizösségi HázakNonprofit
K-ft., a Józsefoárosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért Köďlasznú NonproÍit Kft. gazdasági társaságok áta|a-
kulása folytán beolvadt a Józsefuáros Közösségeiért Nonprofi t Zrt.-be.

A Rév8 Zrt. 20|6. évtől a fe|adatait szintén az onkormányzattal kötött közszo|gáItatźtsi szerződés
alapján látja el.
Mindezekre tekintettel a gazÁasźęi társaságok feladatainak felülvizsgálata és SZMSZ-ben történő
módosítĺása indokolt.

c) Javaslat egyéb jogszabátý változĺísokbó| adódó szľ'{:sz módosításľa

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 37o/2ol1. (xII. 31.)
Korm. rendelet - 2017.januĺár 1. napjától hatá|yba lépő - 31. $ (5) bekezdés utolsó mondata a követ-
kező rendelkezést taĺIa|mazza:,,(5) Az éves el|enőrzési tervet a belső ellenőrzesi vezető a költségve-
tési szerv vezetőjének egyetértésével módosíthatja. Helyi önkormónyzat esetében a belső ellenőrzési
vezető a kepviselő-testület egłetértésével módosíthatja az éves ellenőrzési tervet.',

Javasolom azSZMSZ-ben történő rögzitését" hogy a Képviselő-testĺilet által elfogadott éves ellenőr-
zési terv a jegyzĺő egyetéľtésével módosítható legyen.

D) A Képviselő-testĺilet által létrehozott munkacsoportok felülvĺzsgálata

A Képviselő-testiilet 2015. június 4. napjźn megtartott iilésén a |4212015. (W. 04.) szÁműhatfuozattal
döntött a Tarsashĺĺzi Páiyáratokat Elbíráló Munkacsopoľt tągiainak kijeliiléséről, a munkacsoport
feladatkörérő|, a dijazźsukról, valamint a munkacsoport tągiaival kötendő megbízísi szerződésekről.
Ezt követően a Képviselő.testiilet a25ĺ2016. (II. 04.) szźműhatźrozatában a 142/2015. (VI. 04) szá-
műhatátrozattal kijeltilt Táľsasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport tagiainak módosításáról dön-
tött és megfiatátrozta a TársasháziPá|yáz'atokat Elbíráló Munkacsoport elnökéne1ę 65 tegiainak a dfia-
zásźnak az összngét.

Továbbá a Képviselő-testiilet a 20|6. februráĺ 4. napján megtartott iilésén a 2412016. (II. o4.) szálmtl
hatźrozatźban a Smart Ciý Munkacsoport |étÍęho7źlsźľ:ől döntött a képviselők tagahő|, a munkacso-
poľt feladatköréríĺ|, a tagok és az elnök dijazásźtő|, va|amint a munkacsoport tagiaival ktitendő meg-
bizási szerződésekről.

A Tarsashĺázi Páůyźaatokat Elbínáló Munkacsopoľt és a Smaľt City Munkacsoport létrehozásának,
összetételének, működésének, tagiainak a dijazásźnak és a magasabb szintii jogszabályok vonatkozó
rendelkezéseinek felülvizsgálatźlt követően az aláhbiakállapíthatóak meg:

Az Mötv. 35. $ (l) bekezdésében meýatározott - a képviselő, bizottsági elnök, biznttságtag ata-
nácsnokok tiszte|etdijára vonatkozó - szabályok a munkacsoport képviselő tagjának tiszteletdfiával
nem állnak összhangban, nem alkalmazhatóak. Továbbá az Mötv. ľenđelkezései nem teszik lehetővé a
munkacsoportban feladatot ellátó képviselő _ polgłári jogi szerződés, azaz megbizási szerződés a|ap-
ján történő - további díjazásált.

Az Alaptiiľvény 32. cikt (1) bekezdésének d) pontja értelmében a helyi önkormĺányzat a helyi köz-
iiryek ntézese kiiľében a törvény keretei között megllatiroua a sznwezeti és miĺködési rendjét.

Az Mötv. 57. $ (1) bekezdése a|apján a képviselő-testĺilet szervezeti és miÍködési szabáůyz'atźhan ha-
tźrozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számźtt, a bizottságok feladat- és hatláskörét, műkii-
désiik alapvető szabáůyait. Az Mötv. 57. $ (3) bekezdése a|apján a képviselő-testiilet egyes önkor-
mányzati feladatok elláüásának időtartamára ideiglenes bizottságot hozhat|étĺe.

A bizottságok általában állandó bizottságot de a képviselő-testiilet |etrehozhat _ az áůta|źnos sza-
bályok a|apján_ valamilyen speciális feladatra ideiglenes bizottságot is'

Tekintettel eľre javasolom, hogy a Tiszelt Képviselő-testiilet a Tĺársasházi Páiyáľ.atokat E|birá|ćl
Munkacsoport és a Smaľt City Munkacsoport megszüntetésével egyideju1legazMi'tv. 57. $ (3) bekez-
désében kapott fe|hatalmazáts alapján a Képviselő-testĺilet ezen munkacsoportok feladatainak ellátĺísa
céljából' a töľvényi előírásoknak megfelelő működés biĺosítĺása érdekében Társashĺízi Pźůyáaatokat
Elbíráló Ideiglenes Bizottságot és a Smart City ldeiglenes Bizottságothozzon|éte.

Fentiek indokolják azfe|íi|vizsgétlatát, módositásźtt, a Tĺírsasházaknak adható önkormĺányzati trámoga-
üásokról szólró 23/2015. (V.21.) önkormányzati rendelet és az ö'nkoľmányzati képviselők, a bizottsági
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elnökö'k, abizottságtagjainak díjazásźrő| sző|ó 35/20|4. (X.22.) önkormányzati rendelet módosítását.
Ezen trilmenően az ideig|enes bizottságok létrehozasával egyidejűleg szĺikséges a munkacsoportok
létrehozásáról szóló előzőekben hivatkozott képviselő-testĺileti hatfuozatokvisszavonása is.

E) Javaslat a 1112006. (m. 10.) tinkormányzati ľendelet mĺídosíüĺsára

A Képviselő-testĺilet a 20|6. szeptember 15. napján megtartott rendkívüli ülésén záń íi|és keľetében
tárgya|ta a ,,Javąsląt az l956.os forradalom és szabadsógharc hatvąrladik éufordulója alkalmóból
kitiintętések adomĺin)lozĺtsa,, tárgytl napirendi pontot. A napirendi pont keľetén belül a Képviselő.
testiilet elfogadta a Józsefrárosban adományozható kitĺintetésekről szóló 1I/2006. (III.10.) önkor-
mźnyzati rendelet (a továbbiakban: or.) módosítĺásáról szóló 2212016. (Ix.15.) önkormányzati rende-
letet (a továbbiakban: orm.). Ezt követően a Képviselő-testiilet a |9|/2016.(x.15.) számú határoza-
tiban (a továbbiakban: Határozat) döntött kitiintetések adomźny ozÁsźró|.

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Koľmĺányhivata|) az Mötv. 132. $ (1) bekezdés
a) pontjában biztosított haŁískörében eljrárva BP/1010/00483-1l2016 iigyiratsámú tiirvényességi fel-
hívást kĺildött a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormanyzat részśre, amely töľvényes-
ségi felhívás az alábbiak at tarta|maz.za:

Az orm. árt ülésen való elfogadásával a Képviselő-testiilet megsértette a képviselő-testĺileti tilés
nyilvánosságára vonatkozo Mötv. 2.s Q) bekezdésében foglalt alapelvi ľendelkezését és a 46. $ (1)
bekezdését' tekintettel ana,hogy zźtĺtii|és tartĺásĺának azMötv.46. s Q) bekezdésében foglalt töľvényi
feltételei nem álltak fenn.

Ennek indokolásaként a ttirvényességi felhívás kitér arra, hogy az Miitv. 2. s Q) bekezdése értelmé-
ben ,,A helyi önkormdnyzás a helyi közĺigłekben demokratikus módon, széles karíi nyilvónossógot
teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi laizalraratot.', Az Mötv. 46. $ (1) bekezdése ffiszabályként
íqa e|ő, hogy a képviselő-testiilet tilése nyilvĺános, tehátt a választópolgrároknak ebből eredően joguk
van affaa hogy ťlgyelemmel kísérjék a képviselő-testiilet munkźLját. A nyílt ülés tartźsa alóli kivétele-
ket az Mötv. 46.$ (2) bekezdése sorolja fel, amelyek között a rendeletalkotás nem szerepel, hiszen
közérdek fiĺződik a rendelet nyilvános tilésen töľténő tángya|ásź.ŕroz és megismeréséhez.

A jogalkotrásról szóló 20|0. évi cxxx. törvény 12.$ (1) és (2) bekezdése értelmében a módosító
rendelkezés ahatáiýa|épéssel végrehajtottlí válik, majd az ezt követő napon hatźÄyáľ- vesztő ľendel-
kezései beépiilnek az alaprendeletbe. Ennek megfelelöen azorm. rendelkezései20t6. szeptembeľ 15
napjĺĺn 12.00-kor beépültek az or.-be és ezzelegyidejiĺleg azÓrm.hatá|yáúvesztette.

Tekintettel arrą hogy azorm.rendelkezései nem jogszsrűenépültek be az alaprendeletbe, indokolt az
or. 2.$, 3.$ és a 20.$ (1) bekezdés a) és b) pontjának ismételt napirendre tvzése és nyílt ülés keretében
történő Ílj bóli tfu gy a[ősa.

A Kormányhivata| a fentieken tul aggályosnak taľtotta aHatározat azon pontjait is, amelyek jogalap-
jául szolgáltak a módosításnak. Erre tekintettel sziikséges aHatźrozat zálrt íi|ésen töľténő napirendre
tiĺzése.

tr. A beterjesztés ĺndoka

Az előterjesńés tźlrgában a döntés meghozata|a és a ľendeletalkoüĺs a Képviselő-testĺilet át nem ru-
házható hatáskiirébe taĺtozk'.

m. A dtintés célja' pénzĺigyi hatĺĹsa

A diintés cé|ja az szMsz módosítĺásą illetve, hogy a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi
onkormányzat az Mötv.-benrögzített szervezeti és mĺĺködési szabźl|yzatában szabátlyoznndő üárgykö-
rök vonatkozásában a ľendeletalkotĺási kötelezettségnek jogszerűen eleget tegyen.

A tźtgyi önkormányzati rendelet szerint az örlkormányzati képviselő havi tiszteletdiiának a|apja a
KsH által kiadott gyorstĺíjékoztató szerintinemzntgazdasági szinťú, mindenkori éves bruttó átlagkeľe-
set. A tźngyévre vonatkozó tiszteletdíj összegét a tźttg1ĺévet mege|őzn bruttó átlagkereset alapján kell
megáIlapítani, mely 20|6. évben havonta bruttó 247.800,-Ft.

Mindezek a|apjén a rendelet-tewęzet szerint az örlkormányzati képviselő, ha a képviselő-testtilet egy
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vagy több állandó bizattságźnak a tagią a havi tiszteletdiia a bruttó átlagkereset l}}%o-ának
megfelelő összeg, azazbruttó 247.8o0 Ft.
Az önkormányzati képviselő, ha a képviselő-testĺilet állandó bizottságának elnöke, a havi tiszteletdiia_ több tisztség bizottsági tagság esetén is - a bruttó átlagkereset lzóy"-enapmegfelelő össz",g, azL
297.360Ft.
Az önkormźnyzati kýPviseJő, ha a képviselő-testiilet ew vags|több állandó bizottsägának a tagia, ésew vagy tiibb ideiglenes bizottságrának atagsa a havi tis*ěietdfia a bruttó átlagkereset 160%o-ának
megfelelő összeg, ązaz 396.480Ft.
Az önkormźnyzati képviselő, ha a képviselő-testĺilet ew vaw több állandó bizottságának a tagią és
egy vary több ideiglenes bizottságának e|nöke a havi tisaěietdfia a bruttó átlagkereset l81Yo-ának
megfelelő összeg, azaz 446.040 Ft.

A döntésnek és a rendelet módosításának péruiigyi hat'rása: az önkormányzati képviselők
tiszteletdfiráľa vonatkozóan a 2016. évi éves köitségvóiésľől szo|ó onkormányzaíi ľendelet 11101
címen a fedezpt rende|kezésre á||. 2O|7. évtől hatfuďzat|an időre - önként vaLá|t feladatként _ éves
szinten 26.670,0 e Ft összegben előzetes kötelezettségvállalás szĺikséges az onkorm änyzat sajái
mĺíktidési bevételeinek terhére.

Iv. Jogszabályi ktirnyezet

Az egyes ö,nkoľmĺínyzati rendeletek módosítĺására vonatkozóan a Képviselő-testtilet hatĺásköre a Ma-
gyarorszétg helyi önkoľmźnyzatairó| sző|ő 20tl. évi CLXXXD( törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42.
$ l. pontjĺán alapul.
A Józsefráľosban adományozhatő kitiintetésekrőI szóló |I/2006. (ru. 10.) önkoľmányzati rendelet
módosítása tekintetében a Képviselő-testtilet döntese az A|aptł|wény 32. ói161. 1r1 bekezdés a) és i)
pontján és (2) bekezdésén, a MagyarorszÁg címetének és záÁz|ajlának hasznátatźrő|, valamint állami
kitiintetéseiről szóló 20I|. évi CCtr. töľvény 23. $ (1) bekezdésěn és 24. $ (9) bekeźdésén, i||etve az
Mi'tv. 42. s l. és 3. pondan alapul.

A kitĺintetésekľe vonatkozőan a zárt ülés keľetében ttirténő tĺĺľgyalás indoka azwőtv.46. s (2)
bekezdés a) pontján alapu|, mely szeńnt a képviselő.testület zíľt ülést taľt kĺtĺintetési"ĺigy
táľgya|ásakoľ.

Az Mötv. 50. $-a a|apjźn a rendeletalkotĺáshoz minősített szavazattöbbség szükséges.

Fentiek a|apjén kérem az a|ábbi 4 db határozati javas|at, valamint a mellékelt 2 db ö,nkoľm źnyzati
rendelet elfogadĺását.

I. EATÁRoZATI JAVASLAT
A Képvĺselő-testĺilet úgy dłint, hogy

|. a) aMwarorszáEhelyi önkoľmányzatalrći sl.ri|ô 2011. évi CLXXXD(. törvény l33. $ (3) bekez-
dését Íigyelembe..véve elfogadja a Budapest Főváľos Kormĺínyhivatah kóľmánymä gbizoĄa
BP/1010/003|7-|/20|6 ĺigyiratszĺmú szakmai segítségnyujtás měgnevezésű megkěresé-sének-a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Öntoľmĺĺnyzai repviselő-testtiletének a Képviselő-
testiilet és Szeľvei Szervezeti és Működési Szabál|yzatfućl| szćió.36/2014. (xl.o6.) iinkormányzati
rendelet (szMSZ) 7. mellékletének 1.3.4. alpon1iłára és az I.4,8. alpondrírä, * sn,ĺsz 47. ś Q)bekezdésére, valamint azSZMlSZhatźt|yta|an jogszabályi hivatkozísäkra vonatkoza ái1áspontjźt. 

.

Felelős: polgĺármester
Határidő: 2016. november 10.

2. felkéri a jegyzőt, hogy a Budapest Fővĺáľos Kormrányhivatala kormánym egbizottjźú a hatźrozat 7.
pon!ában foglaltakról és az SZMSZ módosítás körében megtett intézÉdéěkrő| tá3ekoztassa.

