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A képviselő-testiileti iilés időpontj a:2017 . jtnius 08. ...s2. napirend

Táryy: Javaslat a Képviselő-testület és Szeľei Szeryezeti és Működési Srabáůyzat'árói szóiől
3612014. rxl.06.) łinkormánvzati ľendelet módosításáľa

A napiľendet nyílt tilésen kell Łárgyalni, ahatározat és a rendelet elfogadasához minősített szavazat.
többség szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véIeményezi x

Embeľĺ Eľőfoľľás Bizottság véleményezi x

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság / Emberi Erőfomís Bizottság javasolja a Képviselő-
testiileürekaze|őteriesztésmesüáľsva|ásátt.

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismeľtetése

A) A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Míikijdési Szabólyzataról szóló 36/2014. (X.06) ön-
kormónyz at i r endel et mó dos ítós ą

A Képviselő-testĺilet a 105/2017 . (V. 1 1.) száműhatźrozatźnak l . pontjában megválasztotta az Emberi
Erőforrás Bizottságának e|nökét, képviselő és nem képviselő tag1ait.Ezze| egyidejűleg 2017. május
1l-ei hatĺáýba lépéssel a Képviselő-testiilet és Szervei Sz-ewez.eti és MÍiki'dési Szabáiyzatźról szóló
3612014. (xI.06.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 35. $ (1) bekezdés a) pont ab)
alpontjában megfiatfuozta, hogy az Emberi Erőfornás Bizottság tagiainak szźtma 13 fő, valamint az
szMsz2.fiiggelék2.pontjataĺtalmazzaaBizottságtagiainakfelsorolását.

Magyarország helyi önkormźnyzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
58. $ (2) bekezdése szerinÍ ,,A képviselő-testiilet a bizottsóg személyi tisszetételét, létszĺźmót a pol-
górmester előteĘesztésére bórmikor megvóltoztathatja, a lrijtelezően létrehozandó bizottsóg kivételé-
vel a bizottsógot megszüntetheti.,,Az Mötv. 58. s (1) bekezdés második mondata szerint: 'l bizott-
sóg elnöket és _ az elnölrkel egltitt szórnított _ tagjainak több mint afelét az önlrormdnyzati képvise-
Iők kijzül lrell vólasztani.'' Az Mötv. 53. $ (1) bekezdés l) pontja a|apján,l lrepviselő-testiilet a míi-
ködésének részletes szabóIyait a szerve3eti és műkijdési szabdlyzatról szóló rendeletében hatdrozza
meg. A képviselő-testület a szervezeti és míiködési szabólyzatról szóló rendeletben rendelkezik ą kep-
v is elő-testiilet bizotts ógairól.,'
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Tź$ékoztatom a Képviselő-testiiletet, hogy az Emberi Erőfonás Bizottság nem önkormányzati képvĹ
selő tagiára vonatkozóan azMSZP-DK-MLP részérő|javaslat érkez.ett Veres Gábor szeméýére vo-
natkozóan.
Az Mi'tv. hivatkozott jogszabáůyi rendelkezés a|apján, amennyiben az Emberi Erőfonás Bizottság
kiilsős bizottsági tagjainak szźlma emelkedik, abban az esetben az önkormányzati képviselők bizott-
sági létszámát is szĺikséges emelni, melynek a|apjőnaBimttságtagiainak szźma 15 ffire módosul.

Á Képviselő-testiilet a 105/2017. (V.l I.) szónuú hatórozatónak 2. pontjában megvólasztotta ą Smart
City ldeiglenes Bizottsdgźnak elntjlret és tagjait, ígł a Bizottsdg létszóma 5 fő. Javasolom ą Smart
C ity Ideiglenes B izottsóg létszómát 6 főben megóIlapítani.

Továbbiakban szükséges azSZMSZ 3. mel|éklet 2. poĺtjábanmeghatározottak - Az Önkormányzat
á|ta| a|apitott gazdálkodó szervezetek - módosításą tekintette| ana, hogy Józsefuáľosi Gyermekek
Üdtilteteséért Közľrasznú Nonprofit Kft. jogutódlással megszíĺn! a Corvin Sétĺány Kft. végelszamolá-
sa befejeződött a Józsefuárosi Egészségkiizpont Kft.-ben lévő iinkormányzati iiz|etrész értékesítésľe
került. Ezen kívĺil azSZMSZ 7. mellékletének módosíúísa indoko|taYfuosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság hatĺískörének pontosítĺásával, valamint a 8. melléklet kiegészítése, tekintettel arrą hogy a
hatrílyos 2017. évi költségvetési rendeletben szabáiyozott polgármesteri hatĺáskör nem szerepel a
mellékletben fe|sorolt hatáskörökkel.

