(2)

A K6pvisel6-testiilet legfeljebb hiirom alpolg6rmestert vAlaszt. Az alpolgrirmester(ek)
nevdt e rendelet 2. liiggeldke tartalmazza.

(3)

Az alpolgiirmester a polgdmrester ir6nyitdsrival kitj a el feladatrit. Tdbb alpolgiirmester
esetdn a helyettesitds sorrendi6t a polgiirmester

h

atdrozza meg.

A jeg-vzri

31.$

(l)

A jegyzo gondoskodik az

dnkormiinyzat miikddds6vel kapcsolatos feladatok

elLitis6r6l. Ennek keretdben:

a) elok6sziti a

kdpvisel6-testiilet. valamint

a

bizottsiigok

eld

keriil6

el6terjesztdseket;

b)

elt6tja a kdpviselo-testiilet, a bizotts6gok szervez6si 6s iigyviteli tevdkenysdg6vel
kapcsolatos feladatokat;

c)

tan6cskoz6si joggal rdszt vesz a kdpvisel6testtlet, r6szt vehet a bizottsiigok
tildsein;

d)

ha a k6pviset6-testiilet iit6s6n el6terjesztett hat'rozati javaslatot, illetve annak

vita ut6ni m6dositott viitozali*, .iogszabrilys6rtonek tartja, kriteles erre

a

k6pviselo+estiilet fi gyelm6t felhivni;

e)

amennyiben a K6pvisel6{estiilet tcirvdnyess6gi 6szrev6tele ellen're megszavazza
a

javaslatot, a t6rvdnyessdg helyredllitrisa 6rdekdben a tdrv6nyess6gi feltigyeletre

hatriskdrre I rendelkezo szervhez fordulhat;

fl

kdteles jelezni

a

polgiirmesternek,

a

bizottsdgoknak,

ha

ddnt6siikn6l

jogszab6lys6rt6st 6szlel;

g) gondoskodik a K6pviseto-testiilet til6se jegyztikdnyvdnek elk6szitds6rol;
h) a rendeletet a polgiirmesterrel egytitt al6irja, ds gondoskodik

annak

kihirdet6s6rol.

(2)

A jegyzo:

a)
b)

vezeti a K6pviselo-testiilet Hivatal6t;

gyakorolja a munk6ltat6i jogokat a hivatal k<iztisztvisel6i tekintetdben, a
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(3) bekezd6s l) pontja szerinti egyet6rt6si jog figyelembevdtel6vel;

c)

dcint6sre elok6sziti a polg6rmester hataskdr6be tartozo illamigazgat6si iigyeket;

$

d)

elt6tja a tdrv6nyben vagy kormiiLnyrendeletben eloirl iilamigazgatrisi feladatot,
hat6srigi jogkcirt;

e)

dcjnt a hatdskdr6be utalt iigyekben;

0

a hatiiskdrdbe tartoz6 iigyekben szabblyozza a kiadm6nyozris rendj6t;

rendszeresen flgyfdlfogadast tart;

h)

gondoskodik

a belso

ellen6rzdsi tev6kenys6g megszervezds6r<il

ds

miikddtetdsd16l;

i)

tov6bbri ell6tja a Mdtv. 81 . $-riban meghat6rozott feladatokat.

Az aljegyzii
3s.$

(l)

Az aljegyz6 a jegyzi3re
vonatkoz6 szab6lyok szerint elliida a jegyzS helyettesit6sdt, valamint a jegyz' ttltal

A PolgriLrmester a

Jegyzo javaslat6ra

-

aljegyzot nevez ki.

meghat6rozott feladatokat.

(2)

A

jegyzoi 6s

akad6lyoztat6suk

u

aljlegyzoi tisas6g egyidejii betriltetlens6ge'

illetve

tart6s

esetdre legfeljebb hat h6nap idtitartamra - a jegyzoi feladatokat

a

Jegyz<ii Kabinetvezeto letj a el.

A K6pvisel6-testiilet Hivatala
36. $

(1) A K6pvisel6-testiilet egysdges

hivatalt hoz ldtre az onkorm6nyzat miikdd6sdvel,

valamint az itllamigazgatisi tigyek diint6sre val6 el6k6szit6s6ve[ 6s v6grehajt6s6val
kapcsolatos feladatok ellatAsAra.

(2)

A Kdpviselo-testtilet a jegyzo javaslat6ra benytjtott polg6rmesteri el6terjesz6s alapj6n
meghatlrozza a Hivatal belso szervezeti tagoz6diis6t, munkarendjdt, valamint az
iigyfdllogad6s rendj6t. melyet e rendelet 2. sziimti rnell6klete larlalrnazza'

(3)

A

Hivatal Szervezeti ds Miik6d6si Szabdlyzatitt a K6pviselo-testiilet

fogadja el.

hatarozattal

VII. Fejezet
A VALASZTOPoLGAROK

fs az oxxoRtuANvz.Ar

A ktizmeghallgatds
37.$

(l)

A K6pviseto-testi.ilet dvente legaklbb
elfogadiisa ut6n

melyen

-

egyszer,

-

lehet5s6g szerint az 6ves kciltsdgvetds

az 0nkormrinyzat lapj 6ban elore meghirdetett kozmeghallgatrist tart,

az dllampolg6rok 6s a kertileti

szervezetek k<iz6rdekri kdrddseket

6s

javaslatokat tehetnek.

(2)

A krizmeghallgat5s olyan nyilv6nos testiileti iildsnek minostil, melynek cdlja, hogy az
onkorm6nyzat beszdmoljon az elmirlt id<jszakr6l, illetve hogy a v6laszt6polgarok, az
drdekkdpviseleti szervek, tov6bb6 a hetyi iigyekben drdekelt egydb szervek kdrd6seket
6s

(3)

javaslatokat intdzhessenek a K6pvisel6-testi.ilethez.

Ha a kdzmeghallgat6son a k6pvisel6k nem jelennek meg hatriLrozatkdpes sz6mban, a
kdzmeghallgatris nem tarthat6 meg,6talakul kertv6rosi f6rumm6. A kertv6rosi f6rum
javaslataikat a megjelent
keret6ben a megjelentek feltehetik k6rd6seitek. elmondhatj6k
k6pviseloknek.

(4) A

hat6rozatkdptelens6g miatt megismdtett kdzmeghaltgatast egy honapon beliili

idopontban meg

kell tartani. A

megism6telt k<izmeghallgat6s idopontjrit

az

Onkormrinyzat lapj6ban meg kell hirdetni.

A lakoss6gi frSrum
38.S

(l)

A

polgdrn.rester elore meghatdrozott kdz6rdekfi k6rddsben, illetve jelentosebb keriileti

d<int6sek elok6szit6s6re

az iillampolgiirok 6s a tdrsadalmi szervezetek

kcizvetlen

t6j6koztatrisa c6ljdb6l lakossrigi 1'6rumot hivhat rjssze.

(2) A lakossrigi f6rum egyar6nt <jsszehivhat6
drinto trirgykiirben.

a keriilet egdsz6t vagy

anr.rak

egy r6sz6t

A lakossrig ktizvetlen trij6koztatrlsa
3e.s

(1)

A

kdpviselok

a

lakossiig szhm|ra fogad66r6t tartanak, amelynek idopontjrit

ds

id6tartam6t maguk hatrirozzriLk meg.

(2)

A fogad66r6k rendjdt ki kell ftiggeszteni

a Hivatal hirdet<it6bl6j6n 6s f6l6venk6nt egy

alkalommal meg kell jelentetni az Onkorm6nyzat lapj6ban, illetve k<jzzd kell tenni a
honlapon.

Az 6nkormrinl'zat lapja

10.$

(l)

Az 0nkorm6nyzat lapjrinak kiad6ja: Budapest F6viiros XVI. keruleti Onkormdnyzat.

A kiad6i jogokat
A

a Kdpviselo-testiilet gyakorolja. a polg6rmester abban nem jrirhat el.

fdszerkeszt<i koteles a Kdpviselo-testiilet ddntdseinek megfeleloen ellatni leladatat.

A Foszerkesztot a K6pviselo-testiilet vrilasztja

ds bizza meg nyilvrinos piiydzat

itjdn.

A pd{yiizatot a Kultur6lis ds Sport Bizottsag v6lem6nyezi. A f6szerkesa6 esetdben a
kinevezds 6s felment6s munk6ltat6i jogrit a Kdpvisel6{esttilet, az ellenorzdsi ds
beszrimoltatiisi jogokat a Kultur6lis ds Sport Bizottsrig gyakorolja.

(2)

A XVI. Keriileti Ujs6g tartahnridrt a foszerkesa<i egyszemdlyben felelos

(3)

A XVI. Kertleti Ujs6g kozszotgdlati jellegri, kcizdrdekii inform6ci6kat kozdl

a kertilet

lakossiiga szlmdra. Kiaddsrlnak cdlja az OnkormAnyzal. a Hivatal munkrijrir6l ds a

kertilet 6let6rol tcirtdn6 szeleskcini

trij

dkoztatris. Kdtelezo szerkeszt6si alapelve a

tdnyszeni 6s p6rtatlan t6jdkoztatiis.

(4)

A

lapban

a 19. $ (4) bekezd6s6nek megfeleloen

kt z6lni

kell a helyi

rendeleteket.

Mindazon hatArozatokat is kotelez6 kcizreadni, melyek a kertilet lakossiig6nak jelentos
ktir6t 6rintik.

(5)

A

lapnak megfelelo. lolyanratos ds ariinyos terjedelmf tud6sitdst kell nyfjtania

a

K6pvisel6{esttilet. a polgiirmester, az alpolg6rmesterek, a bizottsrigok, a Hivatal. az

dnkorm6nyzati int6zmdnyek ds a nemzetisdgi rinkorm6nyzatok munkiij6r6l.

A

nem

iinkorm6nyzati, de k<izszolgrilati jellegti anyagok kdzz6tdteldvel szemben elonlt
dlveznek a krjzvetleniil az 0nkormdnyzat mrikcjd6s6r6l sz6l6 hirek.

(6)

A lap m6s rijs6gba, kiadvrinyba helyezve nem terjesahetci; szintdn nem
0js6got, kiadvrinyt a lapba helyezve terjesZeni. kivdve, ha

szabad m6s

aa a Kulturrilis 6s Sport

Bizottsiig kdz6rdekti cdlb6l enged6lyezi.

(7)

A lap pdldrinysziima a keriileti postacimek
postaLld6kba tdrtdn6 eljuttalas-

A

sziLmahoz igazodik. terjesa6sdnek m6dja a

lap ingyenes.

A

f6szerkeszt6 jogosult

a

lap

kdltsdgeit rekliimok k<tzl6sdbol szdrmazo bev6telekkel csdkkenteni, de a rekliimok
kdzldse nem cscikkentheti az dnkormiinyzati kiizszolgdlati inlormdci6k terjedelm6t.

Az Onkormfnyzat honlapja
11. li

(l)

Az

Onkormiinyzat honlapjat azdrt miikcidteti. hogy ezen az riton

legszdlesebb kcirti trijdkoaatast nyirjtsa

is a

leheto

a lakossrignak szervezet6rol, mtikdddsdrol,

illetve elektronikus irton is kapcsolattartiisi lehet<is6get biztositson az 6rdeklodoknek.
tovdbb6 lehet6v6 tegye a nyilt iil6sek kiizvetitds6t.

(2)

A honlap naprakdsz

karbantart6siir6l, a sztiks6ges mdretr.i webt{irhelyr6l, tovribbri a

t6nyszeni. piirtatlan t6j6koaatrisr6l a polg6rmester koteles gondoskodni.

(3)

A honlapon kcizzd kell tenni:

a)
b)
c)
d)
e)

az Onkormiinyzat teljes szervezeti-szemdlyi feldpit6s6t,
az <isszes hat6lyos cinkormdnyzati rendeletet,

azdnkorm nyzatihat6rozatokat,
a

nyilviinos k6pvisel6+estt.ileti iildsek j egyzokcir.ryveit,

az 0nkorm6nyzat. illetve int6zm6nyei iigyf6lfogaddsi rendj6t, a k6pvisel6k

6s

tisas6gviselok fogad6616it,

f1 azon k6pviseloi 6s

hozzdtartozoi vagyonnyilatkozatokat, melyek ilyen

kdzz,tdlel€t a nyilatkozatot tev6 k6pviselo vagy hozzehftoz6 kerte,

g) a

keriilet

df

szpolgrirainak, toviibb6

a

Budapest F6vdros

XVI.

Kertilet66rt

kittintet6ssel rendelkezok nev6t. a kitiintetds idejdt.

(4)

A honlapon kcizzd lehet tenni:

a)
b)
c)
d)

az onkorm6nyzati intdzm6nyek 6ltal kiild<itt anyagokat,

keriiletikultur6lis-6ssport-programokat,
a

keriileti civil szervezetek anyagait,

egy6b, keriileti vonatkoziisri anyagokat, figyelemmel

a

tdnyszeni. p6rtatlan

t6j dkoztatris e[6ir6s6ra.

(5)

A

honlapon tdrekedni kell az interaktiv, a lakossiigi tigyintdz6st megk6nnyito.

lakossiigi rdszv6telt fokoz6 tartalmak elhelyez6s6re 6s fejlesadsdre.
bevoniisa drdek6ben

a

K6pvisel<i-testtilet

A

a

lakoss6g

nyilt tildse el6 kertil<i eloterjesztdsek a

ddnt6shozatal elStt is a honlapra helyezhetok. azokr6l kdzv6lem6ny-kutat6s is tarthat6.

Az tinszervez6d6 kiiztiss6gekkel vaki egytttmiikiid6s
12.S

(I

)

A teleptil6si onkormiinyzat a feladatai kor6ben trimogatja a lakossrig
k6zciss6geinek tevekenys6g6t. egyiittmiikcidik a

(2)

civil szervezetekkel

A Kdpviselo-testtilet 6s a bizottsiigok tildsein tev6kenys6gi

illeti

n-reg

<jnszervezodri

ds egyhiizakkal.

kcir6ben tanricskozasi

az e rendelet 4. melldkletdben szereplo, XVl. keriileti

jog

sz6khellyel

rendelkezo. Fovdrosi Bir6s6gon bejegyzett egyesiiletek meghatalmazott kdpviseloit.

VIII. Fejezct
KAPCSOLAT A GAZDASACI KAMARAKKAL

ES

AZ I.]ITDEKKEPVISELETI SZERVEZETEKKEL
13.S

(l)

A gazd6lkod6 szervezetekre, az 6ltaluk folytatott

gazdasdgi tevdkenysdgre vonatkozo

jogszabrily alkotdsara, program elfogad6srila, 6ttb96. vagy nagy gazdasiigi jelentos6gu

int6zked6s meghozatal6ra irrinyul6 eloterjeszt6s

(a

tovribbiakban: gazdasiryi

el6terjesztds) k6pviselo-testiileti benytjt6sa elott

ki kell kdrni a keriiletben

miikdd6

6rdekelt gazdasiigi 6rdekk6pviseleti szervezet, valamint az illet6kes tertileti gazdasagi
kamara vdlemdny6t. Nem kell a v6lem6nyt kikdrni, ha a M<jtv. 46. $ (2) bekezd6s c)
pontja alapjdn z6rt iildsnek helye lehet.

(2)

A

gazdasrigi kamara

nyilvrinithat vdlem6nyt.

a
A

feladataivat dsszeftggo gazdasiigi eloterjeszt6sekr6l
v6lem6nykdr6srol 6s annak az eloterjeszt6sbe tdrt6n6

belefoglakisrir6l az ekiterjeszto kdteles gondoskodni. Az eloterjesztds tervezetdre tett
6szrevdtelekre drdemi viilaszt kell adni.

(3)

Ha a keriileti

gazdasiigi drdekkdpviselet, illetve

a teriileti gazdas6gi

kamara

kezdem6nyezi gazdaslgi el6terjesztds elkdszittetdsdt 6s benyljtris6t, a polgS,rmester a
kezdemenyez6st megvizsgdlja 6s arra 6rdemi vrilaszt ad.
elutasitAsa esetdn

(1)

is

A kezdem6nyez6srol

annak

tdj6koztatni kell a Kepviselotesttiletet.