Felelős: jegyző
Hatźnd(j: 20 l 6. november 1 5.
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II. IIATAROZATI JAVASLAT
A Képvise|ő.testü|et úgy đtĺnt' hogy

1. visszavonja a |4212015. (VI. 04.) számű, a 2512016. (tr. 04.) szźtmű, a 24/2016. (II.04.) számtl
hatáĺozatát és a hivatkozott határozatokban szereplő személyekke| a megbízÁsi szeľződéseket
2016. november 15. napjával megszünteti.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. november 1 5.

2. a) a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Miíködési Szabźiyzatfuől szóló önkormányzati
rendelet 2016. november 15. napján hatá|yba lépő módosításźtva| egyidejiĺleg Társashazi Páiyźł:a-
tokat Elbíráló Ideiglenes Bizottságot hoz |étre,

b) a T źr sasháai P áůy áuatok'at Elbíf áló Ideiglene s B izottsĺág

elnökévé: GondosJuditot
tagáná: Dudás Istvánnét

Guzs Gyulát
Pintér Atti|áú
Dr. Erőss Gáboľt

váůasztjameg.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 2016. novembeľ 1 5.

3. a) a Képviselő-testiilet és Szervei Szsrvezpti és Mĺĺködési Szabáůyzatźről szóló önkoľmányzati
ľendelet 2016. november 15. napjan batźůyba lépő módositźsápa| egyiđejÍĺleg Smart City Ideigle-
nes Bizottságot hoz léhe.

b) a Smaľt Ciý Ideiglenes Bizottság

e|nökévé: Dr. Ferencz orsolyát
tagsáváz Vöriis Tamást

Balogh Istvánt
Simon GyQľryöt
Komássy Akost
Jakabfu Tamást

váiasztjameg.

Felelős: polgĺármester
Haĺáľidő: 2016. november 15.

4. ahatározat2-3. pontjźban foglaltak miatt2017. évtől hatrározat|an időre önként vźú|a|t feladatként
előzetes kötelezettséget vállal évente 26.670,0 e Ft összegben az onkormányzat saját műktidési
bevételének terhére.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. november 15.

5. felkéri a jegyzőt" hogy a hatźtrozat2-3. pontja a|apján gondoskodjon a személyi változások áttveze-
téséről a szüksé ges nyi|v źntartźlsokban.

Felelős: jegyző
}latá.ľĺ'dó: 20 1 6. november 1 5.

6. felkéri a polgĺáľmesteľt, hogy ahatátrozatban foglaltakat a20I7. évi és az azt követő évek költség-
vetésének készítésénél vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźľľrdőľ zon . evi és az aztktivető évek ktiltségvetésének készítése ľ, ,r

ľ l.1'ĺ' l
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m. IIATÁRoZATI JAVASLAT
A Képvĺse|ő.testĺilet úry dönt, hogy

l. a Magyarorszźtg helyi önkoľmźnyzatairó| sző|ő 20| 1. évi CLXXXD(. tö,rvény 134. $ (1) bekezdé-
sét figyelembe véve elfogadja a Budapest Főváros Kormányhivatala kormłánymegbizottja
BP/l010/00483-|/20|6 ügyiratszámú törvényességi felhívásában foglaltakat' melyet a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefoárosi onkormányzatKépviselő-testÍiletének a 20|6. szeptemueits.
napjĺán megtaľtott rendkívüli zát ülésérö|készii|t jegĺzł5könyv és a Józsefüárosban adományozha-
tó kitiintetésekről szóló 1I/20|6. (III.10.) iinkoľmányzati rendelet 2.3.$-ával és 20.$ (1) bekezdés
a) és b) pontjával, valamint a L9Iĺ20I6. (IX.ls.) számú hatźrozatáva|összefiiggésben tett.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 2016. novembeľ l0.

2. felkéľi a polgáľmestert, hory a Budapest Főváros Kormányhivatala kormánymegbízottj źú ameglett
intézkedé sekről tĺĺj ékoaassa.

Felelős: polgĺírmester
Határidő: 2016. november 15.

Iv. HÁ.TÁRoZATI JAVASLAT
A Képviselő.testĺilet úgy dönt, hogy

megerősíti a |9 | l 20 I 6.(DĹ 1 5. ) számű hatÁr ozatát, ą, a,'

,,I. a Díszpolgóri Cím kittłntetést 2016. évben az ąlóbbi szeméIyeblek, la)zÓsségnek adomónyoz-
za:

I./ Mindązoknąk, akika mag/ar szabadsĺźgért hąrcoltak 1956-ban
2./ Wittner Mória
3./ Ivón Kovács Laszló (posztumusz)
4./ Móté Ferenc (posztumusz).

Felelős: polgórmesteľ
Hątóridő: 2016. szeptember ]5.

2. a Józsefvórosi Becsiiletkereszt kitüntetést 2016. évben az alóbbi szervezeteknek ądomĺinyozza:
1./ Szabadsógharcosolrert Közalapínóny
2./ orszdgos Széchényi Könyvtór
3./ Magłar Nemzeti Múzeum

Felelős: polgźrmester
Hatóridő: 2016. szeptember 15.

3. kifejezi azon szómdélrlźt, hogł a ,,Mindazolqlak, akik a mąglar szabadsĺźgért harcoltak t956-
ban,, adomőnyozott díszpolgóri naglharang a Magłar Nemzeti Múzeumban lreriiljön elhelye-
zésre.

FeIeIős: polgőrmester
Hatóridő: 2016. szeptember 15.

4. felkéri a polgórmester, hogł a hątóroząt 3. pontja szerinti díszpolgźri nagłharang elhelyezé-
se ügłébenfolytasson tárglalósolrat a Magłar Nemzeti Muzeummal.

Felelős: polgźrmester
Hątóridő: 2016. szeptember 15.

5. a Díszpolgźri cím és a Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést dr. Kocsis Móté polgźrmester
adja ót.

"!', I|/ ,ĺ1



Felelős: polgźrmester
Hątóridő: 2016. szeptembeľ 15.

6. a Díszpolgari cím és a Józsefvárosi Becsĺjletkereszt kittintetések ótadásóra 2016. oHóber 24-
én keriil sor a Budapesti olasz Kultúrintézetben.

Felelős: polgórmester
Hatóridő: 2016. szeptember 15.

7. felkéri a Józsefvóros Közösségeiért NonproJřt Zrt. igazgatósógi elnĺjket a hatlźrozatbanfoglalt
kitijntetési iinnepség megszervezésére és lebonyolítĺźsifetadatok ellóaźsĺźra.

Felelős : Józsefvóros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke
Határidő: 2016. október 24.

8. ą hatdrozatbanfoglaltalĺra 5.555,8 e Ft-ot biztosít, mely atapjdn
a) az önkormányzat kiądás I I I07-0I cím működési cél és áltąIónos tartaléIan betłl az általános

tartalék _ lötelező felądąt - előirónyzatóróI 5.555,8 e Ft-ot tźtcsoportosít a kiądás t 1805 cím
_ önkéntváIlaltfeladat - mííködési célú tómogaaźs óllamhąztartáson kívťilre előirányzatóra,

b) felkeri a polgórmestert a Józsefváros Közösségeiért NonproJžt Zrt.-vel tłtou lrĺ;zsiolgźItatlźsi
szerződés módosítdsóľa és ąnnak ąIóírására,

c) felkeri a polgormestert, hogl a köItségvetési rendelet lavetkező módosíatsónót az a) pontban
fo glah akat ve głe fi gł el emb e.

Felelős: polgĺźrmester
Hatóridő: a) 2016. szeptembeľ I5., b) 2016. szeptember 30., c) 2016. december 3I.

9. a Józsefvórosban adomónyozható kitüntetésekről szóló önkormónyzati rendelet módosítasą
miatt önkźnt vóllaltfeladatként előzetes kötelezettséget vóllat hatórozatlan időre évente 4.000
e Ft összegben az önlrormlźnyzat sajót bevételeinek terhére.

FeIeIős: polgórmester
Hątĺźridő : mindenkori lĺöItségvetés készítése,,

Felelős : polgrármester
Hatź.ľ'dő: 20 l 6. november 1 0.

A döntés végľehajtásáúvĘző szeľvezeÚi egysĘ: JegzÄiKabinet, Pénzüryi Ügyosĺály

Budapest 2016. november 10.

Ttirvényességi ellenőrzés: 
jegyző

Danada-Rimán Edina
jegsĺző

nevében és megbízásából

l i,/.| , "r ,., . ŕd,đ: ł ':i'-t 
,).-ĺ'.t,:. 1..\2 q

dr. Mészír Erika
a|jegyzíł

\
I

^, I

UM____.__L
Danada.Rĺmán Edina

I
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az előteĘesztés mellékJete

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefvárosi önkoľm ányzatKépviselő-testü|etének

,.....12016. oil. ...) łinkormányzati rendelete

egyes łinko rmányzati ľendeletek módosíÚĺĺsáľĺól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete
az |-|0. $ tekintetében az Alaptörvény 32. cikk Q) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés di pontjában meghatirozott feladatkörednž1aľva
a |I-|2. $ tekintetéb!1^a lak.ások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésĹikre vonatkozó egyesszabályokró| szóló 1993. évi Lxxuu. töľvény 62. $ (3) bekezdésében kap-ott fe|hata|mazáts a|apjał, azAlaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjáb* -"gľ'ut,ĺ'ozott feladatköré]ben elj,ĺrva
a 13. $ tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Maryarorszźryhelyi
iinkoľmányzatairól szóló 2011. évi cLxxxDĹ io*é''y 143. $ (4) bekezdés f) pontjában kapott
fe|hata|mazás alapján

a következőket rendeli el:

l. A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és MĺíködésiSzabáiyzatáről szóló 36/2ot4.(xl.06.)
önkormínyzati rendelet módosítĺása

1. s (1) A Képviselő-testiilet és Szervei Szprvezetiés Működés i Szabáůyzatáről szóló 36l20I4.(xI.06.)
öĺkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZRende|et) 12. $ (1) bákezdése a kö,vetkező ojpo,,tt.í
egésziil ki:

[A Képviselő-testiilet iilésére meg IreII hivni:J

,,o) önszeľveződő köz<isségek képvise|ői, atevékenységi ki'rükbe taĺtozótémakiir tźng5ĺa|ásasoľán.,,

(2) AzszMszRendelet |2.s Q) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[A meghívottakköziil tanócskozási jog illeti meg:J

,,i) önszeľveződő közösségek képviselőit.''

2. s (1) AzSZNISZRendelet 31. $ (3) bekezdése helyébe a kö,vetkező rendelkezés lép:

',(3) 
A Képviselő-testĺiletnek az ál||andő bizottságokra áúr:uhazotthatlásktireit e rendelet 7. melléklete, aKépviselő-testiilet ideiglenes bizottságainak hatískö,reit e rendelet 7/A. met|ékletetaĺtalmazza.,,

(2) AzszMsz Rendelet 31. $-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

,,(6) A Képviselő-testtilet által elfogadott a Polgármesteľi Hivatal belső ellenőľzési feladatokat ellátó
szervezsti egységének éves ellenőľzési tervét a belső ellenőrzési vezstő a jegyza egyetértésével
módosíthatja.''

3. $ Az szMsz Rendelet 34. $-a a következő (1a) bekezdéssel egesziil ki:

,,(Ia) Az önkormrányzati képviselő az összeferhetetlenség feloldása érdekében tett, ajogviszony
megszüntetéséľől szóló nyilatkoratźtt a Yfuosgazdállkodási és Pénziigyi Bizottsálg részére köteles
źúadni.,,



4. $ (1) AzSZMSZ Rendelet 35. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

''(1) 
A Képviselő-testiilet állandó, ideiglenes bizottságai (együttesen: bizottság) és azok tagiainak

szźtma:
a) állandó bizottságés tagjainak szÁma:

aa) a Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság, 15 fő
ab) az Emberi Erőfonás Bizottság 15 fő

b) ideiglenes bizottsźtgés tagiainak szátma:
ba) a TársashźziPéůyáuatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság, 5 fő
bb) a Smart Ciý Ideiglenes Bizottság,6 fr.,'

(2) AzszMsZ Rendelet 35. $-a a következő (1a) bekezdéssel egésziil ki:

,,(1a) A Képviselő-testiilet ideiglenes bizottságrának tagia önkormänyzati képviselő lehet.''

5. s Az szMsz Rendelet a következő 40. $-al egésziil ki:

,,40.$ A Képviselő-testiilet ideiglenes bizottsági tagiainak a névsorát, összetételét e rendelet 3.
fiiggeléke tarta|mazza.,,

6. s Az szMsz Renđelet 47. s Q) bekezdése helyébe a következő rendelkezes lép:

,,(2) A Képviselő-testiilet és a bizottságok báľmely ülésén e rendelet 4. fiiggelékében meghaĹározott
önszeľveződő közösségeket a tevékenységi köriikbe taĺtoző témakiir tárgya|źsa során tanácskozási
joggal ruhévhatjźkfe| az adott napirendi pont tekintetében.''

7. $ AzszMsZ Rendelet 4. melléklet 7.2.-7.3. alpontja helyébe a következő rendelkezes |ép:

,,7.2. A Rév8 Zrt. közsza|gáůtatási szerződés keretében végzrtt, a vĺárosľehabilitrációt és váľosfejlesztést
kĺilöniisen a program előkészítési és tanácsadási feladatok, program tervezési feladatot

progranrmenedzsment feladatok, a teljesítésbe ment projektek követése, és az ez'ek'hez kapcsolódó
általĺínos gazdálkodási és tigyvitel feladatok _ érintő feladatok tĺámogatiĺsa.

7.3. A Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zĺt. közszs|gáitatźlsi szerződés keretében végzntt,
következő fe|adatainak tźlmogatása:

7.3.1' Udültetés szervezés a Magyarkúton található eľdei iskola tekintetében _ kiilönösen oktatĺási.
nevelési intézmények tanulóinak Erdei Iskola jellegÍĺ tumusokban tö,ľténő táboroztatźs4 a hétvégi
csoportos kiľándulások fogadása, a józsefvĺáľosi intézĺnények köztisztviselőinek és
köza|k'a|mazottainak üdiiltetése, a káptalanfiiredi gyermekLáborban idény jelteggel, a józsefuárosi
köaevelési intézményekben tanuló gyeľmekek csoportos és turnusos iidültetésének szeľvezéseo a
józsefuárosi szociális intézmények ellátottjainak iidtiltetése, a józsefuárosi közalkalmazottak és
köztisztviselők családi és felnőtt iidiiltetésének szervezése.

7.3.2. Józsefuĺárosi oktaüásĹnevelési intéznények tanulói részére nyárl szabadidő foglalkozas
szervezése étkezes biztosításával.

7.3.3. Szsciális gondoskodás körében a következők tekintetében:
a) adomĺányok gyÍĺjtése, fogadása, osztásą
b) foglalkoztatĺás elősegítésével kapcsolatos feladatok e||áttása"
c) iskolai felkészítés, tanfolyamok.

7.3.4.Ku|turáĺlis, kö,zmĺĺvelődési és furizrľlussal kapcsolatos feladatok ellráúása körében a kiivetkezők
tekintetében:
a)szabadidőfog|a|kozÁs,készségfejlesztés,



b) közösségiszíntér,
c) zź.szlrő gytijtemény, működtetése,
d) Józsefrárosi Galéria miĺködtetése,
e) ľendezvények szervezése.

