
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testülete______________________ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-án, 14.00 
órai kezdettel (Bp. II. Mechwart liget 1. földszint, Házasságkötő Terem) megtartott  
rendes üléséről. 

Jelen vannak: Dr. Láng Zsolt polgármester, Bodor Zoltán, dr. Csabai Péter, 
Dankó Virág alpolgármester, Dömök Lászlóné, Ernyey László, Gárdos Pál, dr. 
Gór Csaba, Kovács Márton, Lánszki Regő, Makra Krisztina, dr. Molnár Zsolt, 
Némethy Béla, Őrsi Gergely, Perjés Gábor, Riczkó Andrea, Schanda Tamás, 
Skublicsné Manninger Alexandra, dr. Varga Előd Bendegúz (képviselők) 
 
Igazoltan távol: Kaposi Péter, Legény Béla (képviselők) 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak:  
 
dr. Szalai Tibor jegyző, Seres Ernő, a II. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője,  
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak: 
 
Balaton Balázs sajtóreferens, dr. Bálint János a Szabálysértési Iroda vezetője, 
Beszédes Rita Főépítész, Fermin Antonio Pineda az Intézmény-gazdálkodási Iroda 
vezetője, Ikladiné dr. Petres Veronika a Gyámhivatal vezetője, Kájerléber Tamás 
az Informatikai Iroda vezetője, Károlyi Helga a Polgármesteri Kabinet vezetője, 
Keszei Zsolt a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda vezetője, dr. Kolláth Adél  
aljegyző, az Igazgatási Iroda vezetője, dr. Szigeti Szilvia jogtanácsos, Marosvári 
József a Belső Ellenőrzési Egység vezetője, Nagy Péter az Építésügyi Iroda vezetője, 
Ötvös Zoltán a Művelődési Iroda vezetője, D. Szabó Ilona Katalin a Humánpolitikai 
Csoport vezetője, Márton Marianna  a Könyvvizsgáló részéről, dr. Murai Renáta a 
Jegyzői Titkárság vezetője, Szigetiné Bangó Ildikó a Pénzügyi Iroda vezetője, Tóth 
József Minőségügyi vezető, Vajthó Gábor a Városrendészeti és Környezetvédelmi 
Iroda vezetője, Vargáné Luketics Gabriella a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 
vezetője, dr. Láng Orsolya a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda mb. 
vezetője 
 

Jelen vannak továbbá:  
 
dr. Polák László a II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat főigazgatója, 
Tóth Ildikó  a Budai Polgár főszerkesztője, dr. Fábián Árpád BUDÉP Kft. 
végelszámolója 
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Kerületfejlesztési, Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottság részéről:  
Mathauser András 
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság részéről: 
Derdák Dénes 

Az ülés levezető elnöke: Dr. Láng Zsolt polgármester 
 
 
Polgármester: Üdvözli a megjelenteket és megnyitja az ülést.  
Megállapítja, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint 18 képviselő jelen van. Legény Béla 
és Kaposi Péter képviselők igazoltan távol vannak, késést jelentett dr. Molnár Zsolt 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Némethy Béla és dr. Varga Előd Bendegúz 
képviselő urak személyében, majd a javaslatot szavazásra bocsátja. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta.  
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
338/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

megbízza Némethy Béla és dr. Varga Előd Bendegúz képviselőket a testületi 
ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésével. 

(16 képviselő van jelen, 16 igen, egyhangú) 

 
 
 
Napirend előtt 1./ pontja 
Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
(szóbeli) 
Előadó: Dr. Láng Zsolt 

   Polgármester 
 
Polgármester: Beszámol a két ülés között történt fontosabb eseményekről: 
 
November 29-én Dankó Virág alpolgármester asszony a Törökvész Úti Általános Iskolában 
rendezett ünnepségen átadta a Gyermekekért Díjat, a Színes Diplomákat, valamint a 
felsőoktatási ösztöndíjakat.  
 