B) Egĺéb ĺjnkormányzati rendeletek módos ítós a

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefraľosi Önkormányzat 2OI7. évi költségvetésről szóló
36/2016. (xII.2l.) önkoľmányzati rendelet 21. $-a a tĺámogaüísot adományokszabźúyafua vonat-
kozóan tarta|maz rende|kezéseket; a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonĺáról és a va-
gyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlĺásáról szćiő 66120|2. (KI.13.) önkormányzatirende|eta2|.
$-ban a felajánlott vagyon elfogadásának haüísköri szabáiyait rögzíti.

A két iinkoľmányzati rendelet szabáiyozÁsa nem áll összhangban, ezért azok módosítĺása indokolt.

II. A beteľjesztés ĺndoka

Az Mötv. 58. $ (2) bekezdése éľtelmében a Képviselő-testiilet haüáskiirébe tartozka bizottság össze-
tételénelq |étszźLmáľrak megváůtozatétsą valamint az önkoľmányzati rende|etek módosíüása (ľendelet-
alkotĺás) az Mötv. 42. $ l. pontja a|apján a Képviselő-testĺilet hatĺásköréből nem ruházhatő źtt.

III. Döntés célja' pénzügyi hatása

A döntés célja az előterjesztésben részletezett álllandő bizattsáry személyi összetételének meghatáro-
zźsa, va|aĺĺliĺt az önkormányzati rendeletek összhangjrának megteremtése. A döntésnek pénzügyi
hatĺása: a 11101 címen afedezet biztosított.

IV. Jogszabálý kŕiľnyezet

A Képviselő-testiilet döntését az Mötv. 53. $ (l) bekezdés l) pontja és az 58. $ (2) bekezdése, vala-
mint a 42. $ 1. pontja a|apjánhozza meg.

A fentiek a|apján kérem az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendeletek és az a|átbbi
batźr ozati jav aslat elfogadasát.

IIłrÁnozĺ'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hory

1. a Képviselő-testtilet Szervei Sz.erveznti és Miĺktidési Szabäůyalrćll szoló önkormányzati rendelet
2017. jtnius 8. napján töľténő hatźůýa lépésével egyidejiĺleg a |0512017. (V.11.) szźlműhatźlrozatźr
nak 1. pontjában foglaltakat kiegészíti azza|,Ilogy az Emberi Erőfomás Bizottság

tagsźná.. Guzs Gwlót

kiilsős tagáxá: Veres Gáboľt

váúasztjameg.



Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. június 08.

2. a Képviselő-testiilet Szervei Szervezeti és Működési SzabdlyairóI szóló önkormányzati rendelet
2017. június 8. napján történő hatólyba lépésevel egidejűkg a 105/2017. (v.1I.) szómú hatarozatd-
nąk 2. pontjóbanfoglaltakat kiegészíti azzal, hogl ą Smart City Ideiglenes Bizottsdg

tagjávó: Dudás Isnánnét

vólasztja meg.

Felelős: polgĺáľmester
Hatĺáridő: 2017. jrinius 08.

3. felkéri a jegyznt, hogy gondoskodjon a személyi változások áttvezetéséről a sziikséges nyilvántaľ-
t.ásokon.

Felelős: jegyző
Hatríridő: 20l7. június 08.

A határozat végľehajúńsáú végző szeľvezeti
Képvĺselőĺ Iroda

Budapest 2017. június 07.

egység: Váľosvezetési Üryosztály Szervezesi és

Törvényességi ellenőlzés :

Danada.Rimán Edina
iewző

nevében és megbízńsából

t //t r e
/,, /kb-ł, 1"2/
dr. Mészar Eľika /

a|jegyző



Budapest Főváľos VIII. keľĺitet Józsefváľosi OnkormányzatKépviselő-testĺiletének

....12017 . (.... .....) önkoIĺnányzatÍ ľendelete

a Képviselő.testĺilet és Szeľveĺ Szeľvezeti és Mĺĺködési Szabá|yzatáról szóló 3612014. (xI.06.)
önkoľmányzatĺ ľendelet mĺódosítĺísáľól

Budapest Fővĺĺľos VItr. kerület Józsefoárosi onkormányzat Képviselö-testĺilete

l. $-5. $ tekintetében az Alaptöwény 32. cikk (2) bekezdésében meghatĺározott eľedeti jogalkotói
hatĺáskiirében' az A|aptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pondában meghatározott feladatkörében el-
järva

6. $-7. $ tekintetébenaz A|aptöľvény 32. cikke (1) bekezdésének a) és e) pontjában és a 32. cikke
(2)bekezdésében, a helyi iinkormányzatok és szerveik, a köĺársasági megbíznttak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és haüásköreiről szóló 1991' évi )o(. töľvény 138.$ (1)
bekezdés j.) pontjában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szćió |993. évi LXXVII. töľvény 3. $ (1) bekezdésében és 36. $ (2) bekezdé-
sében, Magĺarorszálg helyi önkoľmányzatairő| szőlő 20|l. évi CLXXXD(. törvény 107. $-ában és
109 $ (4) bekezdésében' A7 á||alĺnhááartźtsról szóló 20I|. évi cxcv. tö'rvény 97.s Q) bekezdése, a
nemzeti vagyonľól szőlő20|1. évi CXCVI. törvény 5. $ (2) bekezdés b) és c) pontjában,7. $-ában
és l3. $ (1) bekezdésében fogla|tfe|hata|mazáls alapján