7.3.5. Keľiileti közéleti lap, önkormányzatihonlap müködtetése tekintetében:
a) keriileti közeleti lap mÍĺködtetése,
b) PR tevékenység, kommunikáció.

7 .3.6. He|yi vállalkoásfejlesztés segítésével kapcsolatos feladatok.

7'3.7. Sporttal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátĺása körében a helyszín
biztosítĺísa.

7.3.8. Nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátĺása körében a nemzetiségi rendezvények,
iinnepek részére helyszín biztosítĺsa.''

8. s (l) AzsnvIszRendelet 7. me|léklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

Q) 
^z 

SZJvIsz Renđelet ?lA. me||ékletét e rendelet 2. mellékletetarta|maza.

9. $ Az snvlszRendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

10. s Az szMsz Rendelet e rendelet 1. fiiggeléke szerinti 3. fiiggelékkel és e rendelet 2. fiiggeléke
szerinti 4. fiiggelékkel egésziil ki.

2. A Tlársashĺłzaknak adható önkormányzati tímogatĺísokról szóló 23/2oI5.(V.2l.)
önkormĺínyzati rendelet módosítĺísa

11. s A Táľsashĺázaknak adható önkormĺĺnyzati üámogatlásokról szóló 23/20|5. N.2I.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakb an: Társasházi Rendelet) 1. $ e. pontja helyébe a kiivetkezd rendóIkezés lép: 

.

[E rendelet allralmazasób artJ

,,e. Ideiglenes Bizottság: Tĺársashĺázi PéúyázatokatElbíľáló Ideiglenes Bizottsátý,

12.sATĺírsasháziRendelet6.$(5)bekezdése,a8.$(2)bekezdése,a11.$(1)bekezdése,a1l.$(4F
(7)bekezdése, a 11. $ (10) bekezdése, a 13. $ (3) bekezdése, a 15. $ (6)-bekezdése,,Munku",đpäń''
szö,vegrész helyébe,,Ideiglenes Bizottság'' szöveg lép.

3. Az önkormányzati képviselők, a bizottsáęelnököt bizottság tagjainak dijazźtsárćiszćió
35 /2014. (X.22.) ö,nkoľmrányzati rendelet módosíüása

13. s (1) Az önkormźnyzati képviselők, a bizottság elnökök, bizottság tađainak dijazźsátó| szćiő
35120|4. (X.22.) önkoľmiínyzati rendelet (a továbbiakban: Tiszteletdii RňdeleĐ 2. $ (2).(5) bekezdése
helyebe a következő ľendelkezés lép:

',(2) 
A képviselőt, ha a képviselő-testiilet áIlandó és ideiglenes bizotts.ágának (egytittesen: bizottság) a

tagsavagy elnöke, M (I) bekezdésben foglalt tiszteletdfi heýett a (3)-(6) bekezdés szerinti tiszteletdfi
illeti meg.

\s) łr <inkormĺínyzati képviselő,ha aképviselő-testĺilet egy vagy több átlandó bizottságĺának atagsa, a
havi tiszteletdija abruttó átlagkereset l}}%-źnakmegfelelő tisszog.



(4) Az önkormányzati képviselő, ha a képviselő.testiilet állandó bizottságĺának elnöke, a havi
tiszteletdíja - több tisztség, bizottsáryi tagság esetén is - a bruttó átlagkereset l2O%;o-źnak megfelelő
összeg.

(5) Az tinkormányzati képviselő, ha a képviselő-testiilet egy vagy több állandó bizottságának a tagą
és egy vagy több ideiglenes bizottságának atagsa a havi tiszteletdíja a bruttó átlagkereset l60%o.źnak
megfelelő összeg.''

(2) ATiszteletdii Rendelet 2. $-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:

,,(6) Az önkormányzati képviselö, ha a képviselő-testiilet egy vagy több állandó bizottságĺának at"E|4
és egy vagy több ideiglenes bizottságának elnöke a havi tiszteletdfia a bruttó átlagkereset |80%-énak
megfelelő összeg.

(7) A képviselő-testiilet biz.ottságanem képviselő tagianak havi tiszteletdiia a bruttó źtt|agkereset25%o-
ának megfelelő iisszeg.''

4. Zźrórendelkezések

14. s (1) Ez a rendelet _ aQ) bekezdés kivételével - 20|6. november 15-én lép hatáůyba és a haüĺlyba
lépését ktivető napon hatźiy ált veszti.

(2) E rendelet 2. $ (2) bekezdése 2017 . januĺár 1 -jén lép haüílýa.

15. $ Hatályát veszti azSZMSZ Rendelet 4. melléklet 7.t. és7.4. a|pontja.

Budapest 2016. november ...

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ



.../2016. (.. ....) önkorruŕnyzati rendelet 1. melléklete

A KÉPusELó.TEsTtrr,Bľľrr .ł,z Ár,r,ĺľn o slzorrsÁGolmA ÁľnurrÁzoľľ
HATASKOREI

l. A Vdrosgazddlkodósí és Pénzügłí BizotÍslźgfeladat- és hatósköre kĺilłjniisen:

I.I. dönt

l'1.1. a polgári ésközigazgatási, biztosítĺásĹkártérítési tigyekben azonkormányzat, mint ffl bíróság,
hatóság stb. előtti eljrárásjogi részvételével iisszefiiggésben az eljĺárás indításą befejezése, vitele, a
jogorvoslat az eg1ĺezségtekintetében;

I.I.2. saját döntésével megindított vizsgáůatátval ellenőriżreti az Önkormányzat gazdálkodásának
törvényességét;

1.1.3. közbeszeľzési tigyekben az e|járás megindítĺísáról, eredmény megáůIapításźrő|, beszerzesi
iigyekben az eredmény megállapíĺásáról, brármely önkormányzati szerződés megkötéséről,
módosításáról, megsziintetéséről, ide nem értve a polgáľmesteri és a kiárólagos képviselő-
testiileti hatĺáskört, kivéve továbbá a7/20|6.0II.03.) önkormányzati rendeletben meghaŁározott
Józsefuárosban miíködő önszer-łeződő közösségek, művészek és spoľtolók páůyázati
tímogaüásĺához kapcso ló dó szer z'ő dések módo s ítĺását;

1.1.4. a tesfuérvárosi, partnervárosi kapcsolattaľüással összefüggésben a polgármester kĺilfrldi
utazásőról, a napidíjźró|;

1.1.5. a Jőzsefuáros Kártyával tisszefüggő, önkormźnyzati döntést igénylő iigyekben, az áltruháľható
képviselő-testiileti hatĺásköľökben;

I.I.6. a ktizterĹilet hasznéiati hozzátjźtulős irĺánti kéľelemrőI első fokon, a Józsefuárosi onkormrányzat
fulajdonában lévő közteriiletek haszrá|atźtró| éshaszĺláiatának rendjéről sző|ő |8l20I3. G\r.24.)
önkormányzati rendelet |2. 5 Q\@ bekezdésben foglaltak kivételével, valamint vendéglátó
teraszok esetében és a rendelet 2. mellék|ete a|apjźn megállapított közterület-használati đfiak
csökkentéséről vagy elengedéséről;

I.1.7. fontos közérdekből a ktizterület hasnáiatźnak szünetelésének elrendeléséről;

1.l.8. tartós (legalább 6 hónapot meghaladó) ki'zterület-hasznáiat esetén a jogosult kérelméľe
méltĺányosságból havonta' negyedévente vagy felévente esedékes, egyenlő összegű dfifizetés
megállapíüásĺáról;

1.1.9. a tfusasházak kérelme a|apjáln a köĺertilet-hasmźiati díj egy részének visszaťtzeteséről a
Józsefuárosi onkoľmányzat tulajdonában lévő köztertiletek hasanźt|atźről és haszľlát|atának
rendjéről sző|ő |8/2013. w.24.) iĺnkormłányzati rendelet szerint;

1.1.10. páůyázati eljárás a|ka|mazźsćpal a kiizterület-használatihozz/i,áľl|ástźtgyában' amennyiben egy
adott területre több egymást térben és időben kizÁrő kérelem érkezptt vagy ennek bekövetkezese
valószínűsíthető;

l.1.ll. az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének
feltételeiľől sző|ó 32/2013. (Vtr.15.) Budapest Józsefuáros onkormányzati rendeletben' A7.

onkormanyzat tulajdonábul átt|ő lakások elidegenítéséről szóló 33/2013. (W.15.) Budapest
Józsefuĺáros onkormáĺryzati rendeletben' az onkoľmányzat tu|ajdonáhan éttllő nem lakás cé|jźra
sza|gálő helyiségek bérbeadásĺának feltételeiről szóIó 3512013. (vI.20.) Budapest Józsefuaros
oĺkormányzati rendeletben, Budapest Fővĺáros VIII. keriilet JózsefuáľosĹ onkormányzat
Képviselő.testtiletének a Budapest Józsefuárosi onkormanyzat tutajdonában álló lakások
bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szó|ő 16/2010. (m.08.) önkormányzati
ľendeletben, valamint a Budapest Fővĺáľos VItr. keľület Józsefrĺáľosi onkormányzat Képviselő-
testiiletének Budapest Józsefuáľosi onkormĺányzat vagyonaról és a vagyon feletti fulajdonosi
jogok gyakorlásĺáról szóló 6612012. (x[.13.) önkoľmányzati rendeletében meghatráľozott
tulaj donosi hatráskö,rökben.



|.I.I2. Tĺársashĺázi Páůyázatok'at Elbíráló ldeiglenes Bizottság javaslata a|apjźn a tźrsasháo,i
kamerarendszer fej|esztése tárgyában kiirtpźl|yázatokra benyújtott kérelmektáígyáLban.

1.2 véleményezi

|.2.|. a helyi adókra vonatkozó önkoľmĺányzati rendelet-tervezeteket, kialakída az adópolitikai
iľrányelveket akizárő|agos képviselő-testĺileti hatĺískörök kivételével;

|.2.2. az önkormányzati érdekeltségű gazÁasági szewezntek miĺködését, pénzllg7ľi he|yzetét, kĺilönös
tekintettel éves beszämolójukra, tizleti tervükre; az önkoľmányzati tula;aô*al vary trárgyi és
vagyoni érdekeltséggel, az önkormźnyzativagyongaz'dálkodással kapcsolátban;

I.2.3. a miĺszaki, kommunáIis és tömegkiizlekedés fejlesztésével összefiiggő elképzeléseket;

I.2.4. a szervezeti és hatásköri kérdéseket, a bizottságok közötti esetleges hatrásköri vitźi<at;

1.2.5. közrendet, kiizbiztonságotérintő kérdéseket;

I.2.6. az örlkormányzatnźú, az intézményeinél az éves költségvetési javas|atot és a végrehajtásáról szóló
éves beszám o|ő teĺl ezsteit;

|.2.7. a piacokra vonatkozó javaslatokat;

|.2.8. kö'ľnyezet- és természetvédelmi szempontból a kiemelt beruhrázásokat;

t.2.9. előzetesen'véleményezi a Képviselő-testiilet munkáltatói (személyi) döntéseivel összefiiggő
előterjesztéseket;

t.2.I0. előzetesen véleményezi a rendőrkapiüányság és a helyi rendőrőrs létesítését, illetve
megsztintetését;

I.2.II. előzetesen véleményezi a rendőľkapitĺínyság és a ľendőrőrs vezetőjének kinevezését;

I.2.I2. véIeméný nyilváníthat az Onkormányzattulajdonát érintő bĺármilyen ügyben;

l.2.13. állást foglal a Képviselő-testĺilet iilésén fe|ĺneľtilő üg5ľendi kéľdésekben és a Képviselő-testiilet
Szerv ezeti és Működés i Szabźůy zata értelmezesében ;

t.2.I4. a kerületľendezési tervek kia|akíüását és ellenőľzi azok végreh ajtźsźú.

I.3. javaslatot tesz, vąg) kezdeményezi

1.3'1. azoĺlkormányzatfulajdonában lévő értékpapírok és más gazdaságiérdekeltségek kezelésére;

I.3.2 az ö,nkormĺányzati- érdekeltségÍí gazdasági tĺársaságok vagyongazdálkodási, szervezeti-működési,
módszeľtani és infoľmatikai feltételeinek javítrísĺárą fejlesztésére;

1.3.3. a meghaüározott célon feliili bevételi tt'bblet felhaszĺrálásríra;

I.3.4. a polgármester és az alpolgáľmesterekjutatmazÉtsríra és annak mértékére;

|.3.5. környezetvédelmi szempontból védett terü|etek kijeltilésére;

|.3.6. a környezeti ártalmak megsziintetésére, illetve csökkentésére;

|.3.7. részt vesz lakásépítési programok megvalósítĺásáĺa vonatkoz.o javas|atok kidolgozásában és
figyelemmel kíséri végrehajtĺásukat;

1.3.8. évközben figyelemmel kíséľi a gazdáikodás menetét, szĺikség szerint javaslatot tesz a kö|tségvetés
módosításaľą illetve költségvetési gazdźúkodásra vonatkozo intézkedéseket kezdeményez;

I.3.9. javaslatot tesz hitelek felvételére, egyéb banki iiýetekre, véleményezi az ezzp| kapcsolatos
kezdeményezéseket;

1.3.10. Teghatźrozott időszakban végzett munkájrának éĺékelése a|apján figyelemmel kíséri az
onkoľmányzat kł5zigazgatási těrĺiletén az ipari, mezőgazdasági,.lieresk"ä"hi, éľtékesítési és
szo|gźitatási tevékenységet, sztikség eseténjavaslatot dolgoz ki e tevékenységek befolyásolásáľa;

1.3.1l. a közbiztonsággal kapcsolatos panaszlevelek alapján tény- és helyzetértékelést végez és



1.4.

1.4.1.

t.4.2.

1.4.3.

t.4.4.

t.4.5.

r.4.6.

r.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

I.4.II.

r.4.t2.

t.4.13.

t.4.14.

1.4.15.

2.

2.1.

2.1.r.

megoldási javaslatot dolgoz ki;

egéb

közremĺĺködik az Önkormányzat éves ktiltségvetésének teľvezésében, a hite|felvételek és
kötvénykibocsátrís feltételeinek előkészítésében;

közreműktidik a kerületfejlesztési koncepció kidolgozásában, Ąz'z,a|kapcsolatban gazdaságossági
elemzéseket készittet;

kapcsolatot tart a kerületfejlesztési egyesületek, üírsaságok, egyéb szeľvezetek képviselőivel;
közremiĺkiidik az onkoľmźnyzatfejlesztési elképzeléseinek kidolgozásában;

hozzź$źlru| a közmiĺvek közteľiiletek alatti elhelyezéséhe1megát||apitja, és módosítja az egyszeri
kfuta|anitás méľtékét,

önkormĺányzati érdekbőI, rendkívüli sürgősség esetén gyakorolhatja a Képviselő.testtilet összes
nem kizárólagos - áŕ'ruhźv}ratő- haüásköľét,

etlátja az t5rlkormányzati képvise|ők vagyonnyilatkozatainak nyilvántartźtsáua|, kezelésével és
ĺĺrzśséve|, a vagyonnyilatkozattalkapcsolatos eljĺánás lefolytaĺesĺval iisszefiiggő fáladatokat;
kivizsgálja a képviselői összeféľhetetlenségi ügyeket és eredményérőI jelentést tesz aKépvise|ő-
testi.iletnek;

figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulrását, kiilönös tekintettel a saját bevételekre, a
vagyonváltozás (varyonnövekedés-, csökkenés) alakulásá| éľtékeli az azt előidézftl okokat;
vizsgáija a hitelfelvétel indokait és gazÁasági megalapozottságát, ellenórizheti a pénzkeze|ési
szabá'|yzatmegfartásátt, abiznnylati rend és abizonytatiřegyelem éľvényesítését;

e||áúja a pénzigy i bizottság szźtmźra előíľt egyéb feladatokat;

koordináló, kapcsolattartó szerepet tölt be a keriilet érdekében, a közbinonság érdekében
tevékenykedő civil és nem civil szervezetekkel;

figyelemmel kíséri a kertilet kiirnyezet- és természetvédelmi he|yzetét, a környezefuédelĺni
előírłások érvényesítését;

a hagyományos teriiletľészek értékeinek megőrzése éľdekében figyelemmel kíséľi a miĺemlékek
és a vĺárosképi jelentőségiĺ épĺiletek, terek, utak, utcfü védelmét;

kapcsolatot tart a város-, illetve keriiletvédő egyesĹiletek ' s7tr\rezetek képviselőivel.