December 1-jén részt vett a hidegkúti egyházközségek által szervezett hagyományos adventi 
gyertyagyújtáson a Hűvösvölgyi Végállomásnál, illetve a Bánffy György Emlékparkban. 
 
December 4-én ünnepélyes keretek között adták át a Hidegkúti Rendészeti Központot. Az 
eseményen megjelent Pintér Sándor belügyminiszter úr, valamint Hatala József országos és 
Tóth Tamás budapesti rendőrfőkapitány urak is. 
Megköszöni a Polgármesteri Hivatal és a kerületi Rendőrkapitányság dolgozóinak a munkáját, 
amivel hozzájárultak ahhoz, hogy a központ elkészüljön. 
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December 12-én, Karácsony közeledtével immár hetedik éve a kerületi idősek otthonaiban és 
gondozási központjaiban tettek látogatást, ahol a Törökvész Úti Általános Iskola tanulói 
Luca-napi és betlehemes műsorral kedveskedtek a lakóknak.  
 
(Mivel ez a 2012. év utolsó testületi ülése, ezen alkalomból meghívja a Képviselő-testület 
tagjait egy koccintásra az ülés végén.) 
 
Szavazásra bocsátja a polgármesteri beszámolót. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta. 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
339/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

a Polgármester beszámolóját - a két ülés között történt fontosabb eseményekről - 
tudomásul veszi. 

(18 képviselő van jelen, 18 igen, egyhangú) 

 
Napirend 2./ pontja 
Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
(írásbeli) 
Előadó: Dr. Láng Zsolt 

   Polgármester 
 

Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta. 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
340/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

a 352, 366/2011., 183, 282, 291, 292, 293, 294, 300, 318, 327, 328, 330, 333, 
336/2012. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, 
 
a 389/2011. (XII.20.) határozat végrehajtási határidejét 2013. november 30-ig 
meghosszabbítja. 

Felelős: Polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
(18 képviselő van jelen, 18 igen, egyhangú) 

 
Napirend előtti hozzászólások:  
 
Polgármester: Megadja a szót dr. Varga Előd Bendegúz képviselőnek. 
 
dr. Varga Előd Bendegúz: A Cimbalom utca helyzetével kapcsolatban kérdezi - bár 
tisztában van azzal, hogy nem a kerület kezelésében és tulajdonában van az utca -, hogy mikor 
kerül sor a felújítására? 
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A másik kérdése a KKTB előterjesztéseivel kapcsolatos, hogy mi az oka annak, hogy a 
bizottsági ülések előterjesztéseit huzamosabb idő óta általában csak az ülés napján kapják 
kézhez? 
 
Polgármester: Válaszában elmondja, hogy a Cimbalom utca állapota valóban nagyon rossz, 
de – mint ahogy Képviselő úr is elmondta – nem a kerület kezelésében és tulajdonában van, 
ezért csak érdeklődni tudnak erről a Fővárosnál, ahogy tették ezt eddig is többször. 
 
A bizottsági előterjesztésekkel kapcsolatban Jegyző úrnak adja meg a szót. 
 
dr. Szalai Tibor: Elmondja, hogy az elmúlt időszakban valóban előfordult az a sajnálatos 
eset, hogy a KKTB az utolsó pillanatokban kapta meg az előterjesztéseit. Ennek oka, hogy az 
anyagok alapos átnézést igényelnek részéről is. Ez az egyeztetés az Irodával mostanában 
néhányszor elhúzódott annyira, hogy sajnálatos módon tényleg késve került a bizottság 
tagjainak a kezébe. Ígéri, hogy a következő időszaktól kezdődően ez nem így lesz. 
 
Polgármester: Kovács Mártonnak adja meg a szót. 
 
Kovács Márton: Tájékoztatja a Testületet arról, hogy 2012. december 6-án az LMP helyi 
irodájában tartottak egy megemlékezést, ahol kerületi hátrányos helyzetű gyerekeket, illetve 
családokat láttak vendégül. Megköszöni a kerületi Családsegítőnek, illetve a Cseppkő 
Gyermekotthonnak a segítséget, amiért ez létre jöhetett. 
 