8. $ tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezÄésében meghatátoz.ott eredeti jogalkotói haüís.
körében, az Alapttiľvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghaL,áľozoü feladatkörében eljáľva

a következőket ręndeli el:

1. s (l) A Képviselö-testiilet és Szeľvei Szervezeti és Miĺködési Szabáůyzatźról szó|ó 36/2014.
(xI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ Rendelet) 35. $ (l) bekezdés a) pont Ą
alpontja helyébe a következő rendelkezes lép:

[A Képviselő-testiilet ólląndó, ideiglenes bizottsógai (egltittesen: bizottsóg) és azok tagjainak szóma:
óIlandó bizottstźg és tagjainak szóma:.,.]

,,ab) azEmbeľi Erőforľás Bizottság, 15 Íő''

Q) 
^z 

szMsz Rendelet 35. $ (l) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezes
lép:

[A Képviselő-testiilet óllandó, ideiglenes bizottsógai (egüttesen: bizottsóg) és azok taýainak szdma:
dllandó bizottsdg és tagjainak szóma:...J

,,bb) a Smart City Ideiglenes Bizottság,6 fr,'

2. $ Az snvIsz Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. $ Az szMsz Renđelet 7. melléklet 1.l. pontja a következő 1.1.l3. alponttal egésziil ki:

[Á Wźrosgazdóllcodási és Pénziigłi Bizottsógfeladat- és hataskćjre hhlönösen:
I.I. dönt...J

,,l.1.13.A Yátosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottság az łĺnkormźnyzat áünenetileg szabad pénzssz-
közeinek befektetéséről (államilag garantÍit értékpapír vásárlĺásą beváltĺása), vagy lekötéséről (pénz-
eszftözök betétként való elhelyezésę és visszavonása) dönt maximum egyedi 500 millió Ft feletti
értékben a 20. $ (5>(6) bekezdésében foglalt szabályok betaľtĺísával. A pénzeszközök betétként tör.
ténő lekötése esetén aťlzetpsi szám|źúvezetic hitelintézeten kívül még további, Iegalább nég5l hitelin-
tezst aján|ata a|apján dönt. Az ajánlatokat a befektetés éľtéknapjrínak és futamidejének megielölésé-
vel kell bekérni. A befektetések és betétként történő lekötések jogszeríÍségét a jegyzĺ| és az átmenetĹ
leg szabad pénzeszköz befektetését vagy leköthetőségét a gazÁasáęi vezető jogosult vizsgálni.''



4. s (l) AzSZMSZ Rende|et 8. melléklet 15.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,I5.4. A polgármester az önkoľmányzat átmenetileg s7;;bad pénzeszközeinek befektetéséről (államĹ
lag gaĺantĺált értékpapíľ vásárlásą bevá|tĺása), vagy lekiitéseről (pénzeszközök betétként való elhelye-
zese és visszavonása) dönt maximum eryedi 500 millió Ft értékben a 20. $ (5)-(6) bekezdésében
foglalt szabályok betartásával. A pénzeszközjk betétként tiirténő lekötése esetén a fizetési szám|át
vezetó hitelintézeten kíviil még további, legalább négy hitelintézst aján|ata a|apjéln dönt. Az ajźn|a-
tokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelii|ésével kell bekérni. A befektetések és
betétként történő lektitések jogszertiségét a jegyző és az átmenetileg szabad pénzeszköz befektetését
vary leköthetőségét a gazdasźryi vezető jogosult vizsgálni. (Budapest Főváros VtrI. keriilet Jőzsefvá-
rosi onkormányzat3612016. (xII.21.) tinkormányzati rendelete a20|7.éviköltségvetésről)
A polgármester dönt az źtmenetileg szabad pénzeszköz.ök befektetéséhez kapcsolódó finanszíroási
kiadási és bevételi e|őirźnyzatok módosítasĺáról értékhatĺír nélkiil'''

(2) AzsZMsZ Rendelet 8. melléklet I7. .pontja helyebe a következő rendelkezes lép:

,,I,ĺ.4. A polgĺĺrmester dönt a rÉI.pr-programot érintő valamennyi adomány, kiizerdekiĺ kiitelezett-
ségvállalrás elfogadásĺára és azok felhasználásárő|, azza|, hogy a taľtós fenntarĺísi kötelezettséggel
járó természetbeni adományot közerđektĺ kötelezettségvállalások elfogadasára a Képviselő-testĺilet
jogosult. A Polgármester az Önkormányzat iiriiklése vagy a vagyon javfuatöľténő lemondás esetén
dönt az öriiklés és a lemondással érintett vagyon elfogadásáról, elfogadás esetén intézkedik annak
á,ŕ.véte|éró|.,,