A kertiletben miikdd6

gazdasbgi drdekk6pviseleti szervezel 6s

a gazdasiigi kamardk

jog
k6zcjsen n.reghatalmazott k6pviselojdt a bizottsrigok tildsein tanricskoz6si
a tevdkenys6gi

-

illeti meg

kttriikbe taftoz6 napirend tiirgyal6sa sordn'

lX. Feiezet
AZ oNKORMANYZAT GAZDASAGI ALAPJAI
A kiilts6gvet6s
44.$

A Kdpvisel6-testtilet meghatar ozza gazdasi4i programjat 6s 6venkdnt kdltsdgvet6s6rol.
illet<ileg a z6rsz6maddsr6l rendeletet alkot. A ktiltsdgvet6si rendeletben a krilts6gvet6s
v6grehajtrlsiivat kapcsolatos hataskdr-atruhaziisokat pontosan szab

lyozti kell oly

m6don.

hogy a szabaly ozbs larlahnzza az illnthitzott hatdskdrben meghozott dontdseh6l tdrtdnti
besz6moliis szab6lyait is.

Az Onkormdnyzat vagyona

4s.s
(1)

Az

dnkorm6nyzat tdrzsvagyonAnak kcirdt 6s

a tulajdonnal val6

rendelkezdsi jog

gyakorl6srit ktilcin rendelet szabttly ozza.

(2) Az

0nkorm6ny

zal

saJal felel6ss6gdre viillalkoz6si tev6kenysdget folyathat. Az

Onkormiinyzat viillalkoz6sa a kotelez6 feladatainak elldtAsat nem veszdlyeztetheti.

(3)

Az 1nkorminyzat kizirllag olyan v6llalkoziisban vehet r6szt, amelyben
nem haladja meg

a

felelossdge

vagyoni hozzdj{tulisinak mdrt6k6t. Jelen rendelkez6s nem

min6siil rigy, hogy egyszemdlyes 6nkorm6nyzati cdg ne volna alapithat6.

X. Fejezet

ZAIT6 RENDELKEZESEK
46.S
(1)

E

rendelet 2017. jrinius

mell6kletekkel

ds

l.

napj

6n ldp hat6lyba. E rendelet hiteles pdldiinya

fiiggeldkekkel egytitt

a

Budapest F6viiros

Onkormiinyzat Polgrirmesteri Hivataliiban iigyf6lfogad6si

XVI.

a

kertileti

id6 alatt, tovitbbi

az

Onkormrinyzat hivatalos intemetes hontapjrin tekinthet6 meg.

(2) E rendelet

hat6lyba l6p6sdvel egyidejiileg hatiilyiit vesai Budapest Foviiros XVI.

keriileti Onkormdnyzal Kdpviselo-testtiletdnek az Onkormiiny:zat Szervezeti

6s

Miikctd6si SzabAlyzatitr6l szol,6 l0l201l . (iV. 20.) dnkormiinyzati rendelete.

(3)

E rendelet fiiggeldkeinek naprakdszen tartdsdr6l a jegyzo gondoskodik

(4)

A

trirvdnyben meghatiirozott kdteless6geit megszego tinkormdnyzati k6pviset<i

megiillapitott tiszteletdijdnak. term6szetbeni juttatris6nak csdkkentdsdre vonatkoz6
szab6lyokat

-

18. $ (5) bekezdisben foglaltak

kiv6tel6vel

a

k6pviselotestiilet kiilctn

dnkormdnyzati rendeletben rillapitja meg.

Ancsin L:iszlti
.je

gz(i

Kovdcs P6ter
ltolgltrme.slcr

AltalSnos indokoLis
rendeletalkotiis indoka a jelenleg hatatyos, az onkormiinyzat Szervezeti ds Mtikdddsi
Szabdlyzatir6l sz6l6 dnkormiinyzati rendelet rendelkezdseinek megfeleltet6se a hatrilyos
jogszabrilyok el6ir6sainak, tovribbii a szabdlyozits alkalmazhat6s6g6nak el<isegit6se.

A

R6szletes indokol6s

Az l. $-hoz
Az $nkorm6nyzat k6pvisel6-testiilet6nek ds hivatalinak hivatalos elnevez6s6t 6s sz6khety6t
hatirozza meg. tovribb6 megnevezi az tinkormiinyzat fjsegiat 6s hivatalos internetes
honlapjrit.

A 2. $-hoz
Az 6nkormrirnyzatisrig alapelveit tarralmazza.

A 3. $-hoz

Az $nkorm6nyzat feladat- 6s hatdsk<treit rillapitja meg, szabiiyozza a hat6sk6r atruhaz6st,
illetve rugalmas hivatkoz6ssal ds felsorol6ssal meghat rozza az at nem ruh'zhatS
hatiisk<irtiket.

A 4. $-hoz
A K6pvisel6-testiilet alakul6 fll6sdvel kapcsolatos legfontosabb el6irrisokat tartalmazza.
Az 5-8. $-hoz

A kdpvisel6-testtileti iildsek tipusait (rendes 6s rendkivtili), gyakoris6griLt, illetve az dsszehiviis
m6djrit, valamint az til6sekre meghivand6k k6r6t szabiiyozza. Meghattrozza a
munia6rtekezlet 6s a munkaterv fogalm6t, az arra vonalkoz6 rendelkezdsekel. Szabiiyozza az
6s
anyagkiild6s m6dj6t bizonsrigos iniernet-kapcsolaton keresziil. Az eloterjesadsek tartalmi
meghatriLrozoft
szemben
foimli kovetelm6nyeit fogilmaz za meg. Az elSterjeszt€,ssel
kcivetelmdnyek beta-rt6sa a biztositdk arra, hogy a k6pvisel6-testtilet megalapozott ddnt6st
hozhasson.

A 9. $-hoz
A k6pviseto-testtilet iit6seinek nyilvanossrigrir6l sz6l. Pontosan szabttlyozza. hogy a k6pvisel6testiiiet milyen esetekben tarthat 26rt ill6st, ds egy6rtelmiien megadja a zirt id,lesi hat6rozatok
koz16sdnek szab6lYdt.

A

10. $-hoz

siirgoss6gi inditvriLny el6terjeszt6s6t a rendelet sziik korben engeddlyezi azert, hogy a
d6nt6;k ke-iloen megalapozotiak, a bizotts6gok Sltal el6kdszitettek legyenek. A kdpviselotestiiletnek minositett ttibbs6gget kell az inditvrinyt napirendre vennie'

A

A

ll.

$-hoz

Az iildsvezetdssel kapcsolatos alapveto rendelkezdseket szabdlyozza. illetve rendelkezik a
polgdrmester akaddlyoZatrisa esetdre. az iil6st vezet6 eln6ki feladatok ell6tAsAr6l. Rcigziti a
hatiirozatk6pess6g fogalmiit, illetve rcigziti azt, hogy mi az elj6rris abban az esetben, ha az iilds
hatiirozatkdptelensdg miatt elmarad. illetve f6lbeszakad.
A

12. $-hoz

A kdpvisel6-testtilet til6sei napirendjdnek megrillapitrisrir6l sz616 szabrilyokat tartalmazza.

A

13. $-hoz

Vitavezetdsi szab6lyokat tartalmaz, illetve azokat az idokorkitokat szabj a meg, melyek az
tit6sek idotartamilnak leheto legiobb kihaszn iilsttt cdlozzitk. A hozzdsz6l6sok sorrendjdnek
meghatdroziisa arra szolgiil, hogy a ddntdst hoz6 k6pvisel6k min6l trjbb informdci6val
rendelkezzenek. illetve a kdpvisel6csoportok ismertethess6k egyeztetett dll6spontjukat

A

14. $-hoz

Az tigyrendi javaslat fogalmSt, illetve az tigyrendi javaslatokr6l sz6l6 dtintds m6dj6t,

a

szem6lyes megt6madtat6s eset6n alkalmazand6 szab6lyokat hal rozza meg.

A

15. $-hoz

Az i.ildst levezeto elnok jogositv6nyalt :,irtalmazza.

A 16. $-hoz

Az iiltal6noshoz k6pest eltir6 vitavezet6si szabdlyokat lartalmazza. Lehetosdget biztosit a
meddo vitdk lezdriisiira. ugyanakkor rendezi, hogy a nagy horderejti k6rd6sek hosszabb
vitriban, kiilcin avagy tribb iil6sen kertljenek megtrirgyal6sra.

A
A nyilt - ezen beliil

a

17. $-hoz

n6v szerinti -, illetve a titkos szavaziis technikai kdrd6seit szabalyoTza.

A

18. $-hoz

A rendelet altal.inos szabiilyk6nt az egyszerti sz6tiibbs6gii sza!az6st hatirozza meg. Tdtelesen
felsorolja a minositett tobbsdget ig6ny'lo k6rddsek k<irdt. Meghat|rozza a dontdshozatalb6l
val6 kiz6r6s eljar6sdt.

A

19. $-hoz

Az <tnkormdnyzati rendelet fogalmiit ds megalkotris6nak eljdrasi szabiiyait tartaknazza A
rendeletek kihirdetds6ben a kiftiggeszt6st tekinti hivatalosnak, de a lakossiig biAos
tudom6sszerzdse c€ljAbol az dnkorm6nyzati tjsrigban 6s az onkormiinyzti honlapon tdrt6no

ismertet6st is kodifikdlja; ugyanakkor megengedi, hogy ha kisebb, meghat6rozhat6 csoportot
6rint csak a rendelet. akkor az ujs6gban tdrtdn6 megielentetds vagy ismertetds elmaradjon ilyenkor m6d van a kdzvetlenebb tajikoaatasra (postal6driba sz6r6s, egy6ni dtadris, stb.).

A 20. $-hoz

Az interpell6ci6ra vonatkoz6 szabrilyok aA celozz(k. hogy a kdpviselok

rinkorm6nyzati

dcintdsi helyzetben ldvokt6l 6rdemi viilaszt kapjanak. A rendelet szerint.
amennyiben az interpelliil6 kdpviselo nem fogadja el a viilaszt, a kdpviselotestiiletnek kell

iigyben.

a

diintenie.

A 21. $-hoz

A kdpviselok felvikigositrist k6rhetnek, melyre a megkdrdezett azonnal sz6ban, de legkdsobb
tizendt napon belill ir6sban kdteles 6rdemi vrilaszt adni. A k6rd6sfeltev6s szabrilyait
tarlalntazza.

A 22. $-hoz
Az tildseken elhangzottak. illetve a diint6sek r<igzitdsdnek modjat szabtiyozza.

A 23. $-hoz
k6pvisel6k jogrilkisrinak kdrddseit szabliyozza. a jogok 6s kdtelezettsdgek informativ
felsoroLisrival.

A

A

2.1. $-hoz

A

kdpviselo-csoportok (frakci6k) mrlikcid6se speciiilis rendez6st ig6nyel. sziiksdges. hogy a
rendelet eredeti szabrilyozriskdnt biztositja mrikciddsiik Iegfontosabb felt6teleit.

A 25. $-hoz

A

nemzetis6gi <inkorm6nyzatok elnrikei k6pviselhetik a kertileti nemzetisdgiek drdekeit a
k6pviselo-testtiletben: a zdrt iildsen va[6 rdszvdtel akkor jogszerii. ha az adoll nemzetisdg
drintetts6ge ds az adatvddelem egyariint megval6sul.

A 26-29. $-hoz

A bizotts6gok a k6pvisel6{estiilet olyan szervei. amelyek onkorm6nyzati feladatot liitnak el.
A rendelet meghatirozza a bizottsdgok jogrillisrit, kdz6s szabiilyait 6s iiltal6nos szab6lyait.
lehetris6get biztosit arra, hogy a bizottsiigok tagiai sziiks6g szerint cser6lodhessenek.

A 30. $-hoz
A taniicsnokokra vonatkoz6 szab6lvozdst tartalmaz.

A 3l-32. $-hoz

A rendelet 6sszefoglal6 jell eggel halirozza meg

a polgeirmester feladatait a k6pviselo-testiilet
valamint
a
hivatal
irrinyitiisdval kapcsolatban.
6s a bizotts:igok mtikriddsdvel,

A 33. $-hoz

A

rendelet azt a t6rv6nyes alapelvet r6gziti, hogy az alpolgdrmesterek
ir6nyit6s6val l6tj 6k el feladataikat, se gitik munkrij 6t.

a

polgiirmester

A 34. $-hoz
A rendelet e helyen ugyancsak gyiijt6rendszenel cisszegzi a jegyzoi feladatokat.

A 35. $-hoz
rendelet rogziti, hogy az aljegyzi5(k) ell6tja(rik) a jegyzo helyettesit6sdt 6s a jegyzo riltal
szabiilyozott feladatokat.

A

A 36. $-hoz

A hivatalra vonatkoz6

alapvet<i szabrilyokat hatltozza meg.

A 2. szrimf melldklet a hivatal

bels<i szervezeti tagoz6diis6t, munkarendj6t, valamint az iigyf6lfogadds rendjdt

rdgziti.

A 37. $-hoz

A kcizmeghallgatds c6lja, hogy az iillampolgarok 6s a helyi szervezetek k6pviseloi kdrddseket
intdzhessenek a k6pviselo-testiilethez, vagy javaslatot tegyenek. A kdzmeghallgatiis
hat6Lrozatk6ptelensdge esetdre is tartalmaz el6irdsokat.

A 38. $-hoz
kdzmeghaltgatast6l cdlj6ban 6s m6dj6ban elt6ro jogint6zm6ny a lakossiigi f6rum. Ennek
keret6ben a k6pvi sel6-test .J.let hal'rozza meg azokat a koz6rdekii kdrd6seket, amelyek
eset6ben az 6llampolg6rok 6s tiirsadalmi szervezetek vdlemdnydt k6ri, vagy kdz6rdekri
kdrddsekben kivdn k6zvetlen t6j6koaatrist adni.

A

A 39. $-hoz
kdpvisel6k ds a tisztsdgvisel<ik fogad66rriinak szabalyait, azok kozzetdteldnek el6ir6sait
Ertalmazza.

A

A .10. $-hoz

Nevesfti az rinkormdnyzat lapjrit. illetve tartalmazza a lappal kapcsolatos legfontosabb
szabrilyokat. Rdgziti a f6szerkeszto egyszem6lyi fetelosseg6t a lap tdnyszeni ds p6rtsemleges
tartalmadrt, az onkormAnyzati anyagok prioritiisrit, enged6lyezi a v6llalkoz6si jellegri bevdtelt
(rekkimok).

A 41. $-hoz

Az dnkormiinyzat internetes honlapjanak tartalmiit szabiiyozza, a kdzszolgiiati feladatot, a
nyilvrinoss6g sz6lesit6s6t 6s az interaktiv kommunikdci6s lehetosdgek fejlodo kihaszndlds6t
cdlozva. A polgiirmestert nevezi meg felel6skdnt: az internetes honlapon is eloirds a
t6rgyszerii 6s piirtsemleges t6j6koztatds.

A

,12. $-hoz

Meghatdrozza az onszervezodo k6zciss6gekkel val6 egyiittmtikddds formrij6t.

A 43. $-hoz
A gazdas6gi kamar6k

6s drdekkdpviscleti szervezetek

jogositviinyait szabiiyozza

A ,l.l-45. $-hoz
cinkormiinl,zat gazdasAgi alapjaira vonatkoz6 rdszletszab6lyokat rdszben az dves
kdltsdgvetdsi rendelet, illetve az onkorm6nyzat tdrzsvagyon6ra 6s a tulajdonosi jog
gyakorliisrlra vonatkoz6 kiildn rendelet rendezi. A k<ilts6gvet6sben a hat6skcircik iiruhitzdsdt,
illetve az igy hozott d<int6sekrol val6 besziimoldst pontosan. rdszletesen szabalyozni kell.

Az

A ,t6. $-hoz
Hatrilyba l6pteto 6s hatrilyon kiviil helyez6 rendelkez6seket tartalmaz'

1.

szrimI mell6klet

A I}IZOTTSAGOK KOZ6S HATASKORET
Minden bizotts6g joga ds feladata:
1.) Vdlem6nyezi, illetve javasolja a bizotts6g szakteriilet6t drint6 kiiltsdgvetdsi tdteleket;
2.) Javaslatot tesz szaktertilete szerint kittintetdsekre, cimek adomiinyozdsdra;
3.) V6lem6nyezi a bizottsag feladatkordt 6rinto, a rdszletes hatriskcircik koziitt nem nevesitett
el6terjesztdseket;

4.) Ellencirzi a bizottsiig

feladatk<jrdbe tartoz6 kdpvisel6-testiileti

6s bizottsrigi hatarozatok

v6grehajt6srit.