Polgármester: Támogatja mindazt, amit Kovács Márton képviselő elmondott, de nem tartja 
jó gyakorlatnak és szeretné, ha nem vezetnék be, hogy a helyi önkormányzati Családsegítő a 
kerületben működő pártok rendezvényeihez nyújt segítséget. Az Önkormányzat igyekszik 
gondoskodni a rászorulókról, és arra is van mód, hogy amennyiben a helyi pártszervezetek 
szeretnének segíteni, akkor a Családsegítőn keresztül tudnak.  
 
Polgármester: Bodor Zoltánnak adja meg a szót. 
 
Bodor Zoltán: Köszönetét fejezi ki az Önkormányzatnak a Mosbach park zöldhulladéktól 
való megtisztításáért. 
Egy évvel ezelőtt szólt arról, hogy gyűjtést rendeznek a hivatásos tűzoltók részére technikai 
fejlesztés szempontjából: egy GPS-t szerettek volna átadni. Sajnos erre nem került sor, mert 
visszautasították ezt az ajándékot. Ezúton tájékoztatja képviselőtársait és a kerületi lakosokat, 
akik adakoztak, hogy két GPS-készülék került a Készenléti Szolgálathoz, illetve a jövő héten 
további két készülék kerül a rózsadombi önkéntes tűzoltókhoz. 
 
A Frankel Leó út átnevezésével kapcsolatos előterjesztéssel kapcsolatban kérdezi, hogy mivel 
a tegnapi közmeghallgatáson Tarlós főpolgármester úr arról nyilatkozott, hogy a Közgyűlés 
elfogadta, hogy Zsigmond király útra nevezzék vissza a Frankel Leó utat, kéri, hogy ezt az 
ellentmondást oldják fel. 
 
Végül Áldott karácsonyt és Boldog Új Évet kíván a Testületnek, Polgármester úrnak, az 
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának. 
 
Polgármester: Elmondja, hogy úgy olvasta Főpolgármester úr szavait, hogy pusztán 
szándéka van arra, hogy a Frankel Leó út nevét Zsigmond király útra állítsák vissza, de ezt a 
döntést még nem hozták meg. 
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Őrsi Gergelynek adja meg a szót. 
 
Őrsi Gergely: Felszólalásában elégedettségének ad hangot, amiért a BRFK fokozott 
ellenőrzést rendelt el a buszsávokkal kapcsolatban.  
A közterület átnevezések apropóján hangsúlyozni kívánja, hogy nem tartják szerencsésnek, 
hogy a Fővárosi Közgyűlés, alig 3 héttel azelőtt, hogy életbe lépnek a véleménye szerint 
átgondolatlan közigazgatási változások, azt tartja legfontosabb teendőjének, hogy ismét jó 
néhány II. kerületi közterületet átnevezzen. Az MSZP, ahogy korábban sem, így most sem 
támogat semmi ilyet. 
 
Polgármester: Elmondja, hogy nem tud más közterület átnevezésről a II. kerületben, csak a 
Frankel Leó útról. A Tbilisz nem átnevezés, hanem az egy eddig névtelen közterület, ami 
véleményük szerint nem is közterület, hanem sportpálya, melyet jeleztek is az 
előterjesztésben. 
 
 
Napirend összeállítása 
 
Polgármester: Tájékoztatja a Testületet, hogy a korábban jelzetteknek megfelelően 
további napirendeket kell felvenni. Javasolja, hogy az 1-es napirend elé tegyék be az 
alapítványi támogatásokat: Kisebbségekért Alapítvány, a Magyar Kézművességért 
Alapítvány és a Gyermekek Háza Alapítvány sorrendben. 
Az 1-es napirend mögé javasolja az önkormányzati feladatok átszervezésével 
kapcsolatos előterjesztést. A 7-es napirend pont – mivel zárt – 17-es lesz, helyette ide 
kerül a Frankel Leó út átnevezése. A 10. pont után következne a Völgy u. 1-3. szám 
alatti óvodával kapcsolatos előterjesztés, a 11. pont mögé pedig javasolja a Pedagógiai 
Intézet alapító okiratának módosítását. 
 