5. s (l) AzSZNISZ Rendelet 2. Fiiggelékének2. pontja helyébe a következő rendelkezes lép:

[Ember i Erőforrás B izottság tagj ai : J

,,ELNOK:
Zentai Oszkar

ALELNOK:
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Szilágyi Demeter Gergely
Simon Gyöľgy

TAGOK:
Kaiser József Lajos
Komássy Zsolt Akos
Dľ. Erőss Gábor Jĺános
Guzs Gyula

rü,sos TAGoK:
Nagy Gáborné
Töriik Patrik
Máté András
Kis Kornélia
Vámos Andrea
Bálint Gergely
Veres Gábor

FIDESZ- KDNP

FIDESZ- KDNP
FIDESZ. KDNP
MSZP-DK-MLP

FIDESZ-KDNP
MSZP-DK.MLP
EGYUTT.PM
FIDESZ-KDNP

FIDESZ-KDNP
FIDESZ.KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
LMP
MSZP-DK-MLP"

(2) AzszMsz Rendelet 3. Ftiggelékének 2. pontja heýébe a következő rendelkezés lép:

[Smart City ldeiglenes Bizottsóg tagiai:J

,,ELNoK: Dľ. Ferencz orsolya

TAGoK: Vörös Tamás
Simon Gy9rgy
Komassy Akos
Jakabfu Tamás



Dudás Istvánné

6. $ Buđapest Józsefuáľosi onkormĺányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásĺáľól szr.|ő 6612012. (KI.13.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 6. $
(1) bekezdése a következti20. és 21. ponttal egészül ki:

[A rendelet alkalmazós ób an... J

',20.Közérdekíí 
kötelezettségvállalás: a Polgári Törvénykiinyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:589.

$.ában meghatĺározottak.

2l. Adomány: olyan pénzbeli vagy vagyoni értékkel rendelkező dolog, amely nem minősü| af0.
pont szerinti közerdekíÍ kötelezettségvállalásnak.''

7. $ A Vagyonrende|et2|. $-a helyebe a következő rendelkezes lép:

,,(I) Az önkormányzat ĺészśre juttatott adományot közérdekü kötelezettségvállalások e|különített
elsámolás mellett kizáró|ag arta a céka hasnlátlhatók fel, amelyľe azt az adományozó, kötelezett-
ségvállaló juttatta.

(2) Az tinkormányzat, a költségvetési szervek pénzbeli adományokat, 1.000,0 e Ft feletti természet-
beni adomĺĺnyokat valamint értékhaüáľtól fiiggetlenĺil olyan adományokat, ameýek fenntaľĺĺsą vagy
felhaszlálása költségvetési forrást igényel, a képviselő-testĺilet előzetes engedélyével fogadhatnak el.

(3) 
^z 

tinkormányzat, a költségvetési szervek a kiizerdekű kötelezettségvállalásokat a Képviselő-
testĺilet előzetes engedélyével fogadhatnak el.

(4) A tÉlBr-programot érintő valamennyi adomány, kiizerdektĺ kötelezettségvállalás elfogadĺísĺáľa
és azok felhasználásáról való döntésre a polgármester jogosult ą,,a|,hogy a taľtós fenntaľtrási köte-
lezettséggel jfuő természetbeni adomĺĺnyot közerdekĺí ktitęlezettségvállalások elfogadásĺáľa a KépvĹ
selő-testĺilet jogosu|t.

(5) A Polgĺármester azonkormányz.at tirö,klése vagy a varyon javára töľténő lemondĺás esetén dönt
az öröklés és a lemondással érintett vagyon elfogadásłáról, elfogadás esetén intézkedik annak álvéte-
|érő|."

8. $ Budapest Főváros VItr. keriilet Józsefuárosi onkormányzat 20|7. évi költségvetésről szóló
36|20|6. (XII.2|.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési Rende|et)2I. $ (6) bekez-
dése helyébe a következő rendelkezes lép:

,,(6) A tĺámogaüások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszeľíĺ fe|haszĺrálása esetén a felhasználót
visszafizetési kiitelezettség terheli, ameýnek érdekében a üímogató köteles eljárni.''

9. $ Ez a rendelet 2017. jűnius 8. napjĺán 16.00 órakor lép hatĺálýa és a haĺályba lépését követő na-
pon hatĺályát veszti.

10.$ Hatĺályát veszti a Költségvetési Rendelet 21. $ (1)-(3) bekezdése.

Budapest 2017. június ...

Danada-Rimán Edina
jeg1ĺző

dr. Kocsis Máté
polgármester



..... melléklet a .../2017. (VI.08.) önkormónyzatí rendelcthez

l. Az öNKoRMAľ{YZAT Ár-ľar, IRÁNYÍToTT KÖLTsÉcvľľÉsI sZERvEK

2. .ł'z öľronuÁľvza.ľ Ár'ľ.łr, ALAPÍToTT GAaD^LKoDó szERvEZETEK

A B

Név Cím
I

Napraforgo Egyesített ovoda 1084 Budapest, Tolnai L.u.7-9.
2. Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti

Käzpont
l 08 1 Budapest, Népszínház ll. 22.