Az Emberí Eróíforrós Bízottstźgfeladat. és hałósköre különösen:

dönt

a köznevelési, a kö'zrnűvelődési, az egészségýWi, a szociális feladatokat e||źúó intézĺĺlények
1!ĺttidletesłel kapcsolatos feladatokat e||źtő álgazatajutó közalkalmazotti tĺámogatási kóľet
feloszĺásĺáról;

jóváhagyja az önkormányzati közmÍĺvelődési és sport intézĺrények éves munkatervét, illetőleg
beszámo|őjált;

jćxáhagyja a szociális és gyermekvédelmi intéanények hźľ:|ľendjétés szakmai pľogramját;
jőváhagyja a köznevelési és közművelődési intézĺľrények továbbképzési pľogramját;

az ővoda heti és éves nyitvatartĺási idejének megllatźrozÁsárő|;

a fenntartĺásában mÍĺködő köznevelési intézmények éves munkatervéről;

onkormĺányzat köznevelési, közművelődési, kulfurális, sporq egészségügyi, szociáIis,
gyermekvédelmi feladatok ellátĺsa üárgykörbe taĺtozó szeľződésěs parĺrei tevékenység étíł| szo|ő
beszámol ój ĺának e lfogadásĺíról;

2.1.2.

2.t.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.



2.1.8.

2.1.9.

2.1.rc.

azonna|i intézkedést igénylő rendkívĺili é|ethe|yzet esetén, méltĺĺnyosságbóI, egyedi mérlegelés
a|apján a szociális, jövedelmi és vagyoni feltételek, valamint a bérlet létesítését kiáró ok
vizsgźůata nélkiil _ pźůyźzaton kíviil, évente legfeljebb |2 |akás mértékéig - szociális alapú lakbér
megái|apítźtsa mellett bérleti j ogviszony létesítéséről.

a lakásigény felső hatźltának mértékéľe vonatkozó szabá|yoktó| méltányosságból történő
eltérésrőI, az egyutt|akő személyek egészségi á|lapotźra, életkorĺáľą valamint foglalkoásáľa
tekintettel.

az emberi erőforrás tź'rgyÍl _ nem kizírólagos képviselő-testĺileti hatĺáskörbe tartoző -g

önkormĺányzati feladatellátast szolgáló pá|yőratok kiírásĺíról és a pát|yálzartok elbírálásaról, a
páńy áaati összegek páúy áaők közötti meghatározásĺáľó l.

az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésének felhasználĺási tervéről.

a Józsefuárosban mĺiködő önszerveződő ktizösségek, továbbá művészek és sportolók pźl|yźaati
tátmogatásźÍnoz kapcsoló dő szerzĺĺdések módosítĺásaról.

a kerületi kábítószer-ellenes programok költségvetésben biztosított e|ĺĺirányzatának
felhasználásĺáľól;

véIeményezi

a közösségi szlntér vagy közművelődési intézmény műkiidtetéséľe iranyuló kiizmiĺvelődési
me gállapodĺís-teľvezetet;

a üáľsadalmi (civil) sz'ewezetek, az egyesületek, az alapítvĺányok, az egyházi szervezetek
tźlmogatźsáx al összefiiggő pá|y ázatokat;

a tĺársadalmi (civil) szervezeteket érintő dö,ntéseket;

a kertilet egészségiigyének valamennyi szakterĺiletét érintő kérđését;

az öĺlkormźnyzati tulajdonú közmíĺvelődési és spoľt feladatot euátó gazdasőgi tĺáľsaságok éves
munkatervét, illetőleg besámolóját;

a ktiznevelési intéznényekszMsz-ének, hĺázirendjénet valamint pedagógiai programjának azon
ľendelkezéseit, amelyek a költségvetést érintik (hatÁ|ýa lépéséhez a Képviselő-testiilet
egyetértése szükséges, tekintettel az önkormányzatitiibbletkötelezettségre).

javaslatot tesz, vagl kezdeményezi

előkészíti a Képviselő-testiilet hatĺáskörébe tartozó közszolgáltatĺások e||átása céljából
önkormĺányzati intéanény a|apításźi, gazÄźikodő jogktirének megáIlapítĺĺsátt átszervezésé|
megszüntetését, nevének megáiĺapitźsát, megváltoztatasátt" valamint a kö'zrevelési intézmények
vonatkozísábanazon előterjesztéseket, melyekhez a működtető egyetértése szükséges;

az egyes áęazatok'hoz 1olrtoző intézményháiőzat beruhĺázási, fetújítĺási, illetve karbantartĺási
munkáirą a feladatktiľét érintő intéznényfenntaľtói fejlesztési célkitíĺzesekre;

figyelemmel kíséri a keriileti spoľtlétesítményekkel kapcsolatos vagyonhaszrosíüási kérdéseket és
javaslatot tesz e kérdésekben;

az áůta|ános és közepiskolai tanulók tankönyv és tanszerel|áttásának tźmogatźsára' a köznevelési
intézĺnények étkezési téľítési díjkedvezményeire;

a Képviselő-testiilet szobor-, emlékmű-, emléktábla áů|ításáyalkapcsolatos fe|adataira;

előkészíti és értékeli az ifiúságpolitikai koncepciót, előkészíti és felülvizsgálja a köznevelési, a
közművelődési és sport koncepciókat,javaslatot tesz a sziikséges fenntartói intézkedésekre;

a helyi szociálpolitikai tervek kidolgoásĺáľą figyelemmel kíséľi végrehajüásukat;

figyelemmel kíséri a család- és gyermekvédelmi törekvéseket, ajĺánlásokat dolgoz ki a hátrányos
he|y zetűek és v eszé|y eztetettek védelméľe;

2.1.11.

2.1.r2.

2.1.13.

2.2.

2.2.r.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.3.

2.3.r.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.



2.3.9. a nemzetiségi önkormányzatoktámogatásära;

2.3.10. kezđeményezi, szsrvezi és koordinálja a kerüIetben lévő valamennyi szociáIis és gyeľmekvédelmi
tevékenységgel foglalkozó intézmény, társadalmi szervezet, vá|lalkozás, řsaládsegítő és
egészségügyiszo|gáitatźsokegyüttműködését;

2.3.II. szociális és ryermekvédelmi teriileten szslgáitatások (ellátási szeľződések) megkötésére;
2.3.12. különös méltĺányosságból javaslatot tesz a felmondási eljĺárás felfiiggesztésére a szociális lakbérľel

rendelkező együttmĺĺködő adós rendkívüli élethelyzetre tekintettel. 
-

2.3.13. kezdeményezheti az Önkormĺányzat fenntaľüásában míĺkt'dö egészségtigyi szo|gáitatő
kapacitĺásĺának az.egészségýgyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló zooř. evi-cÍxxu. tšrvény
végrehajtĺásĺíra kiadott koľmányrendeletben meg]latáromtt, Dfo elláaási formába to'ten!
átcsoportosítását.

2.3.14. kezdeményezheti _ az e||źúási foľma megĺát|tonatźlsa nélkü| - az onkormányzat fenntartrásában
miĺködő egészségi.iryi szo|gáůtatő kapacitásainak más, a szo|gál|tató finanszírozási szerződésében
szeľeplő, illetve abban nem szereplő szakmákba - kiilön jo gszabáiy szerinti mértékben - tö,rténő
átcsopoľtosítĺásáĄ azzal,hogy azegészségüryi szolgáltató reńdekezeséľe bocsátott kapacitásainak
szálma ö s szességében nęm v áitozhat.

2.3.15. kezdeményezheti az Önkormányzat fellĺftartźlsában működő egészségügyi szolgáitatói kiizötti
kapaciüásátcsoportosítást, az'zal, hogy az átcsoportosítĺás a 

-szolgaltäĺot 
összkapacitĺásának

mennyiségét nem változtathatja meg.

2.4. egłéb

2.4.I. el|átja az e|(5készítő biznttsőgi feladatokat az onkoľmĺányzat áL|taI irłányÍtott közrevelési,
közmtĺvelődési, egészségijgyi, szociális és gyermekvédelmi feladatokat đluto toltségvetésĺ
szervek vezetésére kiírt pá|y źaatok esetében ;

2.4.2. segíti a köznevelési feladatokról való gondoskodást, a közmíĺvelőđési tudományos, művészeti
tevékenység, sport támo gatásáú;

2.4.3. közreműkiidik a tanév, nevelési év e|őkészítésével kapcsolatos feladatok megoldásában;

2.4.4. segíti a keriileti fenntaľhásri ktizmiĺvelődési, miĺvészeti, neve|ési-oktatĺĺsi, spoľt és egyéb
intézmények fenntartĺísával és működtetésével kapcsolatos munkát;

2.4.5. tźmogatja a helyi oktaüísi, nevelési intézményekben léhehozott diĺákspoľtkörök és diákspoľt
egyesiiletek tevékenységét;

2.4.6. segíti a spoľtlétesítmények fenntartrása érdekében azok cé|szerűbb kihasználĺását;

2.4.7. támogatja és segíti a köznevelési intézĺnények gyermek- és ifiúságvéđelmi munkáját;

2.4.8, munkája sonán egyĹittműködik a ryermekvédelemmel foglalkozó szervekkel;

2.4.9. támogatja a mĺĺvészet, a kultura és spoľt önszerveződő helyi köziisségeit;

2.4.10. segíti a köznevelési és közrnűvelődési ágazatbandolgozók továbbképzését;

2.4.II. támogatja és elősegíti az lnformatiką valamint az étő idegen nyelvek oktaüását és szélesköriĺ
a|ka|mazásáú a kertileti ktiznevelési és kö,zrnűvelődési intézľnényekben;

2.4.12. az ágazatban mĺÍki'dő érdekképviseleti szervekkel kapcso|atot tart' illetve fontosabb döntések
előtt kikéri a véleményfüet;

2.4.13. folyamatosan kapcsolatot taľt a Jőzsefválrosban miiködő tĺírsadalmi szeľvezetekkel, civil
szervezetekkel, egyesiiletelí<el, alapítványokka|, egyháza|&a|, aznkvezetőivel;

2.4.14. figyelemmel kíséľi a tráľsadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyesüIetet alapítvĺányok,
egyhőzaktátmogatźsána|iisszefü ggőfeladatokell|áúásáú,



2.4.15. figyelemmel kíséri a fogyatékosot hátľányos helyzetíĺek jogvédelmével kapcsolatos feladatok
e|láúásźú;

2.4.16. folyamatosan kapcsolatot tart a nemzetiségi önkormányzatokkal, azok vezetőivel; segíti
j ogaiknak érvényesiilését,

2.4.17. közľemiĺködik a szociális ellátórendszer hatékony megsz.ervezśsében, a ľendszer fejlesztésében;

2.4.|8. összehangolja a keľületi szociálpolitikai elképzeléseket a fövárosi koncepcióval és igényekkel;

2.4.19. közreműködik a hajléktalanok e||źttása érdekében a fővĺáľosi és kerĺileti feladatok
összehangolĺásában;

2.4.f0. ellenőrzi és feli'igyeli azOrkormányzat étlrtal-irányitott szociális és gyermekvédelmi költségvetési
szervek tevékenységét;

2.4.2|. közremiĺködik a szociális ellátrísra vonatkozó igényfe|tárźtsokban;

2.4.22. előmozdítja a taľtós munkanélkiiliek elláüásá! foglalkoztatrásá| valamint a megváitozntt munka
képességtĺek fo g|a|koz1atásáú

2.4.23. összehangolja a kerületi önkormányzat fe|adat- és hatĺáskörébe tartozó valamennyi egészségiigyi
elláüási formą illetve szolgáltaúĺs tevékenységét, aznktĺáľgyi és személyi feltételeit, ezek ügyében
véleményt nyilvĺánít, illefue ajánlasokat tesz, valamint figyelemmel kíséľi és elősegíti az e||áttást
végző oľvosok, szakdolgozók szakmai továbbképzesét;

2.4.24. rendszeres kapcsolatot tart a fĺĺváros egészségüryi vezetéséve|, az egészségugyi elláüás kőrháľ;i
hátterét bizosító intéanényekkel, a INĺagĺar orvosi Kamaľa keriileti vezetőivel, illetve
észrevételeirő|tź$ékoztatjaakőrházakvezetőit;

2.4.25. segíti azalkoholizmus, a dľogfogyasztĺás és adohányzźs elleni kiizdelmet.

2.4.26. az onkormźnyzat és szervei által megjelentetett, a kerület életével foglalkozó kiadviĺnyokon,
meghívókon, em|éktárgyakon kíviil engedélyezi más teľmészetes és jogi személy szźtmára az
általuk készített Józsefuáľossal, Józsefuáros lakosságának életével kapcsolatban hozott
kiadványokon, táľgyakon, termékeken, eszközökön, az általuk szpryezett programokon
Józsefuáros címerének, zász|ajának és lobogójánakhasmáiatát (reklám célú felhasználiás esetén
is).



.../2016. (.. ...) önkormónyzatí rendelet 2. melléklete

A KÉPvIsELŐ-TEsTťrr,rľ IDEIGLEnrES BlzoTTsÁc.ł,nĺn.r HATÁsKoREI

A Tórsashdzů Pdlydzatoka Elbírdló Ideíglenes Bízoítslúgfelada- ěs hadsköre kíilöniisen:

2.I. társashĺłzak, illetve lakássziivetkez.etek felújíüással kapcsolatos problémáit számba veszi,
infoľmációt gytĺjt melyek szeľint általános éľvényĺ problémákat foga|maz meg, melyekľöl
tajékoztatja a Képviselő-testĺiletet szĹikség szerin!

2.2. igény esetén közgyiĺléseken személyes részt vesz, aho| tźýékoztatják a lakóközösségeket a
he|y i pźůy źvati lehetőségekrő l,

2.3. folyamatosan t.ájékozódik a üársashazat lakásszövetkezetekhe|yzetéről, műszaki állapotĺíról,
rend szeres he|y zetéĺtéke|ést v é gez,
atáĺsasháaaÝvlakássziivetkezetekfelújít.ásiigényeitfelméri,
páiyázatok kidolgoásában segítséget nyujt" a benyújtott pá|yáuatok a|apjánprioritĺást éillít fe|,
önkormányzati trámogaüísból megvalósult felújítĺási munkákat megtekint, e||enőriz,
fotódokumentĺác iót ké szít.

2.7. javaslatot tesz a polgármester fe|é a tímogatrásban részesítendő tĺársasházakra és az
önkormányzati támogaüás iisszegére.