Szavazásra bocsátja a napirend összeállítására vonatkozó javaslatot. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
341/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

N a p i r e n d: 

1/ A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

        Polgármester 
Előadó: dr. Prónik Judit 

   Polgármesteri referens 
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2./ A „Magyar Kézművességért Alapítvány” támogatása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

        Polgármester 
Előadó: dr. Prónik Judit 

Polgármesteri referens 

3/ A Gyermekek Háza I. Alapítvány támogatása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dankó Virág 

        Alpolgármester 
Előadó: Tomity Angéla 

Alpolgármesteri referens 

4/ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról, az 
intézmények és feladatok átmeneti finanszírozásáról önkormányzati rendelet 
megalkotására 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó 

Pénzügyi Iroda vezetője 

5/ Javaslat az önkormányzati feladatok átszervezéséhez, illetve pályázat előkészítéséhez 
kapcsolódó kiadások forrásának biztosítására 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

        Polgármester 
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó 

Pénzügyi Iroda vezetője 

6/ Az Önkormányzat és a BRFK között a közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi 
működtetésére kötött Megállapodás 2013. évre történő meghosszabbítására pénzügyi 
fedezet biztosítása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: dr. Murai Renáta 

Jegyzői Titkárság vezetője 

7/ Javaslat a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és 
tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001.(XII.22.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: dr. Murai Renáta 

Jegyzői Titkárság vezetője 
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8/ Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
13/1992.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli,pótkézbesítés) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: dr. Murai Renáta 

Jegyzői Titkárság vezetője 

9/ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012.(…..) 
önkormányzati rendelete a parkolás helyi rendjének megállapításáról 
(írásbeli, pótkézbesítés) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: Beszédes Rita 

Főépítész 

10 Javaslat a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkaprogramjára 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: dr. Murai Renáta 

Jegyzői Titkárság vezetője 

11./ A „Frankel Leó ót Albert Flórián útra” történő átnevezésével, valamint a „II. kerület 
10934/41 hrsz-ú, vagy a II. kerület 10936/13 hrsz-ú névtelen közterület Tbiliszre 
történő elnevezésével” kapcsolatos véleménynyilvánítás 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

        Polgármester 
Előadó: dr. Prónik Judit 

Polgármesteri referens 

12./ Javaslat a köznevelési feladatot ellátó önkormányzati intézmények állami fenntartásba 
történő átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötésére 
(írásbeli, pótkézbesítés) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: Ötvös Zoltán 

Művelődési Iroda vezetője 

13./ Javaslat a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Beszámolójának 
elfogadására 
(írásbeli, pótkézbesítés) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: Ötvös Zoltán 

Művelődési Iroda vezetője 
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14./ A Jó Pásztor Nővérek Rendjével kötött ellátási szerződés megszűnése és a névváltozás 
miatt jogutód Jó Pásztor Nővérek Kongregációjával családok átmeneti otthona 
ellátására megkötendő ellátási szerződés 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: Vargáné Luketics Gabriella 

 Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője 

15./ A Budapest II. Völgy u. 1-3. sz. alatti ingatlan (óvoda) hosszú távú üzemeltetése 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

        Polgármester 
Előadó: Ötvös Zoltán  
              Művelődési Iroda vezetője 

16./ Döntés a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű 
Társasággal kötött megbízási szerződés módosításáról 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: dr. Láng Orsolya 

Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője 

17./ A II. Kerületi Pedagógiai Intézet alapító okiratának módosítása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: Ötvös Zoltán 

Művelődési Iroda vezetője 

18./ Bp. II. ker. Frankel Leó út 80. sz. alatti 14981/1, 14983/2 és 14984/4 helyrajzi számú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyesítése 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: dr. Láng Orsolya 

Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője 

19../ Budapest II. kerület Margit krt. 51-53. III. em. 4. szám alatti ingatlant érintő, elállás 
folytán visszamenőleges hatállyal megszűnt adásvételi szerződés vonatkozásában a 
foglalóként megfizetett 696.000.-Ft méltányosságból való visszafizetése iránti kérelem 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: dr. Láng Orsolya 

Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője 
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20../ Kérelem a 14799/0/A/44 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Budapest II. Lajos u. 18-
20. III. 3. szám alatti lakás bérbeadására 
(írásbeli)        Zárt!  
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: dr. Láng Orsolya 

Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője 

21./ Kérelem a Budapest II. ker. Bécsi út 26. fszt. 6. szám alatti lakás bérbe adására 
(írásbeli)        Zárt!  
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

        Polgármester 
Előadó: dr. Láng Orsolya 

Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője 

22./ Kérelem a Budapest II. ker. Áfonya u. 7/A. fszt. 1. szám alatti lakás bérbe adására 
(írásbeli)        Zárt!  
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: dr. Láng Orsolya 

Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője 

23./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézményeket Működtető 
Központja vezetői megbízására 
(írásbeli, pótkézbesítés)      Zárt!  
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: Ötvös Zoltán 

 Művelődési Iroda vezetője 

 
(18 képviselő van jelen, 18 igen, egyhangú) 

 
 
 
Napirend 1./ pontja 
A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

           Polgármester 
Előadó: dr. Prónik Judit 
    Polgármesteri referens 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
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Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
342/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozata 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 

polgármesteri döntés nyomán a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány 
(székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.) részére az 50 000, -Ft összegű 
támogatás átadását jóváhagyja. 

Felelős:  Polgármester 

Határid ő: 2012. december 31. 

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú) 

 
 
Napirend 2./ pontja 
A „Magyar Kézművességért Alapítvány” támogatása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

           Polgármester 
Előadó: dr. Prónik Judit 

   Polgármesteri referens 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
343/2012. (XII.13.) képviselő-testületi határozata 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 

polgármesteri döntés nyomán A Magyar Kézművességért Alapítvány (székhelye: 
1054 Budapest, Kálmán Imre út 20.) részére az 50 000 Ft összegű támogatás 
átadását jóváhagyja. 

Felelős: Polgármester 

Határid ő: 2012. december 31. 

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú) 

 
 
Napirend 3./ pontja 
A Gyermekek Háza I. Alapítvány támogatása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dankó Virág 

           Alpolgármester 
Előadó: Tomity Angéla 

   Alpolgármesteri referens 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 



 11 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
344/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozata 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 

alpolgármesteri döntés nyomán a Gyermekek Háza I. Alapítvány (székhelye: 1028 
Budapest, Szabadság utca 23.) részére 750.000,- Ft összegű támogatás átadását 
jóváhagyja. 

Felelős: alpolgármester 

Határid ő: 2012. december 31. 

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú) 

 
 
Napirend 4./ pontja 
Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról, az 
intézmények és feladatok átmeneti finanszírozásáról önkormányzati rendelet megalkotására 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

Polgármester 
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó 

  Pénzügyi Iroda vezetője 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a rendeletet a minősített többség szabályai szerint. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2012.(XII. 14.) önkormányzati rendelete az átmeneti gazdálkodásáról, az 

intézmények és feladatok átmeneti finanszírozásáról 
 

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a) pontja és az államháztartásról szóló - többször módosított - 2011. évi 
CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 25. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi gondok elkerülése 
érdekében a költségvetési rendelet elfogadásáig a finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás 
átmeneti szabályait az alábbiak szerint határozza meg: 

  
1. § 

 
A rendelet hatálya 

 
(1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és intézményei – ideértve a Polgármesteri 

Hivatalt is – gazdálkodása és feladatai finanszírozása során jelen rendelet szabályait kell 
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alkalmazni azon időszakban, amikor az Áht 25. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat 
külön rendeletben jogosult a gazdálkodási szabályok megállapítására. 

 
(2) Értelmező rendelkezések: 

-   Tárgyév: azon költségvetési év, amelyre a Képviselő-testület még nem alkotta meg 
költségvetési rendeletét. 