J.
Józsefuiírosi Egyesített Bölcsődék 1083 Budapest, Szigetvári u. l

4.
Józsefuĺíľosi Szent Kozĺna Egészségiigyi Központ 1084 Budapest, Auróra u.22-28.

Név

I Józsefuĺírosi Gazdálkod ási Központ Zrt.

2. nÉvt Józsefuĺáľosi Rehabilitációs és Váľos fej|esztési Zrt.

J. RFV Józsefuĺĺros Szolgáltató Kft.

4. Miksaíth 4 Egészségü gyi Szo|gáitatő és lngatlanhasznosító Kft.

5. Józsefuáľos Közösségeiért Nonprofit Zľt.



a Képvise|ő-testĺilet és Szervei Szervezetĺ és MűködésiSzabźiyzatárő|sző|ő3612014. CxI.06.)

iinkormányzati ľendelet mód osításárĺól szóló tinkormányzati ľendelethez

II\[DoKoLÁs

1. $-hoz

Az SZMSZ Rende|etben a Képviselő-testĺilet Emberi Erőfonás Bizottság és a Smart City Ideiglenes
B izottság tagj ainak szálmátt hatÁĺ oz z a me g.

2. $-hoz

Az szMsz Rendelet 3. mellékletének módosítĺására vonatkozó rendelkezést tarta|maz.

3. $-hoz

AzSZMSZ Rendelet 7. mellékletének módosíhása a Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság haüás-
körének kiegészítését tarta|mazza,

4. $-hoz

AzSZMSZ Rendelet 8. mellékletének módosítĺása a polgráľmestęne źltruhálmtthatasköľiik tekinteté-
ben, más iinkormányzati rendeletekben foglalt rendelkezesek iisszhangiának megteremtése céljából.

5. S-hoz

Az SZMSZ Rendelet 2. fiiggelékének 2. pontjának és 3. fiiggelékének 2. pontjának módosít'rására
vonatkozó renđelkezést tnta|maz.

6. $-hoz

A Vagyonľenđelet értetmező rendelkezeseit egészíti két új fogalommal.

7. Š-hoz

A Vagyonľendeletnek a felajánlott vagyon elfogadására vonatkozó rendelkezeseinek módosítrísát
tartalmazza.

8. és 1O.s-hoz

A Költségvetési Rendelefuek a tĺĺmogatások, adományok szabéúyalra talta|maz módosítĺásokat és
hatźly áú vesztő rendelkezeseket.

9. S-hoz

Hatźiyba léptető és hatĺíIyát v esztő rendelkezes eket tarta|maz.



Haüásvĺzsgálat

A rendelettervezet esetében ťrgyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi cxxx.
törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. $ ( 1) bekezdése előírja az e|őzetes hatĺásvizsgálatoť ,,A jogszabźůy
előkészítoje _ a jogszabály feltételezett hatźsaihoz igazodó részletességű _ előzetes hatĺsvizsgálat
elvégzesével felméri a szabźiyozás várható kiivetkezményeit. Az előzetes haüásvizsgálat
eredményérő| a Kormĺíny áůtal e|őterjesztenđő töľvényjavaslat, illetve kormĺínyrendelet esetén a
Koľmĺínyt, önkormányzati rendelet esetén a he|yi önkormányzat képviselő-testiiletét tź!ékoztatni
kell. Miniszteri rendelet ľendelkezhet űgĺ, hogy az általa meghatźtozott esetben a közjogi
sz.ervezetszabályozőeszközelkészffi eelőzeteshatźsvizsgá|atotvégez.''

A hatásvizsgálat során a lat. I7 . $ (2) bekezdésben meghatáromttakat kell kiilönösen vizsgálni.

1. Tárcadalmi, gazdaságĺ' kłiltségvetési hatása: Az szMsz Rendelet módosíüásanak a|apvető
cé|1aaKépviselő-testtilet egyik állandó és egyik ideiglenes bizottságának|étszźmźnak és összetétel-
ének meghaĺározźsa, A Vagyonrendelet és a Kiiltségvetési Rendelet módosíhásának alapvető célja a
két rendelet összhangiának megteremtése.

2. Kłiltségvetési hatása: A rendelet elfogadásának a költségvetésre közvetlen hatĺása nincs.

3. Kömyezeti és egészségi következményei: Nem releváns.

4. Admĺnĺsztrativ teľheket befolyásoló hatása: Nem releváns.

5. A jogszabály megalkotásának szÍikségessége' 
^ 

jogalkotĺńs elmaradásának várható
következményei: JogszabáIyi következménye nincs.