3. Smaĺ city Ideiglenes Bizottsdgfeladat- és hatóskiire kĺłltiniisen:

Józsefuáros he|yzetét vizsgáija az intelligens vĺárosok szemszögéből,
a felmerülő páÄyźnati, együttmĺĺkiidési, fejlődési lehetőségek felkutatja, aznkat
megvizs gálj a és megvitatj a az inte||igens viárossá fej lődés érdekében,
javaslatokat foga|mazmeg a polgármester és a Képviselő-testĺilet szźmára,
a Digiüális Munkacsoport feladatait e||áúja.

2.4.
2.5.
2.6.

3.1.
3.2.

ąĄJ.J.
3.4.



.../2016. (....) iinkormónyzati rendelet 3. melléklete

A mPvIsELŐ.TEsTtrr,ľľľrx A PoLGÁRMEsTERRE ÁľnunÁzoTT HATÁsKoRE
1. A helyi támogatásokkal kapcso|atos hatáskiiľe:

1.l. A polgrĺrmester a helyi tĺámogatás visszafizetésének feltételeit legfeljebb 3 évenként a család vá.|toző
jövedelmi he|yzetét figyelembe véve megállapítja @udapest Főváros VItr. keriilet Józsefuárosi
onkormányzat 8/|994. (II.1.) önkormányzati rendelete a heýi tĺímogaüís visszafizntésének rendjéről).

2. Áz tinkoľmányzatĺjelképekkel kapcsolatos hatáskłiľe:

2.1. A polgármestet az önkormányzati jelkép hasmźůatára vonatkozó engedélýől eltérő használat esetén a
máľ megadott engedélý visszavonhatja (Budapest Főváros VItr. kerület Józsefuárosi onkormányzat
|3/1996. (m.8.) ö'nkormányzati rendelete a Józsefuáros önkormĺányzati jelképeinek (címer, zźsz|ő,
lobogó) a|apitźsáró|, és a jelképek hasnáńati rendjéľől).

2.2. A polgáľmester őrzi a címer eredeti rajzo|atźtt átbránol'ő színes etalont. @udapest Főváros VIII. kerület
Józsefvĺárosi onkormányzat |311996. (III.8.) önkoľmányzati rendelete a Józsefuáros önkormĺínyzati
jelképeinek (címer, zźszlő,lobogó) a|apítźsátő|, és ajelképek használati rendjéľől).

3. A szociálĺs ellátĺĺsokkal kapcsolatos hatásköľe:

3.1. A polgĺármester dönt az Szt.-ben és a Gyvt.-ben a települési önkormĺányzatok részére meglatźrozott
szociális tźľg'ľtt feladat- és hatásköľök tekintetében amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik a
pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális és gyeľmekjóléti
ellátrások helyi szabáýairól szóló önkormányzati rendelet a|apján.

4. Az önkoľmányzat tulajdonában á|tĺó nem lakás cétjára szolgáló helyiségek elidegenítésével
kapcsolatos hatásktiľe:

4.l. Amennyiben az onkormányzat által ki'tött megbízási szerzodés másként nem ľendelkezik, a
polgármester, illetve megllata|mazoĄa az onkormanyzatta| szembeni lalrtozás kiegyenlítése esetén
hozzźĄara|hat a jelzÍůogsog, valamint az elidegenitési és terhelési tilalom törléséhez, az Onkormźnyzat
tulajdonában álló nem lakás cé|jálra szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóIó
önkormiínyzati rende let a|apjátn.

4.2. A polgłármester bírálja el a vételi szándék bejelentője áita| el(5ter1esztett igazolási kére|met az
onkoľmanyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gát|ó helyiségek elidegenítésének feltételeiről
szó ló iinkorm ány zati rendelet a|apján.

4.3. A polgĺáľmester az aján|ati kötöttség hatźridejét _ 30 napot nem meghaladóan -meghosszabbithatja. az
onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről
szóló önkoľm ány zati rendelet a|apján.

5. Az onkormányz'at tulajdonában áů|ő nem lalgĺs céljáľa szolgáló helyiségek béľbeadĺ{sával
kapcsolatos haĹ.ískłiľe:

5.l. A helyiség rendeltetéssz.erťihasnáiatra alkalmassá tételéľe, átta|akításźlra, korszeriĺsítésére vonatkozó
munkálatok megkezdése előtt a bérbeadó nevében a polgĺĺľmester adja ki a tulajdonosi hozzájarulást a
hatósági és a tĺáľsasháni engedé|yek beszerzésére vonatkozóan, az onkormĺányzat tulajdonában álló
nem lakás céljátra szolgáló helyiségek béľbeadásának fe|tételeiről szóló önkormányzati rendelet
alapján.

5.2. A polgrármester felhatalmazza a bérbeadói szervezetet a bérleti sznrzÍ5dés a|áÍrására az Onkormányzat
tulajdonában áL||ő nem lakás cé|jőra szolgáiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
iinkoľmĺányzati rendelet a|apj án.

5.3. A polgĺáľmester gondoskodik az onkormrĺnyzat képviseletének elláüásáról az o|yan jogvitĺĺkban,
amelyekben a döntés a Képviselő-testiiletre, a haŁískörľel rendelkező bizottsáryľa tartozik az
onkormĺányzat tu|ajdonábarl źiJró nem lakás cé|jźra szolrgźió helyiségek béľbeadásának feltételeiľől
szóló önkorm źny zati rendelet a|apján.



6. AJózsefváľosbanadományozható kitüntetésekkel kapcsolatos hatásköre:
6.1. A polgármester kezdeményezheti a Képvise|ő-testiilet által alapított kittintető díj adományozźu,źú.

(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat II/2006. (m.10:) önkorńányzati
rendelete a Józsefuárosban adományozÁatő kitiintetésekről).

6.2. .A polgármestoľ dönt ,,a Józscfuáros Rendjéért'' dfi odaítéléséľől (Buđapest Főváros VIII. keriilet
Józsefuĺárosi onkormányzat |I/2006. 1m.ro.; ö,nkormányzati renáelete a Jőzsefvátrosban
adományozható kitiintetésekrőI).

6.3. A polgáľmester dönt ,,az Év Józsefuáros Rendvédelmi Munkaüársa'o cím odaítéléséről. (Budapest
Főváros VIII. keľület Józsefuĺárosi onkormĺányzat |I/2006. (m.10') önkormĺányzati rendelete a
Józsefuáľosban adomrínyozható kitiintetésekről).

6.4. A polgĺírmestet áttađjaa vonatkozó önkormányzati rendeletben meghaüáľozott kitiintetéseket és dfiakat.
(Buđapest Főváľos VItr. keriilet Józsefuárosi onkormźnyzat II/2006. (Itr.10.) iinkoľmáňyzati
rendelete a Józsefurárosban adomĺányońató kitĺintetésekről).

6.5. A polgármester dönt az oktatźsi, egészségtigyi, szociális, böIcsődei munką valamint közigazgatási
szakterületen végzett kiváló munkáért, magánszemély részśre.,,a Polgĺíľmesteri Dicsšď oĺ;'
odaítéléséről (Budapest Fővlíros VIII. keriilet Józsefuarosi onkormányzat 11/2006. (trI.1d.)
önkormányzati rendelete a Józsefuárosban adomrányozhatő kitĺintetésekről).

7. A ,,Józsefváľos'' név felvételével és haszná|atával kapcsolatos hatásköre:
7.1. A polgĺármester engedélyezi a gazdasági, tĺársadalmi, tudomĺányos szervezetek, intéanények, jogi

személyek és jogi személyiség nélkĺili gazdasági tĺársaságok résż&ę elnevezéstikhoz, tevet-enysegui
gyakorlásĺához, áitaluk előállított teľmékek, kiadványok elnevezeséhezvagy működésük fotytaíźtseÁoz
a ,,Józsefuĺíros'', vonatkozó önkormányzati ľendeletben meghatźrozott 

'něgi"ltirc'et, 
valańint a név

hasznáiatát @udapest Fővráros VIII. keriilet Józsefuárósi Önkormán}zat 43l2oo?. (V[.16.)
önkormányzati rendelete a,Jőzsefváros'' név felvételéről és haszrála1áróI).

7.2. A polgĺĺrmester gondoskodik a közigazgatási megielölés vagy név engedé|yezett használatának
ellenőrzéséľől (Budapest Fővĺáľos VIII. keľület Józsefuĺáľosi-onko'many^i 43/2007. (ul.l6.)
önkormrányzati rendelete a,,Jőzsefváros'' név felvételéről és használatĺíľól).

8. A tárcashĺĺzak osztatlan köztis tulajdonában lévő épületľészek ľészleges., teljes felújításához és
gán a|ap- és felszĺl|óvezeték felújításához nyújtandó łinkormányzati đmogatĺńsokka|-kapcsolatos
hatásköľe:

8.1. A polgáľmester dö'nt a Társashźzi Páůyáuatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság javaslata a|apjźn a
támogatĺások összegéről @udapest Főváros VIII. kerĺilet Józśefuĺáľosi onkormĺányzat Képviselő-
testĺiletének 2312015. (v.21.) önkormĺányzati rendelete a Társashĺázaknak adhato tĺnkorńĺínvzati
támogatlásokról).

9. A Jĺózsefuáľosĺ onkoľmányzat tu|ajdonában lévő közteľü|etek használatáľĺól és használatának
ľendjével kapcsolatos hatáskłiľe:

9.1. A polgármester dö,nt első fokon a kiizteriilet-hasmźtlatikérelmekről:

1. amennyiben a hatĺĺskö'rrel rendelkező bizottság 16 naptrári napon át nem tilésezik, vagy összehívott
ülése nem volt hataľozatképes;

2. amennyiben a kérelmezett hasznźiatidőtntamaazegyhetet(7 napot) nem haladja meg és a kére|mező
nem kér dijcsökkentést vagy díjelengedést' vagy díjfizetésalóli méntességben ľéšzestif

3. ö,nkormĺányzati váiasztásokat követő 30 naptári napig;

4. a Filmtv.-ben szabälyozottfilmalkotĺás forgatása céljából töľténő igénybevétel esetén,

5. valamint a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatĺíľo zott egyéb esetben.

(Budapest Főváros VItr. keľĺilet Józsefuĺáľosi onkormányzat Képviselő-testiiletének |8/20|3. (N.24.)
önkoľmányzati rendelete a Józsefráľosi onkormĺínyzatnl|ajdonibanrcvaközteľületek llasmalitĺroleí



haszná|atźnak rendj éről).

9.2. A polgáľmesteľ a közteľületek filmforgatási célú hasznäůatának díját csökkentheti vagy elengedheti,
amennyiben az igénybeveendő terület a 20 m}-t nem haladja meg' vagy időtanama a kérelmezett
időponttól szźtmitott 30 napüári napon belül ö'sszességében nem haladja meg a 2 naptán napot
(Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi tnkoľmányzat Képvise|ő-testii|etének 18/2013 ' G\r.f4.)
önkormányzati ľendelete a Józsefuárosi Önkormányzattu|ajdonában lévő köĺerületek hasznátaüáľól és
hasznźiatának rendj éről).

9.3. A polgáľmester az építési, szerelési tevékenység végzésére kéľt ki'zterü|et-hasznáůatihozzáljőru|ásbarl
megllatźrozott dij 30%-áLt a használó kérelmére utólag visszatéľíti, amennyiben a haszrláůő a
hozzźýźnu|źtsban meghatározott idő elteltét követő 5 munkanapon beliĺl a köĺerĹiletet az éttvétetekor
fennálló eredeti áůlapotźbanbocsátja az Önkormĺányzat rendelkezéséĺe(Budapest Fővĺíros VItr. keriilet
Józsefuárosi Önkormányzat Képviselö-testiiletének l8/20l3. (Iv.24.) önkormányzati ľendelete a
Józsefuárosi onkormányzattulajdonában lévő közterĹiletek hasznźt|atźről és használatának rendjéről).

9.4. A Képviselő-testiilet döntése a|apján bevont harmadik személy ĺészére a közeriilet-hasnáiati
engedélyre vonatkozó hoz'zá$fualrás megadásĺíról a po|gĺármester dönt. (Budapest Főváros VItr. keriilet
Józsefuĺłrosi onkormányzat Képviselő-testĺiletének |8/2OI3. (Iv.24.) önkoľmĺányzati rendelete a
Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában lévő köĺerületek haszná|atárćńés használatának rendjérőt).

9.5. A polgáľmester állapítja meg a jogellenes kiizteľület-használatot, továbbá dönt az attól való eltiltĺástól
és a jogellenes haszlálat miatt a rendelet szerint fizetendő díj összegéről (Budapest Főváľos VIII.
kerület Józsefuĺárosi Önkormĺányzat Képviselő-testiiletének |8l2o13. (Iv.24.) önkormrányzati rendelete
a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő közterületek haszrálatĺáról és hasnlát|atźnak
rendjéről).

10. Az ipaľosított technológiával épült lakóépĺi|etek széndioxid.kibocsátás.csökkentést és eneľgĺa-
megtakaľítást eľedményező korszeľűsítésénet fetújítrásának támogatására kiíľt 

''7'ö|dBeľuházási Rendszeľ Klímabanít otthon Pane| Alpľogram,, tálmogatásával kapcsolatos
hatásköľe:

10.|. Az iparosított technológiával éptilt lakóépiiletek széndioxid-kibocsáŁás-csökkentést és energia-
megfakaritálst eredményező korszeľiĺsítésének, felrijítrásának trímogatĺására kiíľt ,,Zö|d Beľuhĺĺzási
Rendszer Klímabarát otthon Panel Alprogram'' tźmogatźsélĺől a polgĺĺrmester tĺímogatĺísi szerződést
köt, melyben rögziti a tźtmogatás módját, szakaszait, a megvalósítĺás hatíridej ét a tźlmogatźtssal való
elszĺímolás sz-abźiyait, a felhaszrálás ellenőrzésé! valamint a szprződés-szegés jogkövetkezményeit,
egyben kitölti, a|áńr1a és továbbítja a páiyáaőnak az iinkormĺányzat által kötelezően csatolandó
dokumentumokat az értesítés megkiildésével együtt. (Budapest Fővĺíros VIII. keriilet Józsefuáľosi
onkormányzat Képviselő-testiiletének 33/2oo9. (D(.l8.) önkormányzati rendelete az ipaľosított
technológiával épiilt lakóépületek széndioxid-kibocsátĺás-csö,kkentést és eneľgia megtakarítást
eredményező korszeľíĺsítésének, felújÍtás'ának tÍlmogatásáĺa kiírt ,,Zöl'd Beruhĺázási Rendszer
Klímabarát otthon Panel Alprogram'' támogatĺásáról).

I0.2. A polgármester a nyilvĺános páiyáaati felhívás kivonatĺát a helyi újságban és az önkormányzat
honlapján, teljes terjedelemben pedig a vonatkozó önkormanyzati rendeletben megfiatirozott
hirdetményhelyeken teszi közzé. (Budapest Főváľos VIII. keriitet Józsefuárosi onkoľmányzat
Képviselő-testiiletének 33/2009. (x.18.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épiilt
lakóépületek széndioxid-kibocsátás-csö,kkentést és eneľgia megÍakarítást eredményezÍ|
korszenĺsítésének, felújítĺásĺának tźmogatásálra kiirt ,,Zö|d Beruhĺázási Rendszer Klímabaĺát otthon
Panel Alprogľam'' tĺímogat.ísáról).