AZ EGYES AT-IENOO BIZOTTSAGOK RESZLETES FELADATKORE
A) GAZDASAGI ES PENZUGYI BIZOTTSAG

1.) Ellenorizheti

az cinkormanyzat dsszes intdzmdny6nek, tisztsdgviseloj6nek, szervdnek pdnziigyi-

elszdmol6si tevdkenys6g6t (ide6rtve ktil<in6sen a konyvel6st, a szdmviteli-nyilv6ntartiisi
tevdkenysdget. a szlml|zits|, a sz6mlarend kialakitrisrit, a p€nziigyi beszdmol6k elkdszitdsdnek
m6djdt. a p6nzkezeldsi szabAlyzat megtartiisiit, a bizonylati rend 6s bizonylati fegyelem
drvenyesftdsdt).

2.) ir6sban vdlem6nyezi az dves kriltsdgvetdsi rendelettervezetet. V6lemdnyezi a kdltsdgvetdsi
rendelet v6grehajt6sr6l sz6l6 6ves beszdmol6 tervezeteit, amelyekr6l jelentdst tesz a
kdpviselo-testiiletnek.
3.) Onkormdny zati biztos kirendel6s6t inditviinyozhad a.
4.) Figyetemmel kfsdri a koltsdgvet6si bevdtelek alakulasiit. kiil6n6s tekintettel a sajit bev6telekre,
a vagyonviiltoziis (vagyonr.riivekedes. - csokkends) alakulds6t, drtdkeli az eloid6z6 okokat.
5.) A kcilts6gvetds v6grehajtrisa sor6n javaslatot tesz a sajdt bevdtelek teljesit6s6nek m6djdra ds
vizsg6\a az evkozi kiad6si igdnyek telj esithetos6gdt.
6.) Javaslatot tesz az <inkorm6nyzat hitelfedezetdre szolgdl6 <inkormiinyzati vagyon kdrere.
7.) Vizsgdlia az ad6ssiigot keletkeztet6 kdtelezettsdgviillal6s indokait ds gazdas6gi
megalapozotts69iit.
8.) Kidolgozza az <inkorm6nyzat v6llalkozdsi koncepci6jdt, illetve feltigyeli a viillalkoz6sba vitt
tulajdont.
9.) El6kdsziti a helyi ad6 bevezet6s6vel kapcsolatos kdpviselo-testtileti dtint6seket.
10.) Vdlemdnyezi az <inkormdnyatot 6rinto viillalkoz6sokkal kapcsolatos el<iterj esadseket.
I l.) Ellen<irizheti az <inkorn.riinyzat vagyonkataszteri nyilvAntartAsat.
12.) Javaslatot tesz a tdrzsvagyon - ezen beltil a tbrgalomkdptelen ds a korletozottan forgalomkdpes
vagyonelemekre - 6s az tizleti vagyon meghatiirozitsira.
13.) Javaslatot tesz az cinkormdnyzat eloviisdrliisi .ioganak gyakorLis6ra.
14.) Javaslatot tesz az 6nkormanyzati tulajdon 6s vagyontargyak 6rt6kesitdsdre.
15.) Kdzremiikddik a K6pviselo-testiilet iiltal elfogadott lakriskoncepci6 v6grehajt6s6ban.
16.) Vizsgrilati megrillapitrisait a kdpviselo-testtilettel haladdktalanul kozli. Ha a kdpviselci-testi.ilet a
vizsgiilati rneg6llapitrisokkal nem 6rt egyet vagy a sztiksegcs int6zkediseket nem teszi meg. a
vizsgrilati jegyzokonyvet az dszrev6tcleivel egyiitt megktildi az Allami Sz6r.r.rvevoszdknek.
17.) Jovbhagyja a Budapest Foviiros XVl. Kertileti Onkorm inyzat Gazdasitgi, Mrikddteto - Ell6t6
Szenezet, valamint a Keriiletgazda Szolgiiltat6 Szervezet szervezeti 6s miikciddsi szabiiyzati*.

B) UGYITENDI BIZOTTSAG

l.)

A K6pviselo{estiileti til6s kezdetekor a napirendi pontokat ellogad6 szavaz6s elott javaslatot
tesz a Polg6rmestemek - ds rajta keresztiil a Kdpvisel<i-testtiletnek- az aznapi iles
t6rgysorozatdra. a napirendi pontok sorrendjdre. a stirgossdgi inditviinyok besorol6sdra, az
elozetesen megkiildott meghiv6ban szereplo. de nem megfelel<ien elokdszitett vagy egyeaeteft

2.)
3.)

napirendi pontok lev6teldre, tovAbb6 a Kdpviselotestiilet feladat- 6s hat6sktir6be nem tartoz6
el6terjesads munkadrtekezlet keretdben tdrt6no tiirgyaLis6ra;
Kdzremiiktidik a kdpviselo-testtileti hat6sktirbe tartoz6 szem6lyi ddnt6sek el6k6szit6sdben;
Elkdsziti a Szervezeti 6s Mtikdd6si Szabiiyzat tervezetet, valamint a m6dositdsrira vonatkoz6
tervezetet;

4.) Ellitja
5.)

6.)
7.)
8.)

9.)

kdpviselo+estiileti iil6sen a szavaz6lapos titkos szavaz6s lebonyolitiis6val, az eredmdny
megAllapitasAval kapcsolatos teendoket;
Javaslatot tesz az alpolg6rmester illetmdnyemeldsdre. valamint a polgiirmester ds az
alpol grirmester j utalmazdsiira;
Vdlem6nyezi a Polgiirmesteri Hivatal szervezeti feldpit6s6vel. l6tsz6m gazddlkodas6val
valamint feladat-iitcsoportosit6sokkal kapcsolatos javaslatokat.
ElldLtja a 1912014. (XI. 3.) dnkormiinyzati rendeletben a kdpviseloi hianyzisokkal kapcsolatban
meghadrozott feladat- 6s hatiiskciriikeq
Ellatja a polgarmester, illetve a k6pvisel6k vagyonnyilatkozatanak nyilventartiisiit, ellen6rzds6t
6s vizsg6lat6t;
Elkitja az osszef6rhetetlensdg megdllapitris6ra irdnyul6 kezdemdnyez6s kivizsgril6stit 6s ennek
eredmdnydrol trijdkoztatja a K6pviselotestiiletet. Az <isszef6rhetetlens6gi i.igyekkel
kapcsolatban ell6tja a MOtv. i7.s\ (1) bekezddsdben niegjeldlt t'eladatokat, azaz ir/Lveszi a
kepvisel6tol az iisszef6rhetetlensiget keletkezteto jogviszony megsztintetdsdr<il sz6l6 lemond6
nyilatkozatot;

10.) Vdlem6nyezi az rinkorm6nyzati rendeletek tervezeteit, tovribb6 a Kdpviselo-testiilet
szerzoddstervezeteketi

a testiileti

kertil6

ellen benyrijtott tdrv6nyess6gi 6szrev6telekkel

I

l.)

Javaslatot tesz

I

2.)

kapcsolatosan;
Kozremr.ik<idik a deregul6ci6 v6grehajtrisdban;

ddnt6sek

e16

C) EGESZSEGUCYT TS SZOCIALIS BIZOTTSAG
1.) V6lemdnyezi az onkormiinyzat szociiilis koncepci6jiit;

2.) Vdlemdnyezi a keriilet szoci:ilis bdrlakris koncepci6jrit;
3.) Kiirja 6s elbirrilja a takrisv6sarl6s, fehijitris, helyi tiimogatris ds a fiatal h6zasok elso lak6shoz
jutashoz tdrtdno tdmogatasok eloszt6siira vonatkoz6 piily6zatokat:
4.) Hozzttltrrul ahhoz. hogy az ingatlan-nyilvrintart6sban az ugyfll k6relm6re a bank jelzalogjoga,
az 6nkormdnyzat jelzriloglogrit megelozo ranghelyre kertilj<in;

5.)
6.)
7.)
8.)

9.)

Kapcsolatot tarl a kertilet egdszs6gtigyi ds szocirilis intdzmdnyeivel:
Javaslatot (esz egeszsegtigyi 6s szociiilis intdzmenyek fejlesztdsdre, [j int6zm6ny ldtrehozisiira,
miik<td6 intdzm6ny megsztintet6sdre vagy atalakites6ra;
Vdlem6nyezi az eg6szsdgtigyi alapell6t6s hiiziorvosi kdrzeteinek m6dosit6sit, rij kdrzetek
I6trehozris6t;
V6lemdnyezi az egdszs6giigyi alapelkitiishoz lartozo hriziorvosi, gyermekorvosi miikridtetdsi
jog megv6tel6t az cinkormiinyzat ella6si kdtelezettsdge szempontjiib6l:
Kapcsolatot tarl a keriiletben mrik0do szoci6lis, eg6szsdgiigyi ds karitativ jellegti trirsadalmi
egyesiiletekkel, szervezetekkel;
a kertletber.r miikodo. alapellStrisban dolgoz6 orvosokkal megkdtott megbiz6si
szerzoddsek m6dositiis6tl

10.) J6vahagyja

rendeletben az egdszsdgiigyi, szoci6lis intdzmdnyek piiyizatt
kerete vonatkoz6 sdban a piiy 6zali <inr6sz felhasznril6srir6l;
12.) Elfogadja, illetve j6vrihagyj a - az alapito okiratok kivdtel6vel - a szocidlis. gyermekv6delmi.
egdszsdgiigyi t'eladatot elLit6 intdzrn6nyek szabalyzatait.
13.) Javaslatot tehet a lakossiigi kezderndnyez6sri - <iner6s - irt6pitdsek lakossrigi 6rdekelts6gi
hozz616rul6s ds a keri.ileti szemyvizcsatorna 6pit6sek r6szletfizet6s kedvezm6ny

ll.)Dtint a kertileti k<ilts6gvet6si

enged6lyezdsdre.
14.) J6vdhagyja a b<ilcsode ny6ri nyitvatartrisi rendj6t.

D) KoZNEVELESI, II.JUSAG. BS CYOruTTKVEDELMI BIZOTTSAG
1.) Vdtem6nyezi a feladat-elldtiisi, int6zm6nyhrit6zat-mrikddteldsi 6s kdznevelds-fej tesadsi tdm6jri
dokumentumokat, programokat,
2.) Ert6keli a neveldsi intdzm6ny pedagogiai programj6ban meghatarozott feladatok v6grehajtiisrit, a
pedag6giai szakmai munka eredmdnyess6gdt,
az int,zm€nyvezetoi pltlyinalokat, javaslatot tesz vezet6i megbiz6sra,
V6lemdnyezi
3.)
4.) Vdlem6nyezi a krizneveldsi intdzm6nyek munkatervdt ds besz6mo16it.
5.) J6vdhagyja a ktiznevel6si int6zmdny tov6bbk6pzdsi programjrit,
6.) Egyet6rtist gyakorol a k6zneveldsi intdzmdnyi pedag6giai program 6s a hiizirend azon
rendelkez6sei 6rvdnybe16p6sdhez. amelyekbol a fenntart6ra t6bbletkotelezettsdg h6rul.
Ellenorzi a bels6 szabrilyzatok etfogad6s6ra eloirt elj6r6si rendelkezdsek megtartrisiit a
tiirvdnyess6g biaosit6sa 6rdek6ben.
7.) Megallapitja az 6vodai kdrzethatrirokat, 6s vdlemdnyezi az iskolai korzethatrirokat.
A.i Ot nt ai 6voddba tcr(6no jetentkezds idejdrol, m6djr1r6l. Ovodai felvdtelt elbir6l6 bizottsrigot
szervez tcibb 6voda eseGn, ha az 6vodriba jelentkezok szima meghaladja a felveheto
gyermekek sziimiit,
9.) Meghatriroz za az adott nevel6si dvben indithat6 6vodai csoportok szrimdt; engeddlyezi a
maxim6lis Idtszdmt6l val6 elt6rdst.
jogot gyakorol
t 0.) Dcint az 6voda heti ds 6ves nyitvatafidsi idej6nek meghatriroz6srir6l. Egyetdrt6si
a rendkiviili sziinet elrende16se tekintetdben.

E) KULTURALIS ES SPORT BIZOTTSAG

.)

I

2.)
:.

j

4.)
5.)

elbirrilja a kulturiilis ds spo( cdlt forr6sok elosztdsiira vonatkoz6 palyAzatokat;
Kapcsolatot tart a k<izmtivelod6si int6zmdnyekkel;
.lOvanagyla a Corvin Mtivel6d6si H6z, valamint a Kertviirosi Helytort6neti 6s Emlekezet
Kdzpont 6ves munkatervdt, egyeb sz.abttlyzatait 6s beszamol6it'
A ,,budapest Fov6ros XVI. keritlet Ilri Tehetsdge" cimre be6rkezett javaslatokat dsszegzi,
vdlem6nyezi ds terjeszti a K6pviselo-testiilet eld diint6sre'
Ellada u "a,rdup"rt F6vriros XVI. keriilet Sporltehets6ge tamogatiisa" piilyazatokkal

Kiirja

6s

kapcsolatos f'eladatokat.

6.I
7.)

a.j
9.)
'

EIIdtia a ..BUDAPESI T.-6VAROS XVI, KERULET DISZPOLGARA', dS A ,,BUDAPEST
FoVAROS XVL KERULETpERT" kititnteto cim adomiinyozisiiva[ kapcsolatos feladatokat
Ell6tja a K<jzmrivelod6s 6rdekeltsdgndvelo piiy'zatlal kapcsolatos feladatokat.
: erente goldoskodik a Ktrzmrivelod6si Tandcs iisszehiv6s6r6l, megalakitrisiir6l es az ezzel
kapcsolatos t'eladatokat elliitja.
Enged6tyezi a cimer. a zitizl6, illetve a lobogo hasznilatrit, alkalmazas6t vagy forgalomba
hoz'atal .etjaUOt t<irt6n6 el6rillit6sat tobb alkalomra sz6l6 haszniilat eset6n, illetve dont az
engeddly visszavondsdrol.

t

0.) Elkitja k6tdvente az eml6krnii6llitdssal kapcsolatos feladatokat'

I 1 .) Egytittmrikddik a

keriileti sportegyestiletekkel;

Segiti az amator mrivdszeti csopoftok munk6j6t;
Figyelemmel kis6ri a keriileti sportldtesitmdnyek helyzetdt, javaslatot tesz hasznosit6sukra;
Kozmriveloddsi szakmai f6rumokat, valamint kultur6lis ds sportrendezvdnyeket szervez;
Kdpvisel6+estiilet eld terjeszti a kcizmrivelod6si megiillapodrisok tervezeteit.
Kapcsolatot tart ds szervezi a kert.ileti onszervezodo 6s civil egyestiletekkel az Onkormdnyzat
hat6kony e gyiittmiikcidis6t;
17.) A civil szervezetek tdmogat6sara rendelkezdsre iill6 keretdsszegel pitlyizat utj6n eloszda ds a
felhaszniil6sr6l dvente beszamoltatia 6ket;
18.)Javaslatot tesz a Kdpviselo+estiiletnek. mint felel5s kiad6nak a f6szerkeszt6 szemdly6re.
12.)
I 3.)
14.)
15.)
16.)

Figyelemmel kis6ri a tiijdkoztatas objektivitris6t 6s vdlemdnyezi azt; sztiksdg esetdn
beszamoltatja a foszerkeszt<it. stlyosabb esetben .iavaslatot tesz a felel<is kiad6nak a
l-riszerkesztovel szemben munkiiltat6i szankci6 alkalmaziis6ra. Vdlemdnyezi a f6szerkesao
munkakciri leirasriLt;
19.) Vdlemdnyezi az Onkomr6nyzat lapjiinak koltsdgvet6si javaslat6t. ds ellenorzi annak
vigrehajtAsiiq
20.) Vdlem6nyezi az Onkorminyzat ttl:ral finanszirozott egyedi kiadv6nyokat azok megielendse eltitt
(kivdve: k6pviset6i, illetve frakci6besz6mol6k, miisorliizetek);
F) KERiJLETFE.ILESZTESI- 6S

tlZrn4nlrETESI BIZOTTSAG

1.) Vdtem6nyezi a teleptildsfej leszt6ssel ds az dpitett kdrnyezettel kapcsolatos kdpviselo-testiileti

2.)