ó. A jogszabály alkalmazásához szĺikséges személyĺ, sz'eruezeti, táľgyi és pénzĺigyÍ feltételek A
fe|adat ellátáshoz szükséges személyi, pénnlgyi és tĺĺrgyi feltéte|ek biztosítottak a Polgáľmesteľi
Hivatal szervezetén belÍil.



a Képviselő-testĺilet és Szervei Szeľvezeti és
Müködési Szabáiyzatźlról szoló 3 6 /201,4.

(XI.06.) önkormányzati rendelet

Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testiiletének

.../20t7 . (... . .....) önkoľmányzati rendelete
a Képvisel&testtilet és Szervei Szervezeti és

Működési Szabźůyzatźlról szó|ó 36 ĺ20I 4.
(xI.06.) önkormányzati ľendelet

módosításáról

35.s (1) A Képviselötestiilet állandó,
ideiglenes bizottsáryai (egyiittesen:
bizottság) és azok tagiainak szźtma
állandó bizottság és tagiainak szźtmaz

,,ab) azEmberi Erőfonás Bizottság, 13 fő

l.s (l) A Képviselő-testiilet és Szervei
Szervezeti és Működési Szabáiyzatáról szóló
3612014. (XI.06.) ö'nkoľmányzati rendelet (a
továbbiakban: SZMSZ Rendelet) 35. $ (l)
bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

IA Képviselő-testiilet óIlandó, ideiglenes
bizottságai (egłüttesen: bizottsdg) és azok
tagjainak szóma:
óllandó bizottság és tagjainak száma:...J

,'ab) az Emberi Erőfonás Bizottság, 15 fő''

(2) AzsZIN'ĺsz Rendelet 35. $ (1) bekezdés b)
pont bb) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

IA Képviselő-testiilet óIlandó, ideiglenes
bizottsógai (egilittesen: bizottstźg) és azok
tagjainak szdma:
łillnnáĺi hiznÍtęłio óę Ínoinínnk szĺiłnn. l

,,ab) a Smart City Ideiglenes Bizottság,6 ft',

2.s Az szlN.ĺsz Rendelet 3. melléklete helyébe
e rendelet melléklete lép.

3.s Az szMsz Rendelet 7. melléklet l.1.
pontja a következő l. l. 13. alpontüal egészül ki:

[A Vórosgazddllrodási és Pénzügłi Bizottsóg

feladat- és hatáskĺjre különösen:
I.I.dÓnt...J

,,1.1.13.A Yáttosgazdát|kodási és Pénziigyi
Bizottság az önkormányzat átmenetil'eg sza-
bad pénzeszközeinek befektetéséről (államilag
garantá|t értékpapíĺ vásĺírlásą beváltĺása),
vagy lekötéséről (pénzeszköziik betétként
való elheýezése és visszavonása) dönt maxi-
mum egyedi 500 millió Ft feletti értékben a
20. $ (5)-(6) bekezdésében foglalt szabá|yok
betartásőva|. A pénzeszkiizök betétként törté-
nő lekötése esetén a fizetesi szá,ľnlrát vezető
hitelintézeten kívül még további, legalább
négy hitelintézet aján|ata alapján dönt. Az
ajánlatokat a befekÍetés értéknapjĺának és fu-
tamidejének megielölésével kell bekérni. A
befektetések és betétként töľténő lekötések

t0
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|'5.4. A polgármester az iinkormányzat
átmenetileg szabad péĺueszközninek befekte-
téséľől, vagy lektitéséről _ aťlzetesi számlá$źt
vezető hitelintézeten kívül még további, lega-
lább négy hitelintézet aján|ata alapján - diint
maximum eryedi 500 millió Ft értékben a 20.

s (5)-(7) bekezdésében foglalt szabályok
betaľtĺísával. Az ajánlatokat a befektetés ér-
téknapjĺának és futamidejének megj elölésével
ke|l bekérni. A lekötések jogszerűségét a
jegyző és az źúmenetileg szabad pérueszköz
leköthetőségét a gazdasági vezető jogosult
vizsgálni. (Budapest Föváros VIII. keľület
Józsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselő-
testĺiletének I/2016. (tr. 04.) iinkormányzati
ľendelete a20I6. évi kiiltségvetésrő).

|7.4. A polgármester döntaz Önkormányzat
iiröklése vagy a vagyon javára történő
lemondás esetén az örök|és és a lemondással
érintett vagyon elfogadásĺáról, elfogadás
esetén intézkedik annak átvételéről. a
LÉtErc-programmal kapcsolatos penźbeli
adományok elfogadásaról és felhaszn áiősźrő1'

@udapest Főváros VIII. keriilet Józsefuiárosi
onkormányzat Képviselő-testiiletének
66ĺ2012. (x[.13.) tinkormányzati rendelete
Budapest Józsefuiírosi onkormányzat
vagyonĺíról és a varyon feletti fulajdonosi
j ogok gyakorlásĺáró l).

jogszeľűségét a jegyző és az átmenetileg sza-
bad pénzeszkiiz befektetését vagy leköthető-
ségét a gazÁasági vezető jogosult vizsgálni.''