11. Józsefváľos közigazgatási teľĺiletén a járművel töľténő váľakozás kiegészítő, helyl
szabáůyozálsával kapcsolatos hatĺĺsktiľe:

11.l. sét'áló övezetbe történő behajtrís esetén az igazoltan közszn|gáitatási feladatot ellátó szervet
szervezetek és azok miĺködését elősegítő szolgáltatók áúta| hasmállt gépjĺáľmĺĺvekkel és az egyedi
forgalmi rendszámhoz ľendelt behajtĺásra jogosító igazolásokat aközsza|gálltatrísi feladatot ellátó szerv,
szeÍve7śt kérelmére a polgármester állítja ki. @udapest Fővĺáľos VIII. keriilet Józsefuárosi
Önkoľmĺányzat Képviselő-testiiletének 26/20|0. (vI.18.) önkoľmĺányzati ľendelete a Józsefuiáľos



közigazgatálsi területén a jráľművel történő váĺakoz,áskiegészítő,helyi szabályo zásár61),

lI.2. A lakossági vźrakozási hozzá|áru|ás, a gazÄállkodói várakozÁsi hozzájarailáls, az egészségügyi
várakozási hozz,ź!äru|áls, a váľosrendészeti behajtźsi-vérakozétsihozzájźrutás és a tíloniolszauáíyű,*
meghatĺározott egyéb hozzá$źm|äsok kiadásáról a polgármester dö,nt. Amennyiben a kérělň nemielel
meg a vonatkozó önkoľmányzati rendelet ęlőíľásaina|q az elutasításról a polgáľmester dönt (Budapest
Főváros vm. keľtilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-tesĺĺletđnek 26/2010.. cvĺ.is.l
1inkormányzati ľendelętę a Józsefuáľos kiiz,igazgatási terĺiletén a jármiĺve| történő váľakozís
kiegészítő, helyi szabály ozásäróI).

1 1.3. A polgármester d9nt az önkormányzati várakozási hozajaru|źts kivételével a vonatkozó önkormányzati
rendeletben meghatĺározott hozzáĘéľu|ások kiadása irĺánti kérelmekrőI (Budapest Főváros VItr. keriilet
Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testiiletének 26120|0. (W.l{i.) önkoľmányzati rendelete a
Józsefuáros közigazgatźtsi teriiletén ajrĺrművel történő várakozáskiegészitő,helyi szabáýozźsáró|).

12. A hátľalékkezelési szolgá|tatásľa valĺó jogosultsággat kapcsolatos hatásköre:
|2.1. A polgármester dönt a hátralék&ezelési szo|gát|tatźsra való jogosu|tságról (Budapest Fővaros y1II.

kerület Józsefuarosi Önkormĺányzat Képviselő-testiileténel< tĺílzols. (ul.ol.) bnkoľmányzati rendelete
a pénzbe|i és természetbeni, valamint a sz-emélyes gondoskodást nyujtó szociális és gyermekjóléti
ellátások helyi szabályairól).

13. Egyes anyaktinyvi eseményekhez kapcsolódó tiibbletszo|gáitatáséľt Íizetendő díjak méľtékével
kapcsolatos haúĺsköľe:

I3.|. Az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó befizptett tiibbletszolgáL|tĄt^i dij visszafizetését a
vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatráĺozĐttfe|téte|ek mellett a polgáľmester engedélyezľleti.
(Budapest Fővríros wII. kerület Józsefuárosi onkormĺányzat Képviselő.tistĺiletének wžon. (n.21.)
ö,nkoľmányzati ľendelete egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsälódó tobblet szo|gáltatásért fizětendő
dijak mértékéről).

14. Az Onkormányzat tutajdonában álló üľes te|ket felépítményes ingatlanot gépkocsi-beállók és
dologbérlet bérbeadĺísával kapcsolatos hatásktiľe:

|4.l. A polgáľmester fe|hata|mazzaa bérbeadói szsrvęzeteta béľleti szerzódés a|áĺrásfua(Budapest Fővĺáros
VIII. kerület Józsefuĺáľosi onkormányzat Képviselő-testiiletének 5gl20|1. (xl.gi.) önkoľmányzati
rende|ete az orů<ormźnyzat tulajdonában álló tires telket felépítményes ingatianok, gépkocsĹb"łlol.
és dologbérlet bérbeadásĺínak feltételeiről).

I4.2. A helyiség rendeltetésszeríjhasnlállatra alkalmassá tételére, źta|akításfua, korszeriĺsítésére vonatkozó
munkálatok megkezdése e|őtt a bérbeadó nevében polgiĺľmester adja ki a tulajdonos i hoz.zajara|ást a
hatósági engedélyek beszerzésére vonatkozóan. (Budapest Föváľos vm. teriilet Jóžsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testÍiletének 

'59/2011. Q0.07.) önkoľmányzati rendelete az Onkoĺmänyzat
tulajdonában ä|Ió ĺires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beáIlók és dologbérlet
bérbeadásának feltételeiről).

15. Az Onkoľm ányzatkłiltsĘvetéséve| kapcsolatos hatásktiľe:

15.1. A polgármestet jőváhagyjaazöĺlkormźnyzatés a költségvetési szerveknek a kö|tségvetési rendeletben
meg$atáromtt. összegekkel elkészített elemi kiiltségvetését @udapest Főváios VItr. kerület
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének Iĺ20t6. (tr. o4.) önŕormĺányzati rendelete a2016.
évi költségvetésről).

l5.2. A polgármester hagyja jővá az önkormĺányzat, a költségvetési szervek, a gazdasźryi társaságok a
jóvĺáhagyott bevételi és kiadási e|(5hányzatuk teljesítésére és felhasznál|ásári eves likvĺdiasi leľvet
@udapest Főváros VItr. kerület Józsefuárosi onkormrányzat Képviselő-testiiletének I/2016. (II. 04.)
önkoľmĺányzati rendelete a 20| 6. évi költségvetésről).

15.3. A polgármester dönt:



a) a kőzponti költségvetésből szźnmaző tamogaüásot pőte|őirátnyzatok lebontásźrő| és ezze,|
összefüggő költségvetés módosíüásáról éľtékhatĺár nélkii|, mely kiterjed a költségvetési szerv
ťlnanszírozźlsi bevételeireo az önkormźnyzatťlnanszírozźtsi kiadĺásaira is,

b) ahelyi önkormányzatok általanos míĺködéséhez és ágazati fe|adataihoz kapcsolódó üámogatĺások,
kiegészítő költségvetési tĺámogatások igényléséről, lemondásĺáľól értékhatĺár nélkül és az ezze|
összefiiggő költségvetés módosíüásáľól, mely kiterjed a költségvetési szeľv ťlnanszírozźtsi bevételeire,
az önkoľmányzat ťnanszírozási kiadásaira is,

c) az öĺlkormányzat esetében az egyéb miĺködési célú trámogatĺások bevételei źillamháŻartźson
beliilĺől, az egyéb felhalmozísi célú tĺámogatások őlllan'háztaÍtáLson belülről, az egyéb működési célri
átvett pénzeszközök és az egyéb felhalmoási célíl átvett pél:z.ľlszkĺĺzłjlk _ az a|apítványi tĺámogaüás
kivételével - rovatokon elszámolt többletbevételek miatti költségvetési módosíüásról, és a támogaüás
céIjĺának megfelelő kiadási e|őirźnyzatok módosíüásĺáról, meýnek felső hatfua döntésenként 5.000,0 e
Ft, mely kiteťed a finanszíroási bevételekre és kiadásokra"

d) amťiködési általános tartĄ|éke|ilirźnyzatrőltörténő e|őirźnyr-atátcsoportosításról egyedi 10.000,0
e Ft összeghatźng, azza| a feltétellel, hogy az á|talános tartalék módosított e|őiĺźnyzata 20.000,0 e Ft
összeg alá nem csökkenhet, a módosítás, átcsopoľtosítłás érintheti a finanszírozźsi bevételeket,
kiadásokat és a költségvetési szerv költségvetésének módosítrását is, azza| a feltétellel, hogy a
módosítĺás a következő évekre előzetes kötelezettségvállalĺást nem jelenthet,

e) az örlkormátnyzat ťlnanszírozźtsi kiadásain belĺili előirányzat átcsoportosítĺásról, ha a költségvetési
szerv saját haüískörben módosítja a jőváhagyĺott irányítószervi trímogatĺísként folyósított trámogaüások
e(őirźnyzatát,

fl az önkoľmányzat ktiltségvetésében a feladatüal nem terhelt szabad kiadási előirźnyzatok közötti
átcsoportosítĺísľól éľtékhatĺíľ nélkiil, mely lehet címek kö'zötti, és a címen belül kiemelt előirányzatok
közotti, és a kiemelt e|iőirźnyzaton beliili rovatok kiizötti e|őirźnyzat átcsopoľtosítís, azf,A|, hogy a
kötelező fe|adate||áńást nem veszélyeztetheti,

Đ a h) pontban meg$atározottak figyelembe vételével e rendelet 5. mellékletében meghatározott
céltaľtalékok e|őlrányzatźnak a jóvĺáhagyott célnak megfelelő átcsoportosítĺásáľól, értékhatáľ nélktil,
ami kiterjed az á|lanhántartźtson beliili és az ái|anhántartźson kívĺili forrás áttadásával kapcsolatos
e(őlrőnyzatmódosításra - az a|apitvány forrás áttadásánakkivételével - értéküatĺáľ nélkĺil:

h) a d) és f) pontokban foglalt elókányzat átcsoportosítĺís érintheti az ái|anháztartźtson belĺilre vagy
kíviilre működési vagy felhalmoaísi célból áttadott eszközök e|íllrányzatźtt is egyedi 5.000,0 e Ft-ig, a
gazdasźęi tĺáľsaságok közszo|gáůtatási szerződésének módosítĺĺsa esetében eryedi 10.000,0 e Ft-ig.

1. polgĺármesteri saját keret

2. alpolgáľmesteri saját keretet

3 . Józsefu árosi Nemzetiségi onkoľmĺán yzat pĺogr anjaihoz tĺámogatiás,

4. Civil szervezetek, alapítvátĺyok tĺámogatiísa,

5. Egyhőzak,egbźnközösségek tźtmogatása,

6. Sportolók,sportszervezetektĺímogaüásą

7. Idegen forgalmi adó differenciált kiegészitéstźtmogatás,

8. Viáľosmarketing.

Đ a költségvetési renđeletben meghatáľozottakon kívĺili normatív jutalom, céljuttatás, jubileumi
jutalom, hűség jutalom kifizetéséről a polgáľmester dönt, amennyiben a költségvetési szeľv
béľmegtakarítrísábó| a költségvetési fedezet biztosított és a szükséges e|(iirányzat-módosítĺás
megtörtént.

15.4. A polgĺírmester az önkormányzat átmenetileg szabadpéĺueszkłőzeinek befektetéséről, vagy lekiitéséľől
_ a ťlzetési számliźjźú vezető hite|ntézeten kívül még további, legalább négy hitelintézet ajźn|ata
a|apján - diint maximum egyedi 500 millió Ft értékben a 20. $ (5)-(7) bekezdésében foglalt szabályok



betar&ásával. Az ajźn|atokat a befektetés értéknapjának és futamidęjének megjelölésével kell bekérni.
A lekiitések jogszeríĺségét a jegyző és az áúmenetileg szabad péllznszköz leköthetőségét a gazdasági
vezető jogosult vizsgálni. (Budapest Fővĺáros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testiiletének |/2016. (II. 04.) önkormányzati rendelete a20I6. évi költségvetésről).

15.5. A polgĺáľmesteľ azon köznevelési, közmiĺvelődési, szociális, gyermekvéde|mi szakmai feladatellźttásra
vonatkozó páiyázatok esetében, amelyek önrészt és előfinanszirozźlst nem igényelnet több éves, vagy
tartós kötelezettségvállalással nelu jrfunak, és a páiyánaL berryúj|ásrfu.a az Üllkoľlnálly,zl| vagy a
kiiltségvetési szerv jogosult, a pźůyázat benýjtásához szükséges fenntartói nyi|atkozzt, kapcsolódó
egyiittműködési megállapodás a|áirásźra képviselő-testiileti döntés nélkiil is jogosult. (Budapest
Fővĺáros vltr. kerĹilet Józsefoĺĺľosi onkormĺányzat Képviselő-testiiletének It2O16. (II. 04.)
önkormányzati rendelete a 20|6. évi kiiltségvetésről).

15.6. A polgĺĺľmester dönt a polgáľmesteri keret eĘéig a döntéshozatalhoz szükséges tanácsadói és egyéb
tevékenységek dijazásźről, továbbá önkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabá|yi
előírĺások betaľtĺásával eryéb esetekben. (Budapest Főváros MII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat
Képviselő-testiiletének 112016. (II.04.) önkormányzati rendelete a20I6. évi költségvetésről).

|5.7. A záĺolt e|őlrźnyzatok a polgáľmester döntéséig nem használhatók fel. A zÍro|t e|őlĺényzatok a
polgármester dö,ntéséig nem használhatók fel. A polgáľmester diintését megelőzően a Polgármesteľi
Hivatal gazdasági vezetője nyilatkozik arról, hogy a zźtro|t előirányzatok fe|hasznáiása az
önkormányzat valamint a költségvetési szeľvek feladatellátĺását és költségvetését nem veszé|yezteti. A
polgármester év közben a kö|tségvetési egyensúly megtartĺása érdekében a jőváthagyott kiadrási
előiranyzatok ki'zül zarolhat, mely nem veszélyeztetheti a kötelező feladatellátĺást.

15.8. Amennyibęn az onkormányzat kiiltségvetési rendelete forrást bizosít a polgĺĺrmester szÁmźra, az
magában foglalja a forrás felhaszĺlálásával kapcsolatos szeľződések megkötésének, módosítĺásának,
megszüntetésének j ogát is.

15.9. A polgĺłrmester dönt az onkormĺányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal kötött
közszo|gáůtatási szeľződések módosításáľól, amennyiben a fedezet biztosított.

16. Az átmenetigazdálkodással kapcsolatos hatásköľe:

16.1. A polgármester gyakorolja mindazon hatĺískö,riiket, amelyeket az onkormĺínyzat átmeneti
gazdá|kodźtsátszabályozóönkormźnyzatirendeletahatlískörébeutal.

17. Az onkormányzat vagyonával és a varyon felettĺ tulajdonosi jogok gyakoľlásával kapcsolatos
hatásktire:

I7.I. A polgiármester a joggyakorló, amikor olyan tulajdonosi döntést kell hozri, melyre vonatkozóan a
Képviselő-testiilet nem taľtotta fenn a tulajdonosi jogkörének gyakorlását és a fulajdonosi jog
gyakor|ásźú nem ruházta áú a YárosgazÄálkodási és Pénziigyi Bizottsáryra (Budapest Főváľos VIII.
kerület Józsefuĺárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének 66ĺ2012. (KI.13.) önkormrányzati
rendelete Budapest Józsefuárosi onkoľmanyzat vagyonĺáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról).