3.)
4.)
5.)

6.)

d6nt6seket, dtruhiizott hatriskdrben drintdst hoz;
Vdlemdnyezi a Kdpviselo-testiiletnek az 1997. dvi

LXXVIiI. tdrvdnyben foglalt dont6seitl ezen
belill ktilcincisen javaslatot tesz a kertileti v6rosrendezdsi 6s 6pit6si szabiiyzatra; a keriilet
szabelyozttsi terv6re 6s a keriileti szabrilyozisi tervekre. ktizremtikctdik ezek elk6szitdsdndl,
v6lemdnyezi az elk6sztilt terveket;
Javaslatot tesz a keriileti infrastrukturrilis fejlesztdseke;
Viirosfej lesztdsi szempontb6l velemdnyezi - a Gazdas6gi ds P6nziigyi Bizottsaggal
egyiittmiikodve - az dnkorm6nyzati tutajdonri teriiletek hasznosit6siit 6s ezen teriileteken
t<irtdno telekal akitrisokat;
V6lemdnyezi az civezet6tsorol6si k6relmeket ds a keriilettel szomsz6dos dnkormanyzatok
szabrilyoziisi terveit:
V6lem6nyezi a bizotts6got 6rinto eloterjesadseket mriszaki, 6pitdszeti 6s 6pi.ilet-felujitris
vonatkoz6siiban:

7.)
8.)
9.)

l0)

ll.)
12.)
13.)
14 )

1s.)
t

6.)

V6lem6nyezi a teleptildsfej leszt6ssel kapcsolatos helyi rendelet-tervezetet;
Int6zkeddst kezdemdnyez az O'lllK. helyi dpit6si rendeletek es a szabilyoziisi tervek
megsdrtese esetdn:
Rdsz1 vesz az iinkorm6nyzat riltat kiirt ipitdszeti 6s v6rosrendez6si tervpdly6zatok
elbiriiliisriban.
Kezdemdnyezest tesz a fovaros feld tomegkdzleked6si tigyekben;
Kapcsolatot tart a kcizleked6si v6llalatokkal, gazdas6gi trirsasiigokkal' egyesiiletekkel;
Egyiittmtikcidik a Fov6rosi 0nkormrinyzat forgalomtechnikat iiTemeltetti szervezet6vel:
V6lemdnyezi a keriileti k<izlekeddsi koncepci6t, javaslatot tesz a lbrgalmi rend v6ltoztat6s6ra,
illetve kdzleked6si 16mp6k elhelyezes6re;
Forgalomtechnikai szernpontb6l vdlem6nyezi az tt- 6s kerdkpririrt l'ejleszt6seket;
Javaslatot tesz a tdmegkozlekeddssel kapcsolatos 6pitmdnyek elhelyezdsdre (rit-. jrirdaszigetek.
utasvrir6k stb.);
Kezdemdnyezi 6s vdlem6nyezi a lak6-piheno civezetek, cscikkentett sebessdgti z6nrik
kialakitiisrit.

c;

KORNvEZET!,EDELNTI

l.)

rs xomzroNsAcr szcffrsAc

Figyelemmel kisdri a keriileti kiizbiztons6g alakuliisiit;

2.) Javaslatot tesz a rendorsdggel, a polgiir6rsdgekkel ds a tiizolt6sAggal

kapcsolatos

egyi.ittmtik<id6si formrik kialakit6shra, azok tamogat6si kereteire;

Elozetes vdlem6nyt alkot a Rend6rs6grol sz6l6 1994. 6vi XXXIV. t6rv6ny 8-10. $-aiban
foglaltakkal kapcsolatban, illetve elk6sziti a kdpviselo-testtilet d<intesdre iriinyu16 eloterjesztdstl
4.) V6lem6nyezi a kertlet kcirnyezetv6delmi helyzetdnek javitiis6t c6lz6 programot. rdszt vesz
annak eseddkes feltilvizsg6latiiban ds drtdkel6s6ben;
5.) Elok6sziti a krirnyezetvddelemmel kapcsolatos kdpviselo-testiileti d6nt6seket;
6.) Krimyezetvddelmi szempontb6l v6lemdnyezi a telepiil6sfejlesztdssel kapcsolatos terveket,
szabrilyozrisokat 6s beruhilziisi javaslatokat;
7.) Ertdkeli a keriilet krimyezetvddelmi helyzetet;
8.) Rdszt vesz a kcirnyezetvddelmi, z6ldfeltileti pitly|zalokal elbirril6 zsi"rriben;
9.) Javaslatot tesz a keriilet zOldfbltileteinek v6delmdre, lejlesZ6sdre;
10.) Vdlemdnyezi az civezeti 6tsoroliisokat;

3.)

I

l.) Kapcsolatot

lart

i-enn

a keriileti oktatiisi int6zmdnyekkel, szakmailag tamogalja a

krirnyezetv6delmi neve[6si munkdt, Iakossiigi tudatform:il6st;
12.) Intdzked6st kezdemdnyez kdrnyezet-kiirositds eszlel6se eset6n.

H) KdZBESZI'I{ZESI BIZOTTSAG
kcizbeszerz6si eljiiriisokat a ddntdst is beledrtve - melyekndl az
Szabiilyzatrinak vonatkoz6 pontjai alapjrin a teljes eljrirris a
K<izbeszerz6si
cinkorm6.nyzat
bizotts6g hat6skor6be tartozik;
A diintds elokdszitdsdig lebonyolida ds a dcintdst elokdszito eloterjesadst elkdsziti azon
krizbeszerz6sekndl. melyekn6l az onkormiinyzal Kozbeszerzesi Szabiilyzata a ddntdst a
Kdpvisel6-testiilet hataskdrdben tartj a.

1.) Lebonyolitja mindazon

2.)

2. szimrl mell6klet

IVATAL BEL56 SZERVEZETI

A POLCARMESTERI

T AGOZODASA MLNI(ARENDJE.

VALAMINT AZ UGYFELFOGADAS REND.]E
A Pols,irmesteri Hivatal bels6 szervezeti tasoz6disa:

Polg6rmesteri Kabinet
Fodpitdsz

.legyzoi Kabinet
Igazgatdsi 6s Ugyfdlszolg6lati Iroda

Epit6siigyi Iroda
Beszerz6si Iroda

KciztertilerfelI gyelet
Bels<i ellen6rz6s

Humiinpolitika

Ad6 Ugyosztiilv

Mriszaki U

S

Keriiletfej lesztdsi ds iizemeltet6si Iroda
Intdzm6nyfej leszt6si Iroda

Kdrnyezetv6delmi Iroda

Gazdritkodasi U svosztiilv

Kdltsdgvetdsi ds Penztigyi lroda
Vagyonhasznositiisi Iroda

Humiin Ueyosztiil)'
Szoci6lis lroda
Intdzmdnyi lroda

A Polqf rmesteri Hivatal munkarcndje:
H6tfon:

8

- 18.00 6r6ig

Kedden:

8

- 16.00 6r6ig

Szerd6n:

8

-

16.30 6r6ig

Csiit<irtcikcin:

8

-

16.00 6r6ig

P6nteken:

8

- 13.30 6r6ig

A Pols{rmesteri Hivatal egv cs szen,ezeti ecl's6seinek iisvf6lfosad6si rendie:

Szervezeli egysi g
U gtfel szol gdlat (I gaz gat as i Ir oda)

Epitdsiigti lroda
P olgdrmester

i H ivot0 I (bbb i)

Hti(;

Kedd

Szerda

8 00-18.00 8.00-16.00 8.00-r6.30

Cstitr)rlt)k

Ptntek

8.00- 16.00 8.00-

13.

i0

13.00- 17.30

NINCS

8.00- I 6.00

NINCS

NINCS

13.00- 17.30

NINCS

8.00- 16.00

NINCS

8.00- 12.00

3. sz. mell6klet:

A Budapest F6v:iros XVI. keriilcti Onkorm4n vzat k6nvisel6inek 6s nem k6nvisel6
bizottsdei tagiainak vag],onny ilatkozat-t6tellel kapcsolatos elirirfs rendie

Budapest F6viiros XVI. kertileti Onkormanl zat
az
tinkonniinyzati kdpviselok. tovdbb6 a k6pvisel<ipolgiirmestere. alpolg6rmesterei.
testiilet eltand6 bizotts:igainak nem cinkormdnyzati k6pvisel6 tagjai (ktilsos bizottsiigi

Az

etj

rirds rendje kiterjed

a

tagok), (tov6bbiakban egyi.itt: kdpvise[6k).valamint a veli.ik kcizos hriztartdsban elo h6zasvagy dlettiirsuk 6s gyermekeik (toviibbiakban egyiitt: hozzritartozo) vagyonnyilatkozatttra.

2. Az

Ugyrendi Bizottsrig

(a

tov6bbiakban: bizottsrig) feladat-

6s

hatdskdre

a

vagyonnyilatkozattal kapcsolatban:
a) nyilv6ntartja, tdrolja 6s ellenorzi a kdpviselok €shozzdlartoz6ik vagyonnyilatkozatait;
b) figyelmezteti a hatririd6 lejarta el6tt a vagyonnyilatkozatot m6g be nem adott
k6pviseloket a kdtelezetts6g teljesit6s6re;
c) tefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenorz6si eljrirdsokat, e soriin bekdri az
elj6rris lelblytat6srihoz szi.iksiges azonosito adatokat. Az azonosit6 adatokat az eljiras
lezhrbsitt k6veto nyolc napon beltil megsemmisiti;
d) az elj6rris eredm6nl'6rol tiijdkoztatja a soron k<jvetkezo ii[6sen a kdpvisel6testtiletet;
e) biaositia a k6pvisel<ii vagyonny ilatkozat nyilvdnoss6grit;
1) a vagyonlyilatkozatr6l kiadott hiteles mrisolatokr6l a n6v 6s az id6pont rtigzit6s6vel
nyilv6ntartiist vezettet.

3.

A bizottsrig munk6j6t a Jegyzoi Kabinet segiti, ennek keretdben gondoskodik
a) a bizottsdg iiltat kiadott dokumentumok elcik6szit6sdrol;
b) a bizotts6g iil6seinek szervezdsdr6l, munk6jiinak elosegit6sdrol;
c) a vagyonnyilatkozatok zrirt taroliisdnak lehet6s6gdrol

4.

Vagyonnyilatkozat elkdszitdse es leadiisa:
a) Az iinkorrnriLnyzati k6pviselo megvalasztasat6l, majd ezt k<ivet6en minden 6v janudr ltol sz6mitott 30 napon beliil a Magyarorsz6g helyi dnkormanyzatair6l sz6l<i 2011. dvi
clxxxlx. torvdny (Mdtv.) 2. melldklete szerinti vagyonnyilatkozatot k<jteles tenni.
A kdpviselo sajiit vagyonnyil atkozatirhoz csatolni kdteles a vele kcizos hiiztartrlsban dlo
hrizas- vagy 6lettrirs6nak, valamint gyermekeinek vagyonnyilatkozat6t is.
b) A vagyonnyilatkozat tdteldnek elmulaszt6sa eset6n - annak benyijtrisiiig az
<inkormiinyzati kdpviselo e tisztsdg6bol fakad6 jogait nem gyakorolhatja. es a M6tv.
35. $-dban meghatrirozott j uttatasokban nem r6szesiilhet.
c) A vagyonnyilatkozat-csomag szemdlyesen vagy meghatalmazott ttjan veheto 6t' A
csomag a kitolt6si ftmutat6b6l, a vonatkoz6 jogszabrityi rendelkezdsekbol. a
kitdttdshez sziikseges nyomtatvanyokbol 6s boritekokb6l 6ll.
d) A vagyonnyilatkozatokat a.jegyz<inek (a Jegyzoi Titkarsdg kdztisaviselojdnek) kell
teadni: aki 6tv6telkor igazoliist ad ki. tov6bb6 gondoskodik a vagyonnyilatkozat
azonnali orzds6rol.

5

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos rdszletes adatvddelmi 6s eljdrrisi szab6lyok.
a) A bizottsig a vonatkoz6 tdrv6nynek rnegfeleloen nyilvdntaftja ds ellen6rzi
<inkornr6nl,zati kepviselok ds hozzatartoz6lk vagyonnyilatkozatait. illetve
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljarris sorrin keletkezett iratokat.

'.17.

iI

b) A vagyonnyilatkozati eljrirris sor6n a bizotts6g iil6seire a kdpvisel6+esttileti zirt iil6sre
vonatkoz6 szabiilyokat kell alkalmazni azzal, hogy nem bizottsiigi tag k6pviselo nem
lehet jelen.

c) A bizottsiig a leaddsi hatrirido letelte el6tt ds utdn hivatalb6l ellen6rzi. hogy minden
k6pviselo leadta-e a vagyonnyilatkozatokat. A lead6s utiin ellenorzi, hogy a
hozzdtartozoi nyilatkozatok le vannak-e ziirva (ha nem. vagy a kdpviselo sajdt
nyilatkozatiival azokat egybecsomagolta, akkor a kimutathatatlan kinyitrist
lehetetlenn6 tevo m6don lezdrja a hozzAta*oz6i nyilatkozatokat), kiv6ve, ha a
hozzitartozo rigy nyilatkozott, hogy a zint kezeldsl nem kdri. Ellen6rzi a k6pvisel6i
vagyonnyilatkozatok teljesen kildltdtt (az iiresen hagyott helyeken kihizott) 6s aldirt
voltAt; hianyossag esetdn felkdri az illeto k6pviselot a kiegdszftdsre.
d) A vagyonnyilatkozat tartalmi teljes ellenorz6s6t cdlz6 eljrirast a bizottsdgn6l b6rki
kezdemdr.ryezheti.

vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljiiriis lefolltat6s6nak a vagyonnyilatkozat
konkrdt tartalm6ra vagy a kdpviselo. illetve hozzdtartoz6ja megvizsg6land6
vagyonosod6siira vonatkoz6 tdnyallit6s eset6n van helye, ellenkezo esetben a bizottsrig
eln6ke felhivja a kezdemdnyezot a hieny p6tl6sara.
f) Ha a kczdem€nyezo tizen6t napon beliil nem tesz eleget a felhiv6snak, vagy a
kezdemenyez6s egydrtelmiien alaptalan. a bizottsrig elnoke az eljarris lelolyatrisa
n6lkiil elutasitja a kezdemdn"vezdst.
g) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos elj6riis megismdtldsdnek ugyanazon nyilatkozat
eset6ben csak akkor van helye. ha az erre iriinyul6 kezdemdnyezds rij tdny6ll6st, adatot
tartalmaz. ennek hi6ny6ban az ismdtelt kezdemdnyez6st a bizottsag elndke az elj6riis
lefolytatrisa ndlkiil elutasitja.
h) A kdpviseto vagyonnyilatkozatiival kapcsolatos eljAriis sor6n a bizotts6g felhiv6siira
kdteles sa.iat, illetve a vele kozos hdztartrisban dlo h6zas- vagy 6leftarsdnak, valamint
gyermekdnek vagyonnyilatkozat6ban l'eltiintetett vagyoni. jcivedelemi 6s 6rdekelts6gi

e)

A

viszonyaira vonatko26 azonosit6 adatokat haladdktalanul (a beszerz6siikhoz sziiksdges
id6n beliil) irasban bejelenteni. Az adatokba csak a bizottsiig tagiai tekinthetnek be. Az
azonositti adatokat az eljar6s lezdrdsi,t kovet6 nyolc napon beltil a bizottsrig
megsemrnisiti.

i) Az

eljdr6s eredmdny6r6l

K6pviselo{estiiletet.

j) A

hozzitartozoi

a

bizotts6g t6jdkoztatja

a

soron kcivetkezo iil6sen

a

ds a kdpviseloi eredeti vagyonnyilatkozatok titrolisa 26rt

lemezszr:kren1 ben trtrtenik.

k) A kdpviseloi vagyonnyilatkozatok (ds azok a hozzdtarloz6i vagyon-nyilatkozatok,
melyeknel a hozzitartozo ugl nyilatkozott. hogy a z6rt kezeldst nem k6ri) az
ellen6rzeshez szol96ltatott azonosit6 adatok kivdteldve[

-

nyilvrinosak. A megtekintdst

k6ro a Jegyz6i Titk6rs6g jegyzo itltal kijeltjlt kdztisztvisel6je jelenldt6ben
gyakorolhatja ezen jog6t; miisolatot is kdrhet, de ezt rigy kell kiadni, hogy a
fdnymrisolat minden oldal6t eredeti hivatali bdlyegz6vel kell elkitni. valamint a
kiadott. igy hitetesitett miisolatokr6l az ig6nyl6 neve 6s a kiadds idopontja
felttintetds6vel nyilvantartiist kell vezetni.
l) A k6pviselo hozzllarlozoiinak nyilatkozata (ha ettot eltdr<jen nem nyilatkozott) nem
nyilvrinos. abba csak a bizottsrig taglai. ds kizrir6lag a k6pviselo vagyonnyilatkozatrival
kapcsolatos eljiiriis soriin. ellenorzds c6ljrib5l tekinthetnek be.
m) A volt kdpvisel6nek es hozz|tartoz6j6nak a vagyonnyilatkozatdt a kdpviseloi
niegbizat6siinak megsziinds6t kciveto hrirom h6nap elteltdvel a nyilvrintartiisb6l tdrtilni
kell ds neki (vagy elhaliiloz6sa esetdn tirok6sdnek) igazolirs ellen6ben rit kell adni,
vagy ha nem veszi iit. tdrtivevdmyel meg kell ktildeni.

n) A

kdpviseloi vagyonnyilatkozatokat, melyek ilyen kozzetetelehez a kdpviselS
hozzdjirult, az lnkomtinyzati weblapon is kdzz6 kell tenni; az innen letdlthet6
miisolat nem min6siil hitelesnek (mindez a publikusan viilalt hozzittartoz6t
vagyonnyilatkozatra is ir6nyad6).