4.s (1) AzSZN|SZRendelet 8. melléklet 15.4.
pontja helyebe a következő rendelkezes lép:

,,I5.4. A polgáľmester az tinkormányzat át-
menetilegszabadpénzeszköz-einekbefekteté-
séľől (állam i|ag garantźtlt értékpapír vasárlása,
beváltĺĺsa), vagy lekiitéséről (pénzes*özi3k
betétként va|ó elhelyezese és visszavonása)
dönt maximum egyedi 500 millió Ft értékben
a 20. $ (5)-(6) bekezdésében fogla|t szabźůyok
betartásával. A pénzeszközök betétként törté-
nő lekötése esetén a fizetési szá,ľ.ĺ.llát vezetó
hitelintézeten kíviil még további, legalább
négy hitelintézct ajźn|ata a|apjźn dönt. Az
ajánlatokat a befekÍetés értéknapjanak és fu-
tamidejének megieliilésével kell bekérni. A
befektetések és betétként töľténő |ekötések
jogszerüségét a jegyza és az źtmenetileg sza-
bad pénzeszköz befektetését vagy leköthető-
ségét a gazdasáęi vezető jogosult vizsgáIni.
(Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuárosi
onkormányzat 36/20|6. (xII.21.) önkoľ-
mźny z.ati rendelete a 20 | 7 .év i kiiltségvetésrő l)
A polgráľmester dönt az źúmenetileg szabad
pénzeszközök befektetéséhez kapcsolódó
ťlnanszítozási kiadási és bevételi e|őb ány zat-
ok módosítĺás átő| értéY,határ né lkiil'''

(2) Az snv[sz Rendelet 8. melléklet 17.4.
pontja heýébe a következő rendelkezes lép:

,,I7.4. A polgármester diint a LÉlpr-
Programot érintő valamennyi adomány, köz-
érdekiĺ kötelezettségvállalás elfogadására és
azok felhasnáůásáĺől, az.za|, hogy a tartós
fenntartĺási kötelezettsé gge| jźľ ó termé szetbeni
adomĺínyok, közerdekíĺ kötelezettségvállalá-
sok elfogadísfua a Képviselő-testiilet jogosult.
A Polgrírmesteľ az onkormányzat tiröklése
vagy a vagyon javĺára töľténő lemondás esetén
dőnt az öľiiklés és a lemondással érintett va-
gyon elfogadásĺáról, elfogadás esetén intézke-
dik annak átvételéről."

Emberi Erőfomás Bizottság tagi ai : ]

,,ELNOK:
Zentaioszkáľ FIDEsz- KDNP

ALELNOK:
Dr. Ferencz Orsolya FIDESZ- KDNP
Dľ. Szilágyi Demeter Geľgely FIDESZ-
KDNP

5. S (1) Az SZMSZ Rendelet 2.
Függelékének 2. pontja helyébe a következő
rendelkezes lép:

[Emberi Erőforrós Bizottsóg tagj ai :J
,,ELNÓK:
Zentai oszkĺár FIDESZ- KDNP

ALELNOK:
Dr. Ferencz FIDESZ- KDNP

ll
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TAGOK:
Kaiser József Lajos
Komássy Zso|t Akos
Dr. Erőss Gábor Janos

FIDESZ-KDNP
MSZP-DK.MLP
EGYÜTT-PM

Simon Gytirgy MSZP-DK-MLP Dr. Szilágyi Demeter Gergely FIDESZ-
KDNP
Simon Györry MSZP-DK-MLP

TAGOK:
Kaiser József Lajos
Komássy Zsolt Akos
Dr. Erőss Gábor János
Guzs Gyula

rÜrsos TAGoK:
Nagy Gáborné
Török Patrik
MátéAndnás
Kis Kornélia
VámosAndľea
Bálint Gergely
Veres Gábor

FIDESZ-KDNP
MSZP-DK-MLP
EGYÜTT-PM

FIDESZ-KDNP

FIDESZ.KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
LMP
MSZP-DK-MLP'

(2) Az szMsz Rendelet 3. Függelékének 2.
pontja helyebe a kiivetkező rendelkezés lép:

[Smart..Ciý ldeiglenes Bizottsdg tagj ai:J
,,ELNOK: Dr. Ferencz Orsolya
TAGOK: Vörös Tamás

Simon Gygrgy
KomássyAkos
Jakab$' Tamás
Dudas Istvánné

6.s Budapest Józsefoĺárosi Önkoľmányzat
vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlĺásĺíľól szóló 66ĺ20|2. (KI.l3.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Vagyonrendelet) 6. $ (1) bekezdése a
következő 20. és 21. ponttal egészül ki:

[A rende le t allralnaz as áb an ... J

,,20. Közerdekű kötelezettségvállalás: a
Polgári Törvénykö,nyvröl szóló 20|3. évi Y.
töľvény 6:589. $-ában meghatározottak.