-    Előző év: a tárgyévet megelőző költségvetési év. 
-    Átmeneti időszak: a tárgyév január 1-je és a tárgyévi költségvetési rendelet kihirdetése 

közötti időszak. 
 
 

Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok 
 

2. § 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az átmeneti időszakban az önkormányzat 
bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak 3. – 9. §-okban meghatározott 
feltételekkel történő teljesítésére. 
 
 

3. § 
 
(1) A nem intézmények által ellátott önkormányzati feladatok és az intézmények működési 

kiadásainak havi teljesítéséhez az előző évi jóváhagyott eredeti működési célú 
költségvetési támogatásokból az 1/12 részének megfelelő összegű költségvetési 
támogatási előirányzatok használhatóak fel. 

 
(2) Az (1) bekezdésben foglalttól eltérő mértékű működési támogatás biztosítását indokolt 

esetben – ideértve azon eseteket is, amelyek a Képviselő-testület előző évi döntése 
alapján, a tárgyév átmeneti időszakában jelentkező végrehajtás okán keletkeznek – a 
Polgármester engedélyezheti. Az így folyósított többlettámogatás okáról és mértékéről a 
Polgármester a következő rendes ülésen tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek.  

(3) A nem intézmények által ellátott önkormányzati feladatok és a Polgármesteri Hivatal 
dologi kiadásainak havi teljesítése az előző évi eredeti dologi kiadási előirányzatok 1/12 
részének mértékéig, illetve a folyamatos szerződésekben előírt mértékig történhet. 

 
(4) Az átmeneti időszakban általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, 

kivétel a közalkalmazottak és a köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolások, 
valamint a jogszabályi változások miatti kötelező többlet juttatások időarányos része, 
illetve a jogszabályban kötelezően meghatározott juttatások, költségtérítések. 

 
(5) Az átmeneti időszakban a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők 

részére a Képviselő-testület előző évi költségvetési rendeletében elfogadott mértékű 
illetménykiegészítés fizethető. 

 
(6) Az átmeneti időszakban a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők 

részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. § (3) 
bekezdése szerint az előző évre megállapított alapilletmény-eltérítéssel számolt illetmény 
fizethető. 
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(7) Jutalom nem fizethető, kivételt képez az átmeneti időszak alatt esedékessé vált jubileumi 
jutalom, valamint az előző évben kiírt céljutalom, adójutalék a teljesítés igazolások 
alapján. 

 
(8) A jogerős döntések szerinti kötelezettségek kifizethetőek. 
 
(9) Az előző év végéig benyújtott, nyertes pályázatokhoz rendelt önrészek, valamint az 

utófinanszírozás keretében biztosított támogatások terhére történő kifizetések 
teljesíthetőek. 

 
4. § 

 
(1) A 3.§ (3) bekezdésében foglaltakon túl a Képviselő-testület minősített többséggel 

meghozott döntései alapján a tárgyévi költségvetésben tervezendő – és a döntéshez a 
végrehajtási felhatalmazást biztosító – feladatok előirányzatai terhére lehet 
kötelezettséget vállalni, valamint kiadásokat teljesíteni. 

 
(2) Az előző év költségvetési rendeletében a tárgyévi költségvetés terhére jóváhagyott 

beruházási és felújítási feladatokra – az előző év költségvetési rendeletében 
meghatározott előirányzatok mértékéig – kötelezettség vállalható, és kiadás teljesíthető. 

 
5. § 

 
(1) A szociális segélyezésre jogosult ellátottak körében bármely jogcím alatti segélyek 

kifizethetők az önkormányzat szociálpolitikai rendeletében foglaltak betartása mellett. 
 
(2) Az átmeneti időszakban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályozásáról szóló 12/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdése 
alapján az ápolási díj kiegészítő támogatását a Képviselő-testület előző évi költségvetési 
rendeletében elfogadott összegben határozza meg. 
 