4. szf mri mell6klet

A KEPVISE L6-TES'TULET

trlnsoRo AI-ulNn6

urcuivorra.K

JEGYZEKE

A zart til1si napirentlek el1terjesztdseil is meg kell kiildeni

1. Budapest F6viiros

Korm6nyhivatal6nak vezeroie (igdnye esettn papiron)

Az Lildsre meghiv(tt ds krlrds eset[n a nyilt

2. A

XVI. Keriileti

illisi el1terjesztiseket kell ktildeni

Uj srig f6szerkeszt6je

3. Az Onkormiinyzat hivatalos ktinlr-vizsgdl6j a;

4. A XVI. kertiletben megvdlasZoft orsz6ggyiildsi kdpvise16;
5.

A Budapesti Gazdas6gi Kamardk XVI. keriileti megbizottjai:

6. Nemzetis€gi Onkormrinyzatok eln6kei;
7. Budapest Fovdros

XVI. keriileti Rend6rkapitanys6g vezetoje;

8. Altami Ndpeg6szsdgtigyi ds Tisztiorvosi Szolgrilat
9. Budapest Fovaros

XVI. keriileti Altalinos lpartestiilet;

10.

XVI. keriiletben miikcid6 prilrtok kdpvisel6i;

11.

XVI. kertleti Erdekegyeztet6 Tandcs k6pvisel6i;

I

XVI. kertileti Intdzet vezetdje;

2.Prirtfiiggetlenek Lokillpatri6ta Sz6vetsdge;

13. Corvini

Domini MAtyasfdldi Hriz- 6s Lakiistulajdonosok Egyestilete;

14. R6kosszentmih6ly

+ Arpridftild Hriz - Telek- 6s Lakristulajdonosok Egyestilete (R+A);

i5. Sashalmi Ingatlantulajdonosok Egyesiilete (SITE);
16. Cinkotai Lakris- 6s Hiiztulajdonosok Egyesiilete;
17. R6kosszentmih6ty ds
18. Fiiggetlenek Egylete.

Arpddftld Polgdri K6re;

5i

5/a. szimri mell6klet

AZ EGyES

Ar-laNu6 nlzorrsAcoxna ArRuHAzorr narAsx6nox
JEGYZ6KE
EG ESZS EG u GvI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

rs szoc tius a tzorrslc

visszatdritend6 t6mogatdsra val6 jogosultsdg meg6llapit6s6r6l, a ktilcscin
visszafizet6sdnek m6djrir6l, a tAmogatils megfizet6s6nek esetleges elenged6sdr6l.
Dcint az eg,ves lak6sok kizrir6lag szociiilis. illetve kiziir6lag kolts6gelven val6 bdrbeadiisra
ton6n6 kijeldl6s6rol.
Dttnt a szociiilis alapu bdrbead6s esetdn a b6rlo kijel6l6sdrol.
Dont a kolts6gelvii berbeadiis eset6n a bdrlo kijelcilds6rol.

Dcjnt

a

Ddnt a Szobabdrlok Hitzbban levo lak6sok b6rbeadiis6r6l.
D<int a tartlsi szerzod6shez val6 hozz6j6rukisrot.
Drint a bdrleti jogviszony krizos megegyezdssel tdrteno megszi.intet6se esetdn cserelakiis
felajrinl6sar6l, illetve pdnzbeli tdrit6s megAllapitasAr6l.
8. Ddnt a bdrleti jogviszony dnkorrndnyzati 6rdekb6l tdrt6no felmond6sa esetdn a cserelakiis
felaj rinl6s616l. illetve a pdnzbeli tdrit6s megAllapitasar6l.
9. D<int k6nyszerb6rlet felsz6molasakeret6ben.
I 0. Dont rendkiviili dlethelyzetbe jutott szemdlyek elhelyezds6rol.
11. D<rnt trirv6nyben, hat6srigi vagy bir6srigi hat6rozatban eloirt bdrbeadAsi kdtelezettsdg
teljesitds6r<il vagy ennek pdnzbeli megvriltrisar6l.
12. DOnt visszamaradt tiirsb6rl6 mds lak6sba t<irtdno elhelyez6s6r6l.
i3. Dctnt szolg6lati lak6s b6rbeaddsar6l.
14. Drint a lak6sbdrletijog cser6jdhez val6 hozzajaruliisr6l.
15. D6nt cinkormdnyzati tulajdonir lakr{s elidegenit6se esetdn az el6vds6rlisra iogosult
kdrelm6re a v6telArhritral6k tdrlesztds6nek felf iiggesa6s6rol.
16. Drjnt a f-ratal h6zasok elso lakdshoz jutdsdnak trimogatds6r6l, a tdmogat6s cisszegdr6l.
17. D6nt az onkormdnyzali lak6s bdrloje, haszn6l6ja 6ltal a lak6sb6rlettel dsszefiiggdsben

keletkeztetett biirmilyen jogcimen fenn6ll6 tartoziis illetve 6nkormrinyzatot illeto
kcivetel6s m6rs6kl6sdrol, itletve t6rl6s6r6l a polg6rmester egyet6rtds6ve[, ha a ktivetel6s
egyedi 6rt6ke a kdltsdgvetdsi tcirv6nyben meg6llapitott kis tisszegii kcivetel6s 6rt6kdnek

ketszeresdt meghaladja. de nem 6ri el annak dtszdrdsdt.
18. Ddnt a helyi tamogat6s irrinti kerelmek elbirrilasdr6l.

19.

Dirnt bcilcs6dei

szolgaltatasok otthoni gyermekgondoz6s keret6ben tdrtdno

igdnybevehet6sdgdrot ds terjedetmdrol kapacitrishirfuy esetdn.
20. D6nt lakoss6gc6lir lakossiigi ad6ssdgkezelds sor6n hitelintdzett6l felvett lak6skcilcscinre
fennrill6 tartoz6s kiegyenlitdsdrol.

GAZDAS^GI ES PENZL]GYI BIZOTTSAG

1.
2.

Meg6llapitja, hogy az Onkormiinyzat feliigyelete al6 tartoz6 kdlts6gvet6si int6zm6nyek
pdnztigyi helyzete az tlnkormiinyzati biaos kozremrikdd6s6vel sem javithat6.
Ddnt azokban a lakossagi erdekeltsdgi hozzitjlrdis - tartozdsokra vonatkoz6
jogviszonyokban, amelyek a megsztint XVI. Keriileti Csatomamri T6rsulat
tev6kenys6gdbol keletkeztek.

5,1

3.

Ddnt az Onkorm6nyzat tulajdon6ban 6l16 lak6s elidegenit6sre tcirt6n6 kijeltil6s6r6l, es az
elidegenitdsr6l a lakiiskoncepci6ban fbglaltak keretdben
4. Ddnt a lak6s bekoltcizhet6 forgalmi 6rtdk6rol. valamint a b6rbead6 hozziijiiruliisa alapj rin a
berl6 dltal v6gzett. szimliival igazolt ds a b6rbead6 riltal meg nem t6ritett 6rt6kn6velo
beruhrizrisok drt6k6rol.
5. Meghatiirozza a vetel5rat a bek6ltdzhet<i fbrgalmi drt6k alapjrin.
6. Ddnt a Lakdsalap rij ds hasznrilt bdrlakds cdhi lak6svris6rl6s felhaszn6l6srir6l.
7. D<int a lak6dptiletek magilneros fehljitrlsrinak tinkormdnyzati tiimogatris6r6l.
8. A polg6rmester egyetdrtdsdvel d<jnt brirmely vagyontdrgy tulajdon - vagy haszndlati
jogdnak ingyenes vagy kedvezmdnyes megszerzds6rol. amennyiben a vagyon drtdke a 25
milli6 Ft-ot nem dri el.
9. A polgdrmester egyetdrt6sdvel 6rtdkhatdr n6lkiil dcint behajthatatlan k<jveteldsek leir6s6r6l.
10. Ddnt a tdrzsvagyon hasmosit6sdra vonatkoz6 szerzodes megkdt6s6rol a polgdrmester
egyetdrtdsdvel, amennyiben annak idotartama az 5 evet nem haladja meg.
11. Dijnt tOrzsvagyonnak minostlo \.agyon megszerzdsirol l5 mil1i6 Ft egyedi 6rt6khatririg a
polg6rmester egyetdrtes6vel, amennyiben a vagyonszerzdshez szi.iks6ges p6nztigyi fedezet
az <inkormiinyzati kciltsdgvet6sben rendelkezdsre rill.
12. Dont a polgilrmester egyet6rt6s6vel dnkorm6nyzati tulajdonri ingatlanok hasznositrisrir6l
(ktil6ndsen elidegenitds6r<il, haszndlatba adris6r6l. bdrbeadrisrir6l) 20 milli6 Ft drtdkhatrir,
vagy 2 milli6 Ft/6v bdrleti dij alatt.
13. A polg6rmester egyet6rtds6vel ingatlanokhoz kapcsol6d6 az dnkormiinyzat tulajdondban
6116 vagyoni drtdkri jogok feletti rendelkezds 5 milli6 Ft ert6khater ftildtt.
14. Ddnt a polgiirmester egyet6rt6sdvel 3 milli6 Ft drtdkhatrir alatti egyedi drt6kii ing6 vagyon
drtdkesit6s616l.

15.

Ddnt a polgiirmester egyetdrtds6vel tizleti vagyonnak minosiilo vagyon megszerz€.serol20
milli6 Ft 6rtdkhat6rig amennfiben a vagyonszerzdshez sztiksdges p6nztigyi fedezet a
k<iltsdgvetdsben rendelkezdsre iill.
16. Elozetesen hozzttjirul a polgiirmester egyetertdse mellett az rinkormrinyzati kcilts6gvet6si
szerv haszn6lat6ban l6vo, ritmenetileg leleslegessd viilt vagy kihaszn6latlan ing6
vagyontArgyainak az alapelldt6s s6relme ndlkiili 1 dven t[rli, de legl'eljebb 5 dvig terjedo
hatArozott idore sz6l6 bdrbeadiis ttiiin tdrteno hasznosit6siihoz.
17. Elozetesen hozzljlrul a polgermester egyetdrt6se mellett. hogy az dnkormiinyzati
kdltsdgvet6si szery az ritmenetileg kihaszniilatlan ingatlant. ingatlanrdsz ellendrtdk
fejdben 1-5 6v hatiirozott idore bdrbe adja.
18. A polgarmester egyetdrtds6vel drint az cinkorm6nyzat kdlts6gvetdsi szerv ds hasznril6
szervezet kdzdtt kotend6 cinkormdnyzati vagyont 6rint6 olyan megiillapod:is
j 6r'6hagyrisrir6l, mely egyidejrile g larralmazza a haszndl6 szervezetnek az dnkormiinl zati
k<iltsdgvetdsi szerv cimdre tdrtdno sz6khely. valamint telephely bejegyzdsdhez sziikseges
tulajdonosi hozz6jtirukisdt is.
19. A polgrirmester egyetertds6vel, dtint mds szemdly. vagy szervezet tulajdonriban rill6
vagyonon fennril16 elovds6rt6si. vdteli valamint visszavrisdrl6si jog16l t0rtdn6 lemondds16l,
vagy ezek 6rvdnyesitds6rol amennyiben az drintett ingatlan vagy ingatlanrdsz 6rt6ke a 20
milli6 Ft-ot nem haladja meg. 6s a t-edezet a kcilts6gvet6sben rendelkezdsre iill.
20. Az cinkorrndnyzat tcibbs6gi tulajdonriban levo tdrsasrigok esetdben a polg6rmesler
egyetdrtdsdvel dont a
- vezeto tisztsdgviselok. feltigyelo bizottsAgi tagok premiziiliisdnak, jutalmaziisiinak
mdrtdkdrol, a trirsasrigok javadalmaz6si szabilyzatitban foglaltaknak megfelel<ien;
- a vezeto tiszts6gviselok. a Feltigyelo Bizotts6g ir6sbeli javaslat6ra hozzitji*ul az alapit6
okirat, trirsasrigi szerzodds, alapszabiily 1-o tev6kenysdget nem 6rinto mell6ktev6kenyseg
r,6ltoz6siinak, telephely vriltozasiinak 6tvezet6s6hez sztiksdges m6dosi6shoz.

))
21. T<ibbszemdlyes gazdas6gi t6rsas6gban, nonprofit tiirsasdgban. ahol az dnkormrinyzati
tulajdonrdsz. vagy szavazati jo g l\Yo vagy a feletti. tagsiigi (rdszvdnyesi) jogokat gyakorol.
22. Dont az egycsatornds gyiijtok6mdnyek (termofor k6mdnyek) fehijittis6nak iillami rdszvdtel
23.

ndlktili <inkormrinyzati tiimogat6sar6l.
D<int az egycsatorn6s gytijt6k6mdnyek (termofor kdm6nyek) fehijitrisdnak cinkormiinyzati
tiimogat6sii16l.

24. Ddnt dnkorm6nyzati tulajdont nem lakds cdlj6ra szolgiil6 helyisdgek bdrbeadrisrir6l.
25. Hozzij rul az cinkormdnyzat tulajdonAban l6v6 tiirsasiigok vezeto tisztsdgviseloi,
Feltigyel6 Bizottsaga ir6sbeti javaslat6ra az alapil6 okirat, tarsasiigi szerzSd6s, alapszabaly
fotevdkenys6get nem 6rint6 mell6ktevdkenys69 vdltoz6s6nak. telephelyvdltozasAnak
ritvezet6sdhez sziiksdges m6dosit6sihoz.
KERULETFE,ILESZTESI ES UZTUENTTEy BIZOTTS^G

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Ddnt az dves kdlts6gvetdsben a ,,Kozutak, hidak, alagutak tizemeltet6se" eloirrinyzaton
j6vfhagyott keretcisszeg felosarisdr6l, a f<ildritkarbantart6sra ds a jiirda6pit6sre fordithat6
itsszeg nagys6g6t a k6pvisel<ii korzetek elmaradotts6gi rillapota alapjrin megrillapitja.
D<int a vizelliitris. a csapad6kviz elvezetds, a jrirdadpftdsek. a sz6nyegezdsek. a parkol6

dpit6s, valamint a gizvezetlk hril6zat kidpitds et<lir6nyzat terhdre a keretosszegkdnt
elfogadott cisszeg t6teles felhaszn6l6srir6l.
D<jnt a koltsdgvetdsben keretosszegk6nt elfogadott, t6telesen nem nevesitett
K<iztekeddsbiztons6gi keret felosaiis6r6l, ligyelembe v6ve a nevesitett feladatokat.
Diint a K6rsyezervddelmi Alap alszdmliira befoly6 talajterhel6si dij felhaszn6l6siir6l
Az 6ves kdltsdgvet6si keret erej6ig d<int a v6rosk6pi jelentos6gti dpi.iletek ds epitmdnyek
he Iyre6llit6srinak onkormrinyzati trimo gatris616[
V6iem6nyezi a telepiildsfej tesztdssel 6s az 6pitett kcirnyezettel kapcsolatos kdpviselotesttileri d6ntdseket. dtint a szomszddos keri.iletek 6s teteptil6sek teleptil6srendezesi
eszkdzeinek koncepci6jat drinto v6lemdnyezdsi eljdrrisban val6 16szvdtelrol'
K O RNYEZ ETV E D EL

l.
2,
3.