17.2. A házastźtsi vagyonközösség megsziintetése esetén értékJĺratźrtćll fliggetlenül a polgáľmester
engedéýezi az onkormźnyzat fe|é je|zźtlogioggal biztosított tĺĺ;tozá.s źúvá||a|ásźt és a jelzálogjog
áújegyzését" ha a megosztátsĺő| már született jogerős bírósági hatźroza\ vagy ha a megosztĺís feltétele
az engedé|yezés. @udapest Fővráľos VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testiiletének
66/2012. (KI.13.) önkormányzati rendelete Budapest Józsefuĺáľosi oĺ:1ľlormányzat vagyonáról és a
varyon feletti fulajdonosi jogok gyakorlásáról).

t7.3. Az onkormrányzat vagyonáú vagy az onkoľmányzat vagyoni és pénzügyi kötelezettségét érintő
eljráľásban a polgĺármester dönt a Képviselő-testiilet és áúruhźpott hatásktirben eljáró bizottság
határozatźtban szereplő kiírási, ajánlatkéľési, versenyeztetési feltételek hirdetések formai
helyesbítéséről és a he|yreigazítĺásokról, tová,ů,bá a jogszabáůyi előírások miatt sziikséges konekciók
źtvezetésérő| azza|, hogy ezen döntés a képviselő-testĺilet vagy äúruháľ;ott hatáskiirben eljáró bizottság
döntésével - a helyreigazitási kérdéseken tulmenően _ nem lehet ellentétes, azt lényegi _
he|yreigazítálsi kérdésnek nem minőstilő _ kérdésekben nem módosithatja. (Budapest Főváros VIII.



keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének 66120|2. (x[.13.) önkormányzati
rendelete Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonĺáról és a vagyon feletti fulajdonosi jogok
ryakorlásáról).

l7.4. A polgármester dönt az onkormányzat öľöklése vagy a vagyon javáĺa történő lemondás esetén az
tiröklés és a lemondással érintett vagyon elfogadásáról, elfogadás esetén intézkedik annak átvételéről,
a lÉlBr-programmal kapcsolatos ténzbeli ádományok elřogadásáról és felhaszĺr źůásáLÍői- (Budapest
Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi onkormanyzat Képviselő-testiiletének 66/2ot2. (XI.13.)
önkormányzati rendelete Budapest Józsefuárosi Önkoľmányzat vagyonáľól és a vagyon feletti
fu laj donosi j ogok gyakorlásáról).

17.5. A polgármester dönt azonkormźnyzatfulajdonosi részvételével műki'dő többszemélyes tĺársaságoknál
a tĺársaság legfőbb szeľvének hatźrozat hozata|áú megelőzően a képviselendő tulajdonosi álláspont
tekintetében, valamint az onkoľmányzat tulajdonában lévő egyszemélyes tĺírsaság a|apítőjinak
hatáskörében a következő kérdésekbęn:

l. az igazgatőság és a feltigyelőbizottság tagiainat az iigyvezető, a könywizsgáiő megváůasztźsa,
visszahívása,megbízása,megbizátsánakvisszavonásaésdijazása;

2. a tĺáľsaság vezérigazgatőjanat iigyvezető igazBatőjźnak megbízźlsa, megbizźtsának visszavonása és
díjazásźnak megáů|apitálsa, a vezérigazgató, ijgyvezető igazgatő személyét érintő egyéb kérdésekben
(Budapest Fővĺáros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének66/20|2. (xII.l3.)
önkormányzati rendelete Budapest Józsefuárosi onkormĺányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulaj donosi jogok gyakorlásríról).

I7.6. A polgármesteľ azorú<ormányzattörvényes képviseletének elláŁásĺára vonatkozó jogkiirében korlátozás
nélhil adhat megbízást és meghatalmazitst a nevében történő jognyilatkozat megfételére. (Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefurárosi onkormányzat Képviselő-testĺiletének 66/2012. (XI.13.)
iinkormrínyzati rendelete Budapest Józsefuárosi onkormĺányzat vagyonáró| és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról).''

L7.7. A polgármester dönt az or:/ľĺormányzat áůtal alapított köza|apítványok tekintetében alapítói
hatáskörében a kuratórium tagiainak, elnökének és a feliigyelőbizottság tagiainak kijelölése,
visszahívásą a köza|apiwány a|apitő okiratĺának módosítiása tárgyáhan.

18. Egyéb hatásktiľe:

18.1. A 5épviselő-testiilet elé terjeszti atfugyévre vonatkozó összefoglaló éves ellenőľzési jelentést, amely
azonkormányzat éital lr,aĺlyitott költségvętési szervek éves ellenőrzesi jelentései a|apjźnkészül.

18.2. Dönt a testvéľvrárosi, paľtneľvaľosi kapcsolattaľtríssal összefüggő önkormĺínyzati delegáció külfrldi
utazłsáró|, tągjairól és a napidfiró|.

18.3. Dönt az onkormányzat szakmai, gazdasägi, kulturális vagy politikai fórumokba, szervezetekbe
delegált képviselőinek személyériĺI, a delegálás feltételeiről és a delegálás során képviselendő
iinkoľmĺányzati álláspontľól.

18.4. Saját hatáskörben dönt a munkacsoportot tanácsadó testiiletek, intézÍnényi tanács, érdekképviseleti
fórum, eryéb egyeúető forumok |étrehozásáről, összetételéről, tągiairóI, feladatairól és mriködéséről.
Ezt a szabáiyt kell alkalmanli a Képviselő-testiilet által korábban létľehozott munkacsoportok,
tanácsadó testĺiletet ntézményi tanács, érdekképviseleti fórum, egyéb egyeztetó fórumok
tekintetében is.

l8.5. A polgármester jogosult a sajtó-helyreigazíŁásokkal kapcsolatos, illetve a polgármester személyét
éľintő üryekben a szükséges eljáľások megindítására.

18.6. A polgármester dö,nt az onkormányzat źita| megbízott üg5rvédeket érintő, költségvetési forrás
felhasználásĺárrak nem minősülő kérdésekben, ktilönös tekintettel a titoktartrási kötelezettség alóli
felmentéssel kapcsolatos iigyekre. Ez a rendelkezés nem érinti a polglármesternek a szátmárabiztosított
költségvetési forrĺással kapcsolatos jogait.

l8.7. A jegyző, javaslata a|apján dö,nt a kőzbeszerzśsi eljárásokban eljźró bíĺá|őbizottság tagjainak



személyéről.

18.8. A polgármester dönt a szabadalmi eljárások kezdeménye zésérĺĺ| és az aznk'kal kapcsolatos intézkedések
megtételéről.

18.9. A polgrármester dönt a 
'Jőzsefvźtosi Kamattĺámogatĺási Program'' keretében a köztartozźIsmentes'

józsefuárosi székhellyel ľendelkező mikľovállakózások fejlődésének elősegítéséľe a Budapestĺ
Vállalkozásfejlesztési Köza|apítvány által nyujtott hitel kamatľámogaüásáróI.



.../2 0 1 6. (.. ....) iinkorruźnyzaÍi rendelet l. fiiggeléke

a. rÉľvrsELi-TEsTiILET IDEIGLENEs BIzoTTsÁGAI

1. TÁRsAsHÁzI pÁĺyÁzeror,ąr ELBÍRÁLő lpBrcĺnnns BIzoTTsÁG TAGIAI:

ELNOK: Gondos Judit

TAGOK: Dudás Istvánné

Guzs Gyula

Pintéľ Attila

Dr. Erőss Gábor

2. SMART CITY IDEGLENEy BIZOTT9ÁG TAGJAI:

ELNOK: Dr. Ferencz Orsolva

TAGOK: Vörös Tamás

Balogh István

Simon Gyöľgy

Komássy Ákos

Jakabfu Tamás



../2 0 1 6. (......) önkormdnyzati rendelet 2. fiiggeléke

TANÁC sKo z ĺsl Jo G GAL RE,NDELKE zo ijNsznRvEZoD Ő xozo s sr GEK

1. Józsefuaľosi Közbiztonsági Polgĺĺľőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tiĺzoltó
Egyesület (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)

2. Civilek a Palotanegyedért Egyesiilet (1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3.)

3. Erkel Ferenc Vegyeskaľ Alapítvány (1088 Budapest, Szentkiľálý u.26.)
4. Moravcsik Alapítvĺány (1083 Budapest, Balassa u. 6.)

5. Népszínhrĺz Kör a Polgáľi Értekekéľt (1087 Budapest, Berzsenyi u. 4. I/18.)

6. Tĺíľsak a Teleki Téľért Egyestilet (1086 Budapest, Teleki tér 24. Vl0.)
7. Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány (1085 Budapest, Baross u. 28.)

8. Tisztviselőtelepi onkoľmanyzati Egyesület (1089 Budapest, Bláthy ottó utca 15.)

t;



Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzatKépvisel&testĺiletének

egyes iinkormányzati rendeletek módosítĺĺsáľó| szóló

...lf016. (.... .....) iinkoľmányzatĺ rendelet

indoko|ása

1. Á|tatános indokolás

Budapest Fővráros VItr. keriilet Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testÍiletének a Képviselő-
testiilet és Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabźiyzatźlľól szóló 36ĺ20|4.(xI.06.) önkorményzati
rendelet, továbbá ezzel összefüggésben a Társashĺázaknak adható iinkoľmányzati tĺämogatĺĺsokról szóló
23/20L5. (V.21.) önkormányzati rende|et és az önkormátnyzati képviselőt a bizottsági elnökiit a
bizottság tagiainak díjazásárő| sző|ő 35/2014. (X.22.) iinkoľmrányzati rendelet módosíüását a
Képviselő-testiilet źital- létrehozott ideiglenes bizottságokra vonatkozó rendelkezések ezen
rendeletekben töľténő szabá|y ozÁsa indoko lj a.

2. Rész|etes indokolás

l.$-hoz és a 6.$ .hoz

Az Mötv. 53. $ (3) bekezdése szerint a sz,ervezeti és miĺkiidési szabályzatban meýatározott
tinszerveződő közösségek képviselőit tanźrcskozźtsi jog illeti meg a képviselő-testiilet és bizottságai
iilésein. Tekintettel errąazsZJvlsz szerinti meghívottak és tanácskozásijoggal rendelkezők listráját ki
kell egészíteni az önszerveződő közösségek képviselőivel.

2.$-hoz

A Képviselő-testiilet ideiglenes bizottságai haüásköreinek az SZNISZ-ben irányadó sz.erkezeti egység
meghatirozźsáLva| tłjlÍténő rögzitése sztikséges az SZMSZ-ben. Tartalmazza továbbä a 20I7.januáľ 1-
jén hatálýa lépő rendelkezéseket a belső ellenőrzési terv egyetértésére vonatkozóan, melyet fuuháa a
jegyző haüásktirébe.

3.$-hoz

Az Mötv. 37. $ (1) bekezdése szerint az SZMSZ-ben meg kell hatĺározni, hogy az önkormányzati
képviselő összeÍérhetetlensége esetén, mely bizottságJloznyujthatja be lemondó nyi|atkozatźtt.

4.-5.$-hoz

Az źů|arldő és ideiglenes bizottságok tagiainak sz,ámáttrögzíti, valamint az idegenes bizottság tagjainak
névsoráľa és összetételéľe vonatkozőan tartalmaz rendelkezeseket.

7. $-hoz

Az önként váú|a|t feladatok módosítrísa az önkormányzati gazdasőgi üáľsaságok feladatainak vá|tozísa

8.-10. $-hoz

Az áilLandő és az ideiglenes bizottságok, valamint a polgáľmesteľre átruházott haüásköriik
módosítĺásara és az idegenes bizottságok tagjainak névsorarą az ö'nszerveződő közösségek
felsoľolasrára tartalmaz rendelkezéseket (SZMSZ 7.,7/A.,8. melléklet, 3.-4. fiiggelék).

miatt.



11.-12.$-hoz

A TársashĺíziPáiyálzatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság létrehozísa okán szükséges a Társasházzklak
adható önkoľmányzati tĺámogaüísokról szóIó 23120|5. (V.2l.) önkormányzati rendelet Munkacsoport
elnevezés módosítása a TársasháziPáůyáuatokat ElbÍráló Ideiglenes BiznÍtságľa.

13.$-hoz

A Képviselő-testĺilet iđeiglenes bizottságainak a létrehozása okán sziikséges az önkormźnyzati
képviselőt abizottsäg elnökök, bizottsárytągiainak díjazÁsánő| sza|ő 35/2014. (X.22.) önkormányzati
rendelet kiegészítése, melyek alapjĺán indokolt az iinkoľmányzati képviselők fisaeltdíjátra vonatkoző
rendelkezések teljes körĺi újraszabá|yozźsa.

14.-15. $-hoz

Hatźůybaléptetőéshatá|yźúvesztőrendelkezésttafta|maz



rrn.ľÁsvrzs cÁr,a,ľr r,łľ
A jogalkotásról szoló 2010. évi cxxx. törvény 17. $-a alapján az e|őzetes haüásvizsgálatta| a
jogszabźúy előkészítője felméri aszabáiyozźts varható következményeit. A törvény 17. $ (2) bekezdése
a|apján az e|őzstes hatasvizsgálat keretében az a|źbbitenyezőkvizsgáiataszükséges.

Társadalmi hatĺĺs: azeĐ|es speciális önkormányzati feladatok hatékony ellátĺása.

Gazdasági' kti|tségvetésĺ hatások az önkormányzati képviselők tiszteletdijára vonatkozóan az éves
költségvetésről szoló önkormányzati rendeletek tartalmaznak fedezetet.

Kłiľnyezeti es egészségi következmények a rendeletben foglaltak végrehajtásanak kiizvetlen
egészségĹiryi, köľnyezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

Adminisztľatív terheket befoýíso|ó hatás: a feladat ajelenlegi appanáfussal ellátható.

A jogszabály megalkotĺĺsának szĺĺkségessége: a hatĺáýos jogszabályokban foglalt rendelkezeseknek
megfelelő szpwezeta|akíüás és azatlhozkapcsolódó szabályok megalkotĺása, rögzítése.

A jogalkotĺís elmaľadásának váľhatĺó kiivetkezményeiz az Mötv. szerinti szervezeti és működési
szabályoknak nem megfelelő állapot.

A jogszabály alkalmĺzásához szüksĘes személyi, szeruezeti, társrĺ és pénzügyi feltételek a
személyi, szervezeti, táttwi és pénziiý feltételek rendelkezésre állnak. Nem igényel tiibblet feltételt
az eddigiekhez képest.



(3) A Képviselő-testĺiletnek az állandó bizottságokra
áńnlházott hatĺásköreit e rendelet 7. melléklete
taĺtalmazza.

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi
onkoľmányzat Képviselő.testĺiletének

...12016. (xI. ...) önkormányzatĺ ľende|ete
egyes tinko rmárnyzafr ľendeletek módosítĺĺsáról

1. A Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és
Miĺki'dés i S zabáiy zatátr ől szó l ó 3 6 / 20 1 4. (xI. 0 6. )

iinkormĺányzati ľendelet módosítása

I.s (1) A Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és
Miíködési Szabáůyzatfuól szóló 36/20|4. (xI.06.)
önkormĺányzati rendelet (a továbbiakban: szMsz
Rendelet) 12. $ (1) bekezdése a következő o) ponttlal
egészül ki:

[Á Képviselő-testť)let ijlésére meg kell hívni:J

,,n) önszeľveződő közösségek képviselői, a tevékenységi
körĹikbe taĺtozś témakör tfugya|ása során;''

Q) Az snvIsz Rendelet |2. $ (2) bekezdése a
következő i) ponttal egésztil ki:

[A meghívottakközijl taľtócslrozósi jog illeti meg:J

o,i) önszerveződő közösségek képviselőit.''

2.s (1) AzsnvIsz Rendelet 31. $ (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

''(3) A Képviselő-testiilet az állandó bizottságokra
áúnńáEntt haĺásköreit e rendelet 7. melléklete. a
Képviselő-testiilet ideiglenes bizottságainak
e rendelet 7 / A. me||ék|ete tartalmazza.,,

Q) Az sZJvĹsz Rendelet 31. $-a a kiivetkező (6)
bekezdéssel egészül ki:

,,,Ą Képviselő-testiilet által elfogadott belső ellenőrzesi
feladatokat ellátó szerve znti e gy ségének éves el l enőrzés i
teryét a belső ellenőľzési vezntő a jegyző egyetértésével
módosíthatja.''