 

6. § 
 

A bérlakás elidegenítési feladatokhoz kapcsolódóan kifizethetők: 
a) az előző évről áthúzódó munkák ellenértékei 
b) az előző december 31-ig megkötött szerződések ellenértékei 
c) az átmeneti időszakban ténylegesen befolyt bevételekkel összefüggően felmerülő 

kiadások. 
 

7. § 
 
(1) A nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek részére kifizetések 

kizárólag az előző év december 31-ig megkötött megállapodások, illetékes bizottságok 
döntései, képviselő-testületi kötelezettségvállalások alapján teljesíthetők. 

 
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Egészségügyi Szolgálat 

előző év december 31-én fennálló működési kiadásaiból adódó tartozásaira kiegészítő 
támogatást biztosítson, amennyiben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ilyen 
jogcímen nyújtott többlettámogatás nem éri el a fennálló tatozás állomány mértékét.   
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8. § 

 
(1) A nem intézmények által ellátott önkormányzati feladatok és az intézmények felújítási, 

beruházási feladataihoz és felhalmozási célú pénzeszköz átadásaihoz kapcsolódóan: 
a) az előző évi előirányzat maradvány erejéig az elvégzett és leigazolt munkák 

ellenértéke kifizethető, 
b) a korábbi képviselő-testületi vagy bizottsági döntések alapján már folyamatban lévő 

közbeszerzési eljárások keretében szerződés köthető és kifizetés teljesíthető, 
c) a korábbi képviselő-testületi vagy bizottsági döntések alapján kiírásra kerülhetnek a 

közbeszerzési eljárások, amelyek alapján szerződés köthető és kifizetés teljesíthető, 
d) az előző év december 31-ig megkötött szerződések tárgyévi üteme szerint elvégzett 

és leigazolt munkák ellenértéke kifizethető. 
 

(2) A jóváhagyott, folyamatban lévő felhalmozási feladatoknál szerződésmódosítás csak a 
Képviselő-testület minősített többségű döntésével irányulhat az előző év december 31-ig 
megkötött szerződés tárgyévi üteme nettó összegének növelésére. 

 
(3) Új fejlesztési feladatra és pénzeszköz átadásra közbeszerzési eljárás nem indítható, 

kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető, ide nem értve a 4. § alapján induló 
új feladatokat. 

 
(4) A kerületi önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra (építési, beruházási 

beszerzésre) és intézményi, út-, parkfelújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások 
megrendelésére a közbeszerzésekről szóló törvény, valamint a II. Kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testületének közbeszerzésekről szóló szabályzatának rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

9. § 
 
(1) A tárgyévi költségvetés terhére, az általános tartalékon belül, „Átmeneti időszak feladattal 

nem terhelt tartaléka” jogcím alatt létrehozott tartalék összege 30 000 eFt, amelynek 
felhasználását az egyedi cél meghatározásával a Polgármester engedélyezi 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalék terhére tartós kötelezettség nem vállalható. 
 
(3) Gépek, berendezések, felszerelések körébe tartozó új beszerzést indokolt esetben az (1) 

bekezdés szerinti általános tartalék terhére a Polgármester engedélyezhet. A beszerzés 
egyedi értékhatára az 1 000 eFt-ot, az összes ilyen beszerzés értékhatára az átmeneti 
időszakban pedig a 10 000 eFt-ot nem haladhatja meg. 

 
(4) Az átmeneti időszakban, a tárgyévi költségvetési koncepcióban nevesített 

fejlesztésekhez kapcsolódóan kiírt pályázatokon való részvételről a Költségvetési 
Bizottság dönt. 

 
(5) A (4) bekezdés szerinti pályázatok előkészítéséhez szükséges kiadásokra és az 

önrész biztosítására a Polgármester vállalhat kötelezettséget a tárgyévi 
költségvetés terhére, „Fejlesztések előkészítése, pályázatokkal kapcsolatos 
feladatok az átmeneti időszakban” jogcímen létrehozott keret előirányzatának 
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mértékéig. E jogcím előirányzatát a Képviselő-testület külön döntésben határozza 
meg