MI

iS

KOZB IZTO N Si G I

B IZOTTS^G

DOnt az dves krilts6gvetdsben tervezett ,,K<imyezetvddelmi t6mogatAs 6s p6lydzati keret"
trimogat6si keret lelhaszniiliisr{r61.
D<int a Kdrnyezetv6delmi AIap t'elhaszniil tsdr6l az dves k6lts6gvet6si rendeletben
meghat6rozott ir6nyelvek ds c6lok alapjrin.
sziiletendo gyermeknek iiltessiiLnk egy f6t" program keretdben
Elbirrilia a

,,Minden

benyrijtott jelentkezesekel.
KULTUR/LLIS ES SPORT BIZOTTS^G

1.
2.
3.
4.

Evente besz6moltatja a Corvin Mrivel6d6si Httz \gazgatojitt a munk6j6r6l'

Evente beszdmol6t

kdr a

kozmtiveloddsi meg6llapoddsokban rcigzitett feladatok

teljesit6sdrol.
Ellen6rzi a krizmtiveloddsi feladatok elliitdsrit.
Dont az dves kciltsdgvetdsben tervezett ,,Keriileti sport 6s kcizmiivel6d6si tev6kenys6g
tAmogat6sa" triLrno gatris i keret felhaszn6l6s6r6l.
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5.

Dcint a tehets6ges fiatalok t6mogatisitr6l az dves krilts6gvetdsi rendeletben meghatarozott
cisszeghatiirig.

6. Ddnt nemzetis6gi onkormiinyzatok pitlyizali keretdr6l
7. A Kdpviselo-testiilet 6ltal meghatiirozott esetekben 6s m6don dcint civil szervezetek
t6mogatiis616l.

8.
9.

Meghirdeti 6s elbirrilja a sportprilyiizatokat.
Ellenorzi a sportkoncepci6, a kdpviselo-testiileti ds bizotts6gi hatiirozatok vdgrehajt6s6t,
azokr6l dvente besziirnol a K6pvisel6-testtiletnek.
10. Elten6rzi a Kdpviselo-testt.ilet riltal sport c6ljiira biztositott t6mogatAs felhaszn6l6srit.
11. Vdlemdnyezi a sporttal kapcsolatos feladatok ell6t6sara kdtend6 egytittmtik6d6si
me giil lapodris-tervezeteket.

12. Minden dv szeptember 30-ig j6vahagyja a keriileti didksport mindenkori tandvre
vonatkozo versenyprogramj6t.
1 3. Ellenorzi a didksporl versenyprogramj6nak vdgrehajt6siit.
14. J6vrihagyja a testnevelo tandrok kozdssdge rlltal kidolgozott szempont - 6s pontrendszert,
ds ddnt az el6z6 tan6vben a di6ksport versenyeken r6sztvev6 kozoktatiisi intdzmdnyek
dsztdnzo t6mogat6s6r6l, a testnevel<i tanrirok kdz6ss6ge riltal kidolgozott szempont 6s
pontrendszer alapjrin.

15. Ellenorzi az iskolai sportkdr6k mLikc,d6s6t.
16. Elfogadja a mindenkori kdlts6gvet6si dvre sportszervezetek 6ves tamogatiisara vonatkoz6
szempontrendszeft a mindenkori kolts6gvet6s elfogadiis6t kciveto 14 napon beliil, ds ezen
szempontrendszer alapj6n dcint a sportszervezetek rdszdre nyfjtott mi.ikdddsi
trlmogatiis16l.

17. J6v6hagyja a Corvin Mriveloddsi Hdz h6t6ves tovribbkdpzdsi terv6t. m6dosit6s6ra
vonatkozoan fenntart6i hatiisk<irrel rendelkezik.
18. Engeddlyezi a keriileti cimer, a ziiszl6, illetve lobog6 e rendelet alapj6n enged6lyhez
kdt6tt hasznalat6t, alkalmaz6sdt vagy forgalomba hozatal cdlirlb6t t<irt6no elo6ltit6s6t tt bb
alkalomra sz616 haszndlat esetdn.
19. Az engeddlyben meghatiirozott feltdtelek. valamint a rendeletben foglalt eloiriisok
megs6rtdse eset6n dont az engedely visszavoniisiir6l.
20. osszegzi. vdlemdnyezi ds d<intdsre a Kdpviselo+estiilet el6 terjeszti a kitiintetdsek
adom6nyozrisara, visszavon6s6ra 6rkezett javaslatokat.
21. Dctnt a civil szervezetek tenndszetbeni t6nrogatiisi 6rakeret odait6l6s6nek m6djdr6l,
sztiks6g eset6n pitlyiuat kiirrisdr6l, a benyrijtott k6relmek elbirdl6srir6l, a pliyizat
drt6kel6sdrol.

KOZNEVELESI. IFJUSAG. ES GYERMEKVEDELMI BIZOTTSAG

l.

Drint az 6ves kcilts6gvet6sben tervezett ..Kertviirosi tehetsdges tanul6k

2.

tiimogatdsi keret felhasznS[iis6r6l.
Pitlydzatot ir ki a keriilet tehetsdges tanuloinak tdrnogatris6ra, 6s a be6rkezett piily6zatokat

elbir6lja. D6nt

3.

a

tamogatasa"

tamogatort tanul6k szdm6r6l, 6s az egyes tanul6knak nyfjtand6

trimogatisi osszeg nagys6giir6l.

Ddnt az dves kdlts6gvet6sben tervezett .,Egyhazak tiimogat6sa" t6mogatdsi keret
felhaszn6ldsiir6[.
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UGYRENDI BIZOTTSAG
1

.

2.
3.

Drint a kdpvisel6-testtileti illdsrol, a bizottsrigi iildsr6l t<jrtdn6 igazolatlan hiiinyz6s eset6n
a tiszteletdii m6rtdkdnek cs<ikkentds6rol.
Lefolytatja a vagyonnyilatkozati eljar6st (SZMSZ)
Drint a polgiirmester egyet6rtisdvel az rinkormiinyzat vagyoniit vagy kcivetel6s6t 6rint6
perbeli vagy peren kiviili egyezs6g esetdn, ha a k<ivetel6s. valamint az egyezsdgi ajiinlat
k<iz<jtti kiilctnbsdg, illetve teher esetdn az egyezseg sor6n felajrinlott tisszeg nem 6ri el a 3
mitli6 Frot.
5/b. mcll6klct

A I]UDAPES T F6vARos xVI. KERULETI ONKORMANYZAT KEPVISELo.

TESTI LETE ALTAL A POLGARMESTERRE ATNUH.q,ZOT.T HATASKOROK
JEGYZEKE

.
2.
I

3.

4.
5.

Ddnt telepiildsi t6mogatasokra val6 jogosultsrig megiillapitrisrir6l.
Dcint rendkiviili telepiil6si t6mogatiisok meg6llapitAs6r6l.
Ddnt a kdztemetdsrol.
DOnt a jogosulatlanul felvetl tiimogates egy osszegben t<irtdno visszafizet6s6rol. A
meg6llapitott visszafizetds dsszeg6t m6[t6nykist 6rdeml6 esetben elengedi, vagy
csdkkenti.
Engeddlyezi a kertileti cimer, a zriszl6. illetve a lobog6 e rendelet alapjiin engeddlyhez
k6rott hasznaladt. alkalmaziisdl vagy forgalomba hozatal c6ljrib6l tdrt6no elo6lli6sat egy
alkalomra sz6l6 haszn6lat esetdn.

6. Ddnt az

Onkormiinyzat PolgArmesteri Hivataliin6l dolgoz6 kiiaisztviselok. az
intdzmdnyeindl dolgoz6 kcizalkalmazottak lakris dpitdsdhez, hkas tjj66pitds6hez, lak6s
vrisiirl6srihoz. lakiis cserdjdhez. lak6stulajdon legal6bb egy szobiival val6 b6vitds6hez,
lakiistulajdon korszeri.isitdsdhez. lakiistulajdon kcizmiivesit6sdhez a visszat6ritendo
trimogat6sr6t, a tiimogatris m6rtdkdrol ds a tdrlesztds id<itartamiir6l.

7. Dtjnt
8.
9.

koztertilet-haszniilati engeddlyek megadris6r6l, megrillapitja

a

kdztertilet

rendeltet6stol eltdro haszn6lat6t.
Ertdkhatdrra tekintet n6lkiil ddnt az onkormAnyzat tulajdon6ban ril16 6s drtdkesitdsre ki
nem jeldlt. kizdr6lag mez6gazdas6gi mtiveldsre alkalmas ingatlanok
haszonb6rbeadiisar6L

Jogosult szemdly vagy szervezet tutajdoniiban l6vo vagyonon fenniill6 jogokkal

kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatok megt6tel6re, amennyiben

az

ktitelezettsdgviillal6ssal nem j iir.
10. Jogosult az ipitdsi es fennmaradiisi engeddlyekhez, tovribbri egy6b munkiilatokhoz eloirt
6pitdsi jogosults6g igazol6srihoz a tulaidonosi hozzitjirLrl{s kiaddsiira cinkotminyzati
tulajdonri ingatlanok tekinteteben.
11. Jogosult dnkormenyzati tulajdonban A116 ingatlanon 6pit6si tev6kenysdghez,
telekmegosztrishoz, telek<isszevoniishoz, telekhatiir-rendezdshez, egydb 6pit6si iigyekben
tulajdonosi hozzitjirulls megadasiira. az elidegenit6si 6s terheldsi tilalmak tdrlds6hez,
valamint a toviibbi 6nkormiinyzatot koveto rangsorban t6rtdno megterhel6shez a
ho zzitj

6rdis

me gad6s6ra.

12. Jogosult md,s szemdly vagy szervezet tulajdon6ban 6116 ingatlanon 6pit6si (bont6si)
enged6lyhez szomszddk6nt, illetve tigyf6lk6nt tulajdonosi hozzitjirdis megadiisdra,
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jogr6l val6

lemond6sra, a tulajdonost megilleto birtokvddelem
ig6nybevdtel6re, kdrt6ritdsi ig6ny drv6nyesit6s6re, haszn6l6val (b6rlovel) szembeni
kcivetelds 6rvdnyesitds6re, a vagyont 6rint6 szerz6d6s (meg6llapodds) megszegds6vel
fellebbezdsi

<isszefiiggo igdny drv6nyesit6sdre 6rtdkhatiirt6l ftiggetlentil.

13. Az dnkormrinyzat tulajdondban l6vo kdz- 6s egydb tedileteken kdzmrivek, nyomvonal
jetlegii dpitmdnyek, valamint az ezekel tisszeftiggo egydb al- 6s fel6pitm6ny
l6tesit6s6hez, bovit6sdhez vagy dthelyezds6hez. illetve szobor, emldktribla elhelyezdsdhez
a tulajdonosi hozzrij iirul6st megadja.
14. Ttjbbszemdlyes gazdas6gi tiirsasiigban, nonprofit tarsas6gban l6vo <inkorm6nyzati
tulajdonrdsz, vagy szavazati jog 10Yo alatti, tags6gi (r6szvdnyesi) jogokat gyakorol.
15. D<int az Onkormdnyzat k<ivetel6seirol val6 lemond6sr6l, vagy mdrs6kl6s6rol, ha a
kovetelds egyedi drt6ke a kdltsdgvet6si tdrv6nyben meg6llapitoft kis <isszegrl k<ivetelds
drt6kdnek kdtszeresdt nem haladja meg.
16. Rendelkezik a Polgiirmesteri Hivatal helyis6geinek haszniilatba (b6rbe) ad6sar6l.
17. Jogosult 6nkormiinyzati vagyon hasznosit6s6ra, elidegenitds6re vonatkoz6
szerzoddsekben foglaltak megszegdse esetdn a szerz6d6s felbontiisiira, megsziintetds6re
ir6nyul6 jognyilatkozatok megtdteldre.
18. Ertdkhatdrra tekintet n6lkiil d<jnt az dnkorm6nyzat tulajdondban dll6 6s drtdkesitdsre ki
nem jelcilt. bedpitetlen belteriileti fdldter{ilet hasznositiisrir6l legfeljebb l2 h6nap
hatArozott idotartamra.
19. D<int osztatlan kdzcis tulajdon rnegsziintetds6vel kapcsolatos me96llapodiis megkcitds6r6l
a C PB egl etenese mellett.
20. Utdpitdsi drdekeltsegi bozzitjfutlits fizetdsdre kcitelezi a rdszvdtelt nem viillal6
drdekelteket.

21. Enged6lyezi kdrelernre ftdpitdsi hozz

jtruli*

tegfeljebb 45 havi egyenl6 rdszletben

tdrt6no kamatmentes megfi zetdsdt.

22. Lakossdgi kezdemdnyez6sti cineros szennyvizcsatorna hozzdjiirul6s megfizetdsdre
legfeljebb 36 havi 16szletfizetdst engeddlyezhet.

23. Engeddlyezi fa kivdgrlsrit, elrendeli a fa p6tlisriLt, esetlegesen a pdnzbeni megviilt6s
osszeg6t.

24. DOnt a kciltsdgvetisben meghatiirozolt dsszeg erejdig az riltaldnos miikrid6si tartaldk 6s a
fejlesztdsi cdltaftalek felhaszndl6srir6l, 6tcsoporlosit6srir6l.
25. Gyakorolja a finansziroziisi bevdtelekkel 6s kiad6sokkal kapcsolatos hataskoroket.
26. Az egyes p6lyi'atokhoz - an.rennyiben a pitlydzati <jnrdsz fedezete a kolts6gvetdsben
biaositott, valamint jogszabrilyi eloirris alapjrin az inkassz6jog biztosites6r6l sz6l6
nyilatkozatot aliiirj a.
27. Az onkormrinyzat bevdteleit ds kiaddsait m6dosfthatja 6s a kiadiisi kiemelt el6irenyzatok
kdzdtt Atcsoportosithat az eredeti eloiranyzat kciltsdgvetdsi focisszegdnek 5 %-itig.
28. PitlyAzari dff6szr biztosit onkormanyzati, illetve intdzm6nyi p6lyAzatokhoz 25 000 E Ft
6sszeghatririg. amelyrol a soron kcivetkez6 k6pvisel6-testtjleti iil6sen a ,,Polgdrmesteri
beszimol6" keretdben t6jdko zratdsl ad.
29. Jogosult saj rit hatriskcirben a kdltsdgvet6s egyes eloirinyzatait 6rinto iitmeneti
inGzkeddseket tenni az 6llampolg6rok 6let 6s vagyonbiztonsdgdt veszdlyezteto elemi
csapiis, illetve annak kcivetkezmdnyei elhiiritasa drdek6ben sztiksdgess6 v6lfi
halaszthatatlan kotelezettsegek teljesitds6re

30. Dcrnt
3

l.

az

onkorrn6nyzat k<izmu

6s

energetikai kciltsdgvet6sben meghatarozott

c6ltartal6k6nak atosoportositAsAr6[
Dtjnt a lakiiLsatapnak az Onkormiinyzat tulajdoniiban l6vo lak66ptiletek feluj itiis6ra 6s
azzal egytitt vdgzett korszertisitesre tortdno felhaszn6l6s5r6l.

59

32. Dcint a lakrisalapnak a telepiildsrendezdsi tervek szerinti lak6dvezetbe sorolt tertiletek
kcizmrivesitdsre tort6no felhasznrikisdr6l.
33. D<int a lak6salapnak 6pitdsi telkek kialakit6s6ra tcirt6no felhasznrilisar6l.
34. Dctnt a ,,Tiszta udvar rendes h6z" a,.Legszebb utca" a ,,Legotthonosabb ldpcsoh6z" cimek
adomiinyoz6s616l.

35. Elbirrilja a Bursa Hungarica Felsooktatdsi Onkormanyzati Osn

dnd ij palyazatra

benytjtott

p6lyrLatokat.

36.