3.$ Az snvÍsz Rendelet 34. $-a a következő (1a)
bekezdéssel egésziil ki:

,,(1a) Az önkoľmányzati képviselő az
összeftrhetetlenség feloldása érdekében tetL a
jogviszony megszüntetéséről szstő nyi|atkozatźú a
Y áltosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottság részśre köteles
źúadni.,'

4. s (1) Az SZNISZ Rendelet 35' $ (1) bekezdése
a következő rendelkezés léo:



35. $ (1) A Képviselő-testiilet állandó bizottságai és
tagiainak szźtma:
a) aYźnosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizattsőg,15 fő;
b) az Emberi Eľőfonas Bizottság,15 fö.

(2) A Képviselő-testiilet és a bizottságok bríľmely
iilésén a keriilet łSnszerveződő közösségeit
tanácskozísi joggal ruhávhatják fel az adott napiľenđi
pont tekintetében

7.2. RÉv 8 Zrt. te|jestevékenységének tĺámogatĺísa
7.3. Józsefvĺáros Közösségeiért Nonprofit Zrt. te|jes

tevékenységének tímogatása

,,(1) A Képviselő-testiilet állandó, ideiglenes bizottságai
(eryüttesen: bizottság) és azok tagiainak szźtma:
a) állandó bizottság és tagiainak száma:

az) aYźtrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság, l5 Íö
ab) azEmberi Eľőfomás Bizottság 15 fő

b) ideig|enes bizoffság és tagjainak szétma:
ba) a Tarsashĺízi Páiyáľatokat Elbíráló Ideiglenes
Bizottság,5 ffi
bb) a Smart Ciý Ideiglenes Bizottság,5 fr.',

(2) Az szMsz Rendelet 35. $-a a következő (la)
bekezdéssel egészül ki:

,,( 1 a) A Képviselő-testĺilet ideiglenes bizotts áęának tagsa
önkoľmányzati képviselő lehet.''

5. s Az szMsz Rendelet a következő 40. $-al egésziil
ki:

,,40.$ A Képviselő-testiilet ideiglenes bizottsági
tagjainak a névsonĺĹ összetételét e ľendelet 3. fiiggeléke
tartalmazta."

6.$ Az szMsz Rendelet 47. s Q) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

',(2) A Képviselő-testiilet és a bizottságok bármely
tilésén e rendelet 4. fiiggelékében
önszerveződő kiizösségeket a tevékenységi köriikbe
tatoző témakör tźngya|ása során tanácskozási joggal
ruhźvhatjźkfe| az adott napirendi pont tekintetében.''

7.$ Az snýIsz Rendelet 4. melléklet 7.2.-7.3. alponda
helyébe a kö'vetkező rendelkezes lép:

,,7.2. A Rév8 Zt. közszo|gá|tatźtsi szerződés keretében
végzntt, a váľosrehabiliĺációt és városfejlesztést
kĺilönösen a pľogľam előkészítési és tanácsadási
feladatok, program tervezesi feladatok,
programmenedzsment feladatok, a teljesítésbe ment
projektek követése, és az ezek'hez kapcsolódó általĺános
gazdálkodási és iigyvitel feladatok _ éľintő feladatok
tĺámogatĺása.

7.3. A Józsefuaros Közösségeiért Nonprofit ZÍt.
kőzszo|gźůtatási szerződés keretében v égzett, következő
feladatainak Ĺámogatiísa:

7.3'1. Udültetés szervezés a Magyaľkuton található
eľdei iskola tekintetében _ kiilönösen oktatrĺsĹneve|ési
intézĺnények tanulóinak Erdei Iskola je|legíí
turnusokban történő táboĺozlatása" a hé*égi csopoľtos
kirándulások fogadásą a józsefrrárosi intézrnények
köztisztviselőinek és közalkalm azattanak iidü|tetése. a



káptalanfiiľedi gyeľmektiáborban idény jelleggel, a
józsefuĺáľosi köznevelési intézĺnényekben tanuló

[E rendelet alkalmazĺísában]

e. MunkacsoporĘ Tĺársashĺázi
Munkacsoport

gyermekek csoportos és turnusos iidültetése, a
józsefuárosi szociális intézmények ellátottjainak
üdĺiltetése, a józsefuárosi ktizalkalmazotüak és
közi sztviselők családi és felnőtt üdĺiltetése.
7.3.2. Józsefuaĺosi oktatásĹnevelési intézrnények
tanulói részśre nyĺári szabadidő foglalkozźs szewezése
étkezésbiztosításálva|.

7.3.3. Szociális gondoskodás kö'rében a következők
tekintetében:
a) adományok gyiĺjtése, fogadásą osztĺísa
b) foglalkoáselősegítésévelkapcsolatosfeladatok
ellźńása,

7.3.4. kulfurális, közművelődési és turizĺnussal
kapcsolatos feladatok ellátása körében a következők
tekintetében:
a)szabadidőfogtalkozáts,készségfejlesztés
b) közösségiszintér
c) zźsz|ógyťijtemény
d) Józsefuárosi Galériaműkiidtetése
e) rendezvények szervezése,

7.3.5. kerületi kill7ś1leti lup, önkormányzati honlap
mťĺködtetése tekintetében :

a) keriileti közéleti lap működtetése
b) önkormányzati honlap miĺködtetése
c) PR tevékenység, kommunikáció,

7 .3.6. he|yi vállalkozĺsfejlesztés segítésével kapcsolatos
feladatok,

7.3.7 . spoľttal és szabadidős ľendezvényekkel
kapcsolatos feladatok e|lźltÁsakörében ahelyszín
biztosítĺásą

7.3.8. nemzetiségi tigyekkel kapcsolatos feladatok
el|áúása körében a nemzetiségi rendezvényet ünnepek
részśre helyszín biztosítĺísa.''

2. A Társash źuah.ĺrak adható önkormányzati
üámogatásokról szóló 23 /20|5. (V.2 1 .) iinkormĺányzati

rendelet módosíŁísa

11.s A Tĺírsashrízaknak adhatő önkoľmányzati
trámogatlásokról szóló 23/20t5. (v.21.) önkormĺányzati
rendelet (a továbbiakban: Társashrłzi Rendelet) 1. $ e.
pontja heýébe a következő rendelkezés lép:

[E r ende le t allralmaz ás ób artJ

PáÄyázatokat Elbíráló

:



2.$ (2) A képviselő! ha a képviselő-testiilet
bizottságának a tagsa vagy elniike, az (1)
bekezdésben foglalt tiszteletdfi helyett a (3)-(a)
bekezdés szerinti tiszteletdfi illeti meg.
(3) Az önkormĺányzati képviselő, ha a képviselő-
testiilet egy Yagy több bizottsáęźnak a tagjab a havi
tiszteletdfia a bruttó átlagkereset l00%-áľĺak
megfelelő összeg.
(4) A képviselő-testĺilet bizottsága elnökének havi
tiszteletdíja _ több tisztség, bizottsáryitagsäg esetén is
- az a bruttó átlagkereset l2U%-źnak megfelelő
összeg.
(5) A képviselő-testiilet bizottsága nem képviselő
tagiának havi tiszteletdija a bruttó źú|aýereset 25Yo.
ának megfelelő tisszeg.

,,€. Ideiglenes Bizottság: Társashazi Pźúyánatokat

Elbíľáló Idei glenes Bizottsáý,

3. Az önkormányzati képviselők, a bizottság
elnökö'k, bizottság tagiainak dijazisárći szćiő

35 ĺ20|4. (X.22.) önkormrányzati rendelet
módosítása

13. s (1) Az önkormányzati képviselőt a bizottság
elnökök, bizottsäg tagiainak dijazésáĺő| szől'ő 35/2014.
(X.22.) önkormányzati rende|et (a továbbiakban:
Tiszteletdíj Rendelet) 2.$ (2)-(5) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(2) A képviselőt, ha a képviselő-testtilet állandó és
ideiglenes bizottságának a tagsa vary elnö,ke, M (|)
bekezdésben foglalt tiszteletdfi helyett a (3)-(6)
bekezdés szerinti tiszteletdíj illeti meg.
(3) Az önkormányzati képviselő, ha a képviselő-testiilet
egy vaw több állandó biznttságának a tagja, a havi
tiszteletdíja a bruttó átlagkereset l00%-ának megfelelő
összeg.
(4) Az önkoľmĺányzati képviselő, ha a képviselő-testtilet
állandó bizottságának elnöke, a havi tiszteletdija - több
tisztség, bizottsági tagsőg esetén is a bruttó
átlagkereset |20%-źľĺrak megfelelő összeg.
(5) 

^z 
önkormányzati képviselő, ha a képviselőtestiilet

ęgy vagy több állandó bizottságának a tagią és egy
vagy több ideiglenes bizattságának a tagsa a havi
tiszteletdíja a bruttó átlagkereset t60%-źľĺak megfelelő
összeg.''

(f) A Tiszteletdíj Rendelet 2.$-a a kiivetkező (6)-(7)
bekezdéssel egészĺil ki:

,,(6) Az önkormányzati képviselő, ha a képviselő.
testiilet egy vagy ti'bb állandó bizottságrának a tagią és
egy vagy több ideiglenes bizottságának elnöke a havi
tiszteletdija a bruttó átlagkereset lB0%-éľrak megfelelő
összeg.

0) A képviselő-testiilet bizottsága nem képviselő
tagźnak havi tiszteletdija a bruttó źú|aýereset 25Yo-
anak meďelelő összeg.''



Budapest Főváľos VIII. kerĺitet Jĺózsefuáľos OnkormányzataKépviselő-testĺiletének

...ĺ2016. (...) iinkoľm ányzati rendelete

aJózsefváľosbanadományozhatőkitĺĺntetésekľőtszĺóIó

1112006. (trI. 10.) łinkoľmányzati ľendelet módosításáľĺóI

Budapest Főváros VItr. keriilet Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testiilete az Alaptőrvény 32.
cikt (l) bekezdés i) pontjában és a Magyarország címerének és zÁsz|ajának haszrá|atánő|, valámint
állami kitiintetéseiről szóló 20||. évi CCtr. törvény 24. $ (9) bekezdésében kapott fe|hata|mazás
alapján a kiivetkező rendeletet alkotja:

1. $ A Józsefuárosban adományozható kitiintetésekről szóló ||12006. (Iu.lo.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 2' $-a helyebe a következő rendelkezés lép:

,r2.$
(1) ,,Díszpolgári cím'' ađomĺányożrató annak a magp|,aÍ vagy ktilfiildi állampolgárságú szemé\mek,
közösségnek' aki(k) kiemelkedő munkájával a keľületben vagy országosan, illetve nemzětközi
viszonylatban általános elismerést 

","o"ň., 
és ezzp| a keriilet polgárai köreben kö,zmegbecsülésre tett

szert, továbbáhozzÁjátu|tJózsefüáros fejlődéséheą jó hírnevének öregbítéséhez.

(2) A kitiintettek száma évente hat lehet.

(3) A dfu-al az onkormányzat oklevelet és emlékhárgyat adományoz,ameýnek leínĺsátjelen rendelet
melléklete tarta|maz'z'a.

(4) A kitiintetésre éľdemes személy elha|áůozása esetén az(I)bekezdésben meghatározott díj
posztumusz kitiintetésként is adományozható, amely esetben annak áLtvéte|érea legközelebbi
hozzźúaĺtozó j ogosu lt.''

2. $ A Rendelet 3. $-a helyébe a kö'vetkező rendelkezés|ép:

,r3.$
,,Józsefuĺĺrosi Becstiletke resď,

(1) 
'Józsefuĺárosi Becsĺiletkeľesď' elnevezésiĺ kitiintetés a Jőzsefváros érdekében kiemelkedő

tevékenységet végző egész életmiĺve alapján elismerésre méltó magyar és hilft'ldi magánszemély
vagy Józsefváros érdekében kiemelkedő tevékenységetvégző sznrsłezetrészéreadomĺányozható.

(2) A kitiintettek száma évente hat lehet.

(3) A kitiintetés megosztva is adományozhatő.

(4) A kitiintetésre érdemes személy ę|ha|áůozźsa esetén ú (1) bekezdésben meghatĺáľozott dfi
posztumusz kitiintetésként is adományozhatő, amely esetben annak áńvéte|ére a legkiizelebbi
hozz,áúartoző j ogosult.

(5) A díjjal emléktlírgy jĘ amelynek |eirásáúezen rendelet me|léklete tartalmaz'za.,'

3. s A Rendelet 20. $ (1) bekezdés a.)-b.) pontja heýébe a kiivetkező ľendelkezés lép:

[A rendeletben meghatórozott díjak ótadására minden évben iłnnepélyes lreľetek lrôzött keriil sor:J

,,a.) A ,,Díszpolgĺári cím'' esetében a Képviselő-testiilęt által megielölt helyen és időpontban''
,,b.) Józsefrárosi Becsĺiletkeresď'esetében a Képviselő-testĺilet által megielölt heýen és időpontban''



4. $ Ez a renđelet 2016. november 10. napján 15 órakor |ép hatáůýa és az azt követő napon hatá|ytú
veszti.

Budapest, 2016. novemboľ,,...''

Danada-Rimán Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgráľmester



Ih[DoKoLÁs

a Józsefváľosban adományozható kitĺĺntetésekľől szólĺó
11|2006. (m.10.) iinkoľmányzati rendelet mĺódosításához

ÁItalános indokolás
Az önkormłányzati rendelet módosíüásĺĺnak inđoka Budapest Főváros Koľmanyhivata|źnak
BP/1010/00483-ll20I6 Íigyiratszźmú törvényességi felhívásą mely szerint önkormányzati rendelet
záľt ülésen ttirténő elfogadása az Mötv. 46. $-ába ütközik.



HATÁsvIzsGÁLATI LAP

A jogalkotrásról szóló 2010. évi cxxx. tiirvény 17. $-a alapjrán az e|ózetes hatásvizsgá|attz| a
jogszabáIy előkészffie felméri aszabźiyozźls várható kiivetkezményeit. A törvény 17. $ (2) bekezdése
alapján az e|őzetes hďrásvizsgálat keretében az a|élbbi tényezők vizsgáiatzszükséges.

Tárcadalmi hatás: a helyi közakarat kifejezése demokratikus módon, széles köríĺ nyilvánosság
biztosításával.

Gazdasági, kiiltsĘvetésĺ hatások a rendelet módosítás költségvetési fedezetét a tźrgyévi
kö ltségvetési renđelet tarta|mąz'z a.

Kiiľnyezetĺ és egészségĺ ktivetkezmények a rendeletben foglaltak végrehajtísĺának kiizvetlen
egészségiigyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

Admĺnisztratív teľheket befolyĺáso|ó hatás: a feladat a jelenlegi appanátussal ellátható.

A jogszabály megalkotásának szĺikségessége: a haüályos jogszabáýokban foglalt eljánási szabályok
betaľŁĺsa é s a kapcsolódó dtintésho zata|i e|jfu ás.

A jogalkotás elmaľadásának vfuhatő kiivetkezményeĺ: a jogalkotĺás elmaľadásának következménye
a Budapest Fővĺáros Kormanyhivatz|ánaktovábbi töľvényességi intézkedése.

A jogszabály alkalmazĺásához sziĺkséges személyĺ, szenłezeti, táľryi és pénzügyĺ feltételek a
személyi, szervezeti, tź.rĺgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Nem igényel ttibblet feltételt
az edđigiekhez képest.