21. Adomĺány: olyan pénzbeli vagy vagyoni
éľtékí<el rendelkező dolog amely nem
minőstil a 20. pont szerinti közérdekiĺ
kötelezettségvállalásnak.''

7.s A Vagyonľende|et 2I. $-a helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:

,,(I) Az önkoľmiínyzat tészśre juttatott ado-
mányok, közeľdektĺ kötelezettségvállalások
elkiiltinített elszámolás mellett kizárólag arra
a cé|ra hasmáihatők fel, amelyre azt az ado-
mány oző, kiitelezettségvállaló juttatta.

rÜrsos TAGoK:
Nagy Gáborné
Török Pahik
MátéAndnís
Kis Kornélia
VámosAndrea
Bálint Gergely

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ.KDNP
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
LMP
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21.s (1) Az onkoľmányzat költségvetési
szervének ingyenesen felajánlott vagyon
elfogadĺásahoz va|ő hozzá$ámlrásról, vary
ha az Önkormányzatot megillető
várományi joggal kapcsolatban kell nyilat-
kozni

a) 100 millió forint értékhaüár felett a Kép-
viselő-testĺilet,
b) 100 millió forint értéküatárig a Város-
gazdálkodási és Pénziigyi Bizottság
dönt.

(2) A Polgáľmester

a) az onkormányzat öröklése vagy a Ya.
gyon javáľa történő lemondás esetén dönt az
öröklés és a lemondĺłssal éľintett vagyon el-
fogadásáról, elfogadĺás esetén intézkedik an-
nak átvételéről,
b) diint a lÉlEK-programmal kapcsolatos
pénzbeli adomĺányok elfogadásáról és fel-
használásáról.

(6)A Ĺámogaüások jogszabálysértő vagy nem
rendeltetésszeľü felhaszrálása esetén a
felhasználót visszaťrzetési kötelezettség
terheli, amelynek érdekében az adományoző
köteles eljárni.

21.s (1) Az önkormányzat ĺészére jutüatott
adományok, kiizérdekíĺ felajánlásot
elkiiliinítettelsaímolásmellettkizźlrő|agarĺa
a cé|ra használhatók fel, amelyre azt az

(2) Az önkoľmányzat, a költségvetési szervek
pénzbeli adományokat, 1.000,0 e Ft feletti
természetbeni adományokat valamint érték-
hatźrtő| fiiggetlenül o|yan adományoka! ame-
lyek fenntaľĺása, vagy felhasználĺása kiiltség-
vetési forrást igényel, a képviselő.testĺilet
előzetes engedélyével fogadhatnak e|.

(3) Az önkormányza! a kö,ltségvetési szervek
a közérdekű kötelezettségvállalásokat a Kép-
viselő-testiilet előzetes engedélyével fogad-
hatnak el.

(4) A LÉLEK-Programot érintő valamennyi
adomány, ktizéľdekű kiitelezettségvá|Ialĺás
elfogadĺásĺára és azok felhasználásĺáĺól való
döntésre a polgáľmester jogosult, az'za|, hogy
a tartós fenntaľtĺási kötelezettséggel jráľó teľ-
mészetbeni adományot kö,zerdektĺ köte(ezptt-
ségvállalások elfogadĺására a Képviselő-
testtilet jogosult.

(5) A Polgármester az onkormányzat iirök.
lése vary a vagyon javźra tiiľténő lemondás
esetén dönt az öröklés és a lemondással érin-
tett vagyon elfogadásáľól, e|fogadás esetén
intézkedik annak áN éte|ér ő|."

8.$ Budapest Fővĺíros VIII. kerület
Józsefuárosi onkormányzat 2017. évi
kö|tségvetésről szoló 36/20|6. (xII.21.)
önkoľmĺányzati rendelet (a továbbiakban:
Költségvetési Rendelet) 2l. $ (6) bękezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(6) A támogaüások jogszabályséľtő vagy nem
rendeltetésszerĺĺ fe|használása esetén a
felhasználót visszafizetési kötelezettség
terheli, ameýnek érdekében a tátmogató
köteles eljĺĺľni.''

10.$ Haüá|yát veszti a Ktiltségvetési Rendelet
21. (l)-(3) bekezdése.
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(2) Az önkormányzat, a költségvetési
szervek pénzbeli adományokat, 1.000,0 e Ft
fe|etti teľmészetbeni adományokat, valamint
érték'határtőlfiiggetleniilolyanadományokat,
amelyek fenntartĺĺsa' vagy felhasználása
kiiltségvetési forrást igényel, kizáró|ag a
képviselő-testii|et elözetes engedélyével
fogadhatnak el.

(3)A LÉLEK-Programot érintő valamennyi
adomány elfogadására a polgármester
jogosu|t, azza|, hogyĺ a tartós fenntartĺísi
kiitelezettséggel jź,Íć, természetbeni
adományok elfogadásaľa a Képviselő-testi'ilet
jogosult.

hĺ
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