Elbirrilja az egyes feltletek dnkorm6nyzati t6mogat6ssal megval6sul6 lalfirka

mentesit6sdre benyrijtott pitlydzalokat, a rendelkezdsre 6116 keret figyelembev6teldvel
dont a tiimogatds odait6l6sr6l.
37. Drint vissza nem t6ritend6 t6mogat6sok odait6l6s6r6l a k<iltsdgvetdsben meghatarozott
dsszeghat6rig a kriziskeret terhdre az eseti szoci6lis p6nzbeli ell6tAsok kdzdtt.
3 8. A mezei 6rszolg6lat tekintetdben egydb munk6ltat6i j ogok gyakorl6s6ra j ogosult.
39. Szerz6d6st kdt az dntomanyzati tulajdont ingatlan- 6s ing6vagyon drt6kesit6s6re,
hasznosit6siira meghirdetett ptiytzart elj6r6s nyertes6vel.
40. A szem6lyi t6ritdsi dij osszeg6t cscikkentheti vagy elengedheti.
41. Dont a helyi vdllalkozrisok munkahelyteremto ds foglalkozris6saonzo program keretdben
iz egyes v6llalkoz6sok 16sz6re nyfrjtott t6mogatrisokr6l 6s azok m6fi6kdrol.
42. Ddnt a Budapest XVL keriilet Ujszrisz u.88. sz6m alatti 6ptiletben (toviibbiakban:
Szobab6rl6k Hdza) taltlhat6 lak6sok esetdn a b6rleti szerzodes meghosszabbitiis6r6l,
valamint a fsz. I1., I. em.27.,1I. em. 38., II. em. 39.. II. em. 40., II. em. 46., II. em. 48.
sz6m alatti lak6s b6rbeadiis6r6l 6s a bdrleti szerz6d6s meghosszabbit6sdr6l.
43. Drint a szerz6d6sben ds a3212012. (.XI.26.) rendeletben foglaltak szerinti teljesit6s esetdn
a lak6sb6rleti jog meghosszabbitrisar6l szociiilis 6s koltsdgelvti alapon.
44. Dont a visszamaradt tiirsb6rl6vel kotendo szerz6d6sr6l.
45. Dont valamennyi, a 3212012. (XI. 26.) rendeletben kiilon nem szabiilyozott egy6b
b6rbead6i .jognyilatkozat kiad6srir6l, bdrbead6i jogok gyakorkisiir6l. kiitelezettsdgek

46.

teljesit6s616l.
D<tnt a bdrleti szerzoddsben fogtah k6telezetts6gek megszeg6se esetdn a sziiksdges
elj6riisok meginditiisrir6l, a szerzodes felmond6sar6l.

jogi

47. Drint dnkorm6nyzati tulajdonu helyis6gek eseti vagy vis maior b6rbeadiisiir6l legfeljebb
15 napig terjed6 id6tartamra, kiz6r6lag b6rleti dij fizet6se mellett. Megdllapitja a b6rleti
dij dsszegdt, a jogviszony jellegdt ds c6lj6t.
48. Lebonyolitja az egyszenisitett zafikdrii p6ly6zati elj6r6st.
49. D6nt az tinkorm6nyzati tulajdonri nem lak6s cdlj6ra szolg6l6 helyis6gek eset6ben

a bdrleti

szerz<id6s meghosszabbitrisiir6l.

50. Dctnt az 6nkorm6nyzati tulajdoni nem lakiis c6ljara szolg6l6 helyisdgek szerz6d6seinek
t6rtdn6 megsztintet6sdrol.
kdzcis megegyezdssel
-P.dag6gusa,

51. Dont az Eu
Alkalmazottja,

ur-E,

az Er: Ovodapedag6gu sa, a, Eu Pedag6giai Munk6t Segito
Orroru, az Ev iglszsdgtigyi Szakdolgoz6ja, az Ev Szoci6lis

Munkrisa Dij ak odaitd16s6rol

52. Teleptildsk6pi kcitetez6s formdjriban onkorm6nyzati hat6srigi dont6ssel elrendelheti a
teleptil6sk6pet ront6 rekl6mok, c6g6rek megsztintetdsdt, a helyi 6pit6szeti
drt6kv6delenimel osszefiiggo kotelezetts6gek teljesitds6t.
53. Dcint a tiirsash6zak, Iak6sszrivetkezeti lak66piiletek felfijit6sanak elbir6l6s6r6l 6s vissza
nem t6ritend6 pdnziigyi trimogatds6r6l
54. Elbir6lja a lakoss6gi komposa6lis cinkormiinyzati t6mogatiis6ra benyujtott
jelentkezdseket.
55. Dont a helyi civil szervezetek feladatanak ell6t6sdra biztositott onkormiinyzati tulajdonri
ingatlanok adott naptriri dvre vonatkoz6 nyitvatart6si idej6rol.
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56. Dont a kcilts6gvetdsben meghat6rozot tAmogatAsi keretek terhdre a civil szervezetek
pdnzbeli t6mogat6s nytjtris:ira benyrijtott piilyi2atair6l. a befogad6 nyilatkozat kiad6sar6l,
llletv e az elutasit6s6r6l.

57. Dctnt

a civil

elfogadris rir6l

58. Dcint
59. Ddnt

szervezetek r6sz6re biztositott p6nziigyi t6mogatris elszimoliisdnak

.

a komposztAlas cdljara szol9616 eszk<izre

benytjtott j elentkezdsekr6l.

a csapad6kviz t6roLis cdljara szolgiil6 eddnyre benyrijtott jelentkez6sekrol.

5/c. mell6klet

A BUDAPEST F6VAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT KEPVISEL6-

TESTULETE ALTAL A JEGYZ6RE ATRUHAZOTT HATASKOR6K JEGYZfKE

1. Lefolytatja az eljdrttsl ds dcint a kozossdgi egyiitt6l6s alapvet6 szabilyainak, valamint ezek
sz6[6 rendelet alapjrin indult figyekben.

elmulaszt6siinak jogkdvetkezmdnyeirol

6l

1.

szimri fiieeel6k
A KEPVISEL6.TESTIJLET TAGJAINAK Nf,VSOR,q.

Koviics P6ter

Polg6rmester:
1

. sz6mir egy6ni

vrilaszt6keriilet

egydni v6lasa6keriilet

Horw6th .Iinos

3. szrimri egydni v6laszt6keriilet

G6sp6r J6zsef

4. szdmt egydni v6laszt6kertilet

Dobre Ddniel

5. sziimir egydni v6[aszt6kertilet

Vincze Agnes

6. szdmir egydni v6laszt6keriilet

Dr. Krimyein6 Riitz Katalin

7. sziimri egydni vrilaszt6kertilet

Antaloczy Csaba B6la

8. szrimri egy6ni v6laszt6keriilet

Dr. Csomor Ervin

9. szitmu egydni vdlasa6keriilet

Kov6cs Pdter

2.

szirm:io

10. szdmt egydni v6lasa6kertilet
I

Szatmiry Ldszl6

L

szamir egydni viilaszt6keriilet

Acs Anik6
Kov6cs Raymund

Tibor

12. szitmt egydni v6laszt6keriilet

Sz6sz .I6zsef

Kompazacios lisa:

Abonyi Janos
Mizsei L6szl6
Dr. Seb6k L6szl6
Vajda Zoltrin Tam6s
Varga Ilona
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Keriiletfeileszt6si 6s-tjzemeltet6si Bizottsrie

Elntik: Szatmr{ryLfszl6
Tagok: Dobre D6niel
G6spar J6zsef

Dr. Sebtik L6szl6
Gilydn Ince
Medve Lajos
Kaszas Gdbor

Ktirn ezetv6delmi

6s

Ktizbiztonsrisi B lzottsitu

Elntik: Mizsei LriszkS
Tagok: Horvrith J6nos
dr. Kdmyeind R6tz Katalin
Kov6os Raymund
Varga Ilona
Vass

Pltl

Czip6 Zoltdn
Szepesi

Attildnd

Csizmazia Ferenc

Kiizbeszerz6si Bizottsig

Elntik: Varga Ilona
Tagok: Szatm6ry Litszl6
dr. Kornyeind R6tz Katalin
Dobre Drfuriel
Y alda Zoltan

Kulturrilis

Elntik: Horvrith Jinos
Tagok: Acs Anik6
Antal6czy Csaba
dr. Sebok L6szl6

Molndr Gyargtnd
Horvdth Jdnosnd
Hepp Bdla

6s S n ort

Bizottsri g
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Kiiznevel6s i.

Ifi us ls - 6s Gvermekv6delmi Bizotts6s

Elntik: Acs Anikr5
1'agok: dr. Kdmyeind R6tz Katalin

Antal6czy Csaba

Abonyi Jiinos
Leblanc Mdria Magdolna

ldiim

Horvath

Mrena Edit

tlevrendi Bizotts:ie

Elntik: Abonyi

Jrinos

Tagok: Acs Anik6
Horv6th Jzinos

Mesiegyzds: A d6lt betivelszedett nevek a bizottsrigok nem kdpvisel6 tagjai.

3.

szimI fiieeel6k

A NEMZETISEGI ONKORMANYZATOK ELNOKEI

Bolgrir: Opyene Francis Augustinnd
Gcir<ig: Gabranis Georgios

N6met: P6teri Ildik6
Ormdny: Hollandin6 Visi Agnes
Roma: Szendrei Gyula
Rom6n: Gyalogn6 Gergely Katalin
Ruszin: Dr. P6cs Olga
Szerb: Sziivity Mikl6s Tam6s

Szloviik: Dr. Szab6 Zsuzsanna
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,1,

Az dnkormfnv zat

illal

Fiieeel6k

ala,nitott int6zm6nvek (kiilts6svet6si szerv

es

sazrJasisi

tf rsasiigok felsorol6sa
Sor-

Sz6khelye

Fenntartott kiilts6gvet6si szerv neve

szdm

XVI. Kertilet

Kertviirosi

Eg6szs6gi.igyi
1

1

163 Budapest, J6kai utca 3.

Szolgalata

Budapest F6v6ros
2

XVI.

kertileti

Onkorm6nyzat Gazdasrigi, Miikcidtet6-

1163 Budapest, J6kai utca

6.

II.

emelet

Ellat6 Szervezet
J.

I 164 Budapest, Ostoros utca 6-8

Cinkotai Huncutka 6voda

XVI. keriileti Gyerekkuck6

Budapest

1

165 Budapest, Centenririumi sdtiiny

1

6voda

3.

XVI. keriileti Margardta Ovoda

5

Budapest

6.

Mrityrisftildi Fecskef6szek Ovoda

7

Budapest

8

Sashalmi Manoda

I

Szentmihiilyi J6tsz6kert

l0

XVL

voda

XVI. keriileti Napsugiir

keriileti

voda

162 Budapest, P6terke utca 10- 12.

1

165 Budapest, Baross G. utca 32-36

1163 Budapest, Czir6ki utca 8-10
1

Kertvarosi

163 Budapest, Konyvtar utca 26.

I 161 Budapest, Baross utca 141.

oda

Egyesitett I 165 Budapest, Centenririumi s6t6ny
5/A.

Bcilcsode

1l

1

Napraforg6 Csal6d-

6s

Gyermekj6l6ti
1

163 Budapest, Cziritki

*ca22.

Kdzpont
12.

Corvin Mtiveloddsi Hdz

1

165 Budapest, Hunyadvrir utca43/d.

13.

Teriileti Szoci6lis Szolgdlat

1

I

14.

Kertiletgazda Szolg6ltat6 Szervezet

1

165 Budapest, Demeter utca 3

15.

R6kosmenti Mezei 6rszol96lat

1

165 Budapest Sarj it

1

165 Budapest Veres P.

Kertvrirosi Helytcirt6neti 6s Eml6kezet
16.

65 Budapest, Veres Pdter utca109.

itt

5.

rit. 157.

Kdzpont
Gazdas:i si Tf rs as6sok

Rehab

XVI.

Foglalkoztat6 6s Szolg6[tat6
11

1.

61 Budapest. Pdlya utca 48

Kft.
2.

Kertv6rosi Spofil6tesitm6nyeket Uzemelteto

1

163 Budapest, Havashalom utca 41.
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Kft.
)

,,Sashalmi Piac" Kft.

I 163 Budapest. Sashalmi sdtfny

Az 6nkormdnyzat telephelyei
I

I 163 Budapest. Havashalom utca 41

2

I 163 Budapest. Havasl.ralom utca 43

J

862,1 Balatonszrirsz6.

M6ra Fcrenc utca 7.

Tusnridfiird6 hrsz.: 76L6 (Romriniai pontos
4

cime: 535100 Baile Tusnad (HR)
Harghita Str. Brazilor Nr. 10.

Jud.
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Az Onkormr{n zat tulaidoniban, de az Eszak-Pesti Tankeriileti Ktizpont fenntartris:iban
6s

Sor-

miikiidtet6s6ben

rilll

Miikiidtetett int6zm6nv

szim

int6zm6n vek felsorol{sa

Sz6khelye

neve
1

1

J6nos Altal6nos Iskola

Budapest

XVI. Keriileti Arany

Budapest

XVI. Keriileti Batthyany Ilona Altal6nos

2

162 Budapest,

Bekecs utca 62-78
1

164 Budapest.

Georgina utca 23

Iskola

1

J

Budapest

XVl. Keriileti Centen6riumi Altal6nos Iskola

4.

Budapest

XVI. Keriileti Herman Ott6 Altal6nos Iskola

Budapest

XVL Kertileti Lemh6nyi

165 Budapest,

Sasviir utca 101
1

Dezs6 Altal6nos

5

Regele J6nos utca 43-45.
1

163 Budapest,

H6scik fasora 30

Iskola

1

6

161 Budapest,

Budapest

XVI. Kertileti J6kai M6r Altaldnos Iskola

Budapest

XVI. Keriileti Kolcsey Ferenc Altalanos

7

163 Budapest,

Tiszakomlo utca 29-35
1161 Budapest.
Hoscik tere 1.

Iskola

1162 Budapest,
8

Budapest

XVI. Keriileti M6ra Ferenc Altal6nos Iskola

Budapest

XVI. Kertileti Sashalmi Tanoda Altal6nos

9

XVI. Kertileti Szent-Gycirgyi Albert

10.

Altaliinos Iskola
Budapest
11.

1

XVL Keriileti Tiincsics Mihrily Altal6nos

1161 Budapest,

Cscimori utca 20
I 165 Budapest,

Iskola ds Gimn6zium

Tiincsics ulca I -9.

XVL Keriileti Gollesz Viktor voda.
Altal6t-tos Iskola 6s Egys6ges Gy6gypedag6giai

1

Budapest

12.

163 Budapest,

Metr6 utca 3-7.

Iskola
Budapest

Ida utca 108- 1 10

164 Budapest,

szabadfdld rir 7

M6dszerlani IntdzmdnY
1

1i

Szerb Antal Gimn6zium

Budapest
11.

XVI. Keriileti Rdcz Aladiir Zene-, Tinc',

K6pzo- 6s lparmiiv6szeti Alapfokri Mtiv6szeti Iskola

164 Budapest,

Batthy6ny Ilona utca 12.
1

165 Budapest,

Tiincsics utca 7-9.
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2. szimir fiieeel6k

ALPOLGARMESTEREK:
1.

Dr. Csomor Ervin

2. Szdsz J6zsef Tibor

TANACSNOKOK

l. A taniicsnok neve: dr. Kcirnyein6

Rritz Katalin

Megvilasztva: a26712014. (X. 29.) Kt. hatiirozattal
Fel adat a ; egyhirziigyi kapcsolatok feliigyelete feladat ell6tiisa

2. A tan6csnok neve: Vincze Agnes

Megv6lasztva: a26812014. (X. 29.) Kt. hatlrozattal
F e I a dat a : ifi tis6gi kapcsolatok l'eltigyelete feladat elLitrisa

AZ ALLANDo BZOTTS Acox

ucra.INAK NEvsoRA

Es6szs6eiicvi 6s Szoci6lis Bizottsdg

Elniik:

Grisp6r Jrizsef

Tagok: Vincze Agnes
Dobre D6niel

Mizsei L6szl6
Varga Jdnosni

Dr. Varga Jdnos
dr. L6rincz Gdbor

Gazdasi

Elntik: Kovdcs Raymund
Tagok: Szatmary Ldszli
Vlncze Agnes
Y ajda Zoltan

Hollandind Visi ignes
dr. Szab6 Gabor
Solymar Ldsz16

6s

P6nzii

Bizotts{

3 ",."Ll-t Let

A

Hatrilyos SZMSZ

UJ SZMSZ

4.$

4.$

Kdpvisel6-testtilet

az alakul6 iilds6t

a

v6laszt6st k<jvet6 l5 napon beltil tafija meg.
Az alakul6 iil6st a polg6rmester hivja 6ssze

Az alakul6 iil6st a polg6rmester hivja

rissze

6s vezeti a v1,lasztirs eredmdnydnek jogeross6
v6l6siit kovet6 l5 napon beli.ili id6pontra.

ds vezeti.

s.$

s.s

(5) A polgirmester k<iteles rendkiviili
til6st <isszehivni a
k6pvisel6k

(5) A polg6mester koteles rendkiviili iildst
<jsszehivni a k6pviselok egynegyed6nek,
b6rmely bizottsagnak, vagy Budapest
F6v6ros Komrinyhivatala vezetojdnek az

egynegyed6nek. b6rmely bizotts6gnak. vagy
Budapest Fovrlros Kormiinyhivatala
vezet6jdnek inditvrinyrira. Az inditvdnynak

0lds

eloterjeszt6sben rdszletezetl

-

indokdt

meg kell felelnie az el6terjesads alaki ds tarlalmaz6 inditviiny6ra. Az inditvrinyt a
tarlalmi szab6lyainak. Az inditv6nyt a polgdrmestem6l kell eloterieszteni. A
polgiimestem6l kell el6terjeszteni. A rendkiviili kdpviselo+esttileti til6s kotelezo
rendkivtili k6pviselo-testiileti iilds kdtelez6 dsszehiv6srlnak esetdben az inditviiny
osszehiv6siinak eset6ben az inditvriny be6rkezds6t kovet6 l0 napon beliilre kell az
be6rkez6s6t kcivet6 10 napon beliilre kell az til6st kitrizni. Nem kell rendkivtili iildst
iil6st kitrizni. Nem kell rendkiviili iil6st osszehivni, ha az inditvriny bedrkezdsdt6l
6sszehivni, ha az inditvriny bedrkez6s6t6l sz6mitott 10 napon beliil rendes tildst taft a
sziimitott 10 napon beltil rendes iil6st tart a K6pviselo+esttilet. kiv6ve, ha a rendes iil6s
K6pviselo-testtilet, kivdve. ha a rendes iil6s idej6n a rendkiviili iildsen targyaland6

idejdn

a rendkivtili

til6sen t6rgyaland6 beadvri,ny id6mirl6s miatt mar okafogyott6

beadviiny idomril6s miatt miir okafogyott6 v6lna.
v6lna.

e.|i

Q)

ZArt [l6sen a Kdpviselo-testiilet tagjai, a
jegyzo, a nemzetisdgi szosz6lo. ha az
tigy kozvetleniil drinti az adott
nemzetisdget. tovribbii meghiv6sa eset6n
az erintell ds a szakdrto vesz rdszt.

e.s

(3) A z6rt tildsen a Mdtv
bekezdds6ben meghatdrozott

46. $

(3)

szem6lyek

vesznek. vehetnek rdszt.

(4) A zart tl6sen hozott

hatdrozalol (4) A z6rt til6sen hozott hatarozatot
nyilv6nossiigra kell hozni, kivdve, ha egyedi nyilv6nossdgra kell hozni, kivdve, ha a
hat6srigi tigyben tortdnt a hatirozalhozatal, nl,ilviinoss6gra hozatalt jogszab6ly tiltj a.
avagy ha a nyilvdnoss6gra hozatalt
jogszabrily tiltja.

12.$

12.s

(2) A javasolt napirendnek lehet6s6g (2) A javasolt napirendnek tar1almaznia
szerint tafialmaznia kell minden olyan kell minden olyan eloterjesztdst, melyeket a
elote4eszt6st, melyeket a k6pviselo{esttilet kdpvisel6-testiilet bizotts6gai. a k6pvisel6k
bizotts6gai, a k6pvisel6k vagy a hivatal vagy a hivatal tiszts6gvisel6i legkdsobb az
tisztsdgviseloi legkds6bb az til6st tildst megel6z6en tizenharom nappal

eliuttattak

megelozoen tizenh6rom nappal eljuttattak a
jegyzohdz, tovitbbd az el<iterjeszt6s megfelel
a Z. $ (Z)-(3) bekezd6s el6irrisainak.

a jegyzShdz, tovribbri

eloterjesztds megfelel a 7. g

(2)-(:)

az

bekezd6s

el6iriisainak.

18.$

18.s

(aa) A (a) bekezdds szerinti szemdlyes (5) A (4) bekezdds szerinti szemdlyes
drintetts6gre vonatkoz6 bejelentdsi drintettsdgre vonatkoz6 bejelentdsi
kdtelezettsdg elmulasZiisa eset6n a kotelezetts6g elmulaszt6sa esetdn a
meghozott hat6rozatot vissza kell vonni,6s

meghozott hatiirozatot vissza kell vonni.

6rintetts6g ismeret6ben
megismdtelt szayaziLsra kell bocs6tani rigy,
hogy a mulaszt6 kdpviselo az tj

megismdtelt szayaziLsra kell bocsitani rigy,

az tigyet az

6s

a'z iigyet az 6rintettsdg ismeretdben

hogy a mulaszt6 k6pvisel6 az tj
ddnt6shozatalban nem vehet res^. A

drintdshozatalban nem vehet rdszt.

beielentdsi kdtelezettsdg elmulasztiisa esetdn
az drintett kdpviselo tiszteletdtAt hrirom havi
idotartamra 50%-kal csrikkenteni kell.

le.$

le.s

(1) A Kdpvisel6-testiilet a t6rv6ny 6ltal (1) A Kdpvisel6-testiilet a t6N6ny iiltal
nem szabiilyozott helyi tarsadalmi viszonyok
rendez6sdre, tovAbba t6rvdny vagy f6v6rosi
kcizgyrildsi rendelet felhatalmaziisa alapjdn,
amak vdgrehajt6s6ra dnkormiinyzati
rendeletet alkot.

(4) A

nem szab6lyozott helyi trirsadalmi viszonyok
rendez6sdre, tov.ibb6 tdrvdny felhatalmaziisa
alapj rin, annak vd grehaj t6s6ra cinkormiinyzati

rendeletet alkot.

(4)

rendelet akkor

A rendeletet a Hivatal hirdet6tabldjAn
ki kell hirdetni, 6s gondoskodni kell annak

rnin6siil
kihirdetettnek. ha a Hivatal hirdet6tdbl6j6n 6s
a honlapon egyar6nt kdzzdtdtelre kertilt.
Minden olyan rendeletet. amely jelentos,
avagy pontosan be nem hatiirolhat6 szem6lyi

a honlapon t<ir1dn6 kcizzdtdteldr6l. Minden
olyan rendeletet, amely jelentos, avagy
pontosan be nem hatdrolhat6 szemdlyi kdrt
erint. a kihirdetisen t az Onkormdnlzar

kdrt 6rint, a

kihirdetdsen tfl az
Onkorrniinyzat lapj6ban is meg kell
jelentetni. Ha a rendelet hosszris6ga vagy
melldkleteinek m6rete miatt eg6szdben nem
jelentethet6 meg, rrividitett cisszefoglal6t kell
kdsziteni ds az rij srigban krizreadni, melynek

illetve a teljes

6ban

meg, rcividitett <isszefoglal6t kell kdsziteni
ds az tjsdgban kcjzreadni, melynek
tartalmaznia kell az 6rintettek jogaira ds
kdtelezettsdgeire vonatkoz6 legfontosabb
szab6lyokat, illetve a teljes rendelet
megtekintdsdnek m6djat 6s helydt.

tartalmaznia kell az drintettek jogaira ds
kdtelezettsdgeire vonatkoz6 legfontosabb

szabrilyokat,

is

meg kell jelentetni. Ha a
rendelet hosszusriga vagy mell6kleteinek
m6rete miatt eg6sz6ben nem jelentetheto
lapj

rendelet

megtekintds6nek m6dj6t 6s helydt.

(l) c) A

(7) c) Az els6

bedrkezett v6lemdnyek, a
vdlemdnyezdsre jogosult nevdnek es e-mail
cim6nek kezeldse a vdlem6nyezett rendelet
hat6lybal6p6s6tol sziin.ritott I dvig t6rt6nik.
Az adatkezelds magaban foglalja az emlitett
adatok gyr-ijtdsdt. tdrokis6t, kcizz6t6tel6t,

szabalyozas

felhasznril6srit 6s tcirl6sdt is.
2

kikeriil

hasiibban olvashat6

a rendeletbol.

23.S
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(3) A

(3) A

k6pvisel6k jogai 6s kcitelessdgei
azonosak, azokat a helyi
cinkormdnyzatokr6l sz6l6 Motv. 3234.$-a tarlalmazza. Ezen fel:ri,l a

kdpvisel6k iogai ds kdteless6gei
azonosak, azokat az Motv. 32-34.$-a
lartalmazza. Ezen feliil a k6pvisel6:
a) ig6nyelheti a munkiijiihoz sziiksdges
technikai feltdteleket, melyeket a Hivatal

k6pvisel6:

a)

ig6nyelheti a munk6j:ihoz sziiks6ges
technikai leltdteleket, melyeket a Hivatal

kdteles biaositani

beledrtve

biztons6gos internet-hozzrif6rdst

kdteles bizositani beledrtve a biztons6gos
internet-hozz6fdrdst ds az dnkormiinyzati
tulajdonri sz6mit6gdpet. Jogosult mindezeken
feliil az Onkormiinyzat mindenkori

6s

a

az

cinkorm6nyzati tulaj donri sziimit6gdpet;

kcilts6gvet6sdben megrillapitott ktildn

iigyviteli

keret

felhaszniil6siira
kdtelezetts6gvrillaldsi 6s utalvdnyoziisi
joggal. a jegyzo vagy megbizottja
ellerlegyzdsdvel a Hivatalon keresztiil ;

21.$
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frakci6k miikrid6si feltdteleinek (4) A frakci6k miikoddsi feltdteleinek
p6nziigyi forriisiir6l a kdlts6gvet6sben kell pdnztigyi forrrisrir6l a koltsdgvetdsben kell
gondoskodni. A hivatal ktiteles a munkdhoz gondoskodni. A hivatal kdteles a munk6hoz
sziiksdges ktilcin irodahelyis6get, techrikai sziiks6ges kiilon irodahelyisdget, technikai
felt6teleket, iigyviteli kozremrikoddst 6s felt6teleket, tigyviteli kdzremiikoddst ds

(4) A

minden frakci6nak biztositani.
illetve megadni.

t6j6koztat6st minden fiakci6nak biztositani.

tiij 6koztat6st

illetve megadni. A k6pviseloi kiil6n
kciltsegkeret lrakci6ra cisszevonlan is
lelhaszniilhat6

-

a

frakci6vezeto
kcitelezetts6gv6llaliis6val 6s utalv6nyoz6si
jog6val, a jegyzo vagy megbizottja
ellenjegyz6s6vel - a hivatalon kereszttil. Ez
esetben a frakci6 tagjainak a keret
osszevonds6hoz elozetesen hozzit kell

jrlrulniuk.
Stsz{mozds miatt 25. $
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(7) Saj6t

szervezeti
a jegyzo

6s

hatrilyosuliis6t

se

(7) Saj6t

is

mrikoddsi
jegyzo krizzdteszi 6s
hat6lyosuliisukat segiti.

mrikoddsi

kihirdeti

szabdlyzatukat

szervezeti

szab6lyzatukat

ds

giti.

a

itszfmozfs miatt 26. $

27.5

(2) Onkormdnyzati feladatok

(2)

dcint6sek

Onkormiinyzati feladatok ell6t6sara, a
k6pviselo-testtileti dont6sek el6k6szitds6re,

elok6szitdsdre, a hivatal ilyen irdnyit
tevdkenys6gdnek. valamint a kdpvisel6-

a hivatal ilyen ir6nyu tev6kenysdg6nek,
valamint a k6pvisel6-testtileti dcint6sek

kdpvisel6{esttileti

testileti dont6sek

ell6t6srira, a

v6grehajtiis6nak ellen5rz6sdre.

v6grehajt6sdnak
3

a

ellen6rz6s6re, a K6pvisel6-testiilet az
al6bbi 6lland6 bizotts6gokat hozza letre:

Kdpviselo-testtlet

a)

Gazdas6gi 6s P6nziigyi Bizottsrig;

a) a h6t fdb6l

b)

Ugyrendi Bizotts6g;

Bizotts69ot;

c)

Eg6szs6gtigyi ds Szocirilis Bizottsrig;

d)

Krizneveldsi, Ifiusdg-

b

Kulturiilis 6s Sport Bizotts6g;

0

Keriiletfejleszt6siKrimyezetv6delmi

6s

Uzemeltet6si

ds

Kcizbiaons6gi

Egeszsegugyi ds Szocidlis
]

1)

C)
h)

Kcjzbeszerz6si Bizottsig.

(9) A

bizotts6g elnoke ds tagja, a
tan6csnok megbizat6sa al6l minositett

(9) A

bizotts6g elncike 6s tagja. a
tandcsnok, a kertileti ktilddtt megbizatdsa

tobbs6ggel felmentheto.

al6l minositett ttibbs6ggel felmenthet6.

dtszimozds miatt 27. $
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(2) A bizotts6gi iil6st a bizottsiig

(2) A bizotts6gi

iildst a bizotts6g elndke
hivja rissze. Az elndk k<iteles dsszehivni a

elncike,

trivolldtdben az itltala megbizott k6pvisel6
bizotts6gi tag hivja cissze. A bizottsrig iildsdt
dssze kell hivni a bizotts6g tagjai
egynegyeddnek ir6sbeli k6r6sdre, illetve a
polgarmester inditv6ny6ra.

bizottsiig iildsdt a bizotts6g

tagjai
a
kdrds6re,
illetve
egyharmaddnak ir6sbeli
pol giirmester inditvrinydra.

31.S
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(1) A

K6pvisel6-testi.ilet gyakorolja a
polgiirmester tekintet6ben a munkSltat6i
jogokat 6s rillapitja meg a jogszabrilyok

keret6n

hiirom kepviselob<il rlllo Ugyrendi

BizottsQot:
d) a het lobol allo Kdznereldsi. Iljirsdges Gyermekr edelmi Bizottsdgot:
e) a het lobol allo Kulturdlis es Sporl
Bizottsrigot;
a h6t f6bol 6116 Keriiletfej leszt6si- 6s
Uzemeltetdsi Bizotts69ot;
a kilenc fobol rill6 K<irnyezetv6delmi
ds Kozbiaons6gi Bizottsrigot;
az dt k6pvisel6b6l 6116 Kcizbeszerzdsi
Bizotts69ot.

Bizotts5g;
h)

t a

6s P6nziigyi

6116 Gazdas6gi

c) a hdt iobol ello

Bizotts69;

s)

6lland6

Bizottsrigot;
6s

Gyermekv6delmi Bizotts69;
e)

az al6bbi

bizottsiigokat hozza l6lre:

beliil az alakul6 iil6sen

(l)
I

A K6pvisel6-testiilet
polgiirmester tekintet6ben
jogokat.

gyakorolja

a

a

munk6ltat6i

az

illetmdny6t.

32.S
32.S
beliil

(1) e) a Mdtv. 68. $ (1) bekezdds6ben
foglaltak szerint az til6st kovet6en

kezdemdnyezheti a kdpviselci-testiileti dcint6s

kezdem6nyezheti a k6pvisel6-testtleti ddntds

megt6rgyaldsiit, ha a dontdst az
0nkormiinyzat 6rdekeit sdrtonek tartj a.

fjabb

(1) e) az iildst kovet6 3 napon

megtargyalas6t, ha a dcintdst az
0nkorm6nyzat 6rdekeit sdrtonek tartja.

tjabb

(3) e) gyakorolja a munk6ltat6i jogokat
4

a

gyakorolja az egydb munk6ltat6i jegyzo, valarnint az egy6b munkdltat6i
jogokat az alpolgdrmester, a jegyzit 6s az jogokat az alpolgiirmester 6s az

(3) e)

dnkorm6nyzati
tekintet6ben;

int6zmdnyvezetok

onkormrfuryzati
tekintetdben;

5

intdzmdnyvezet6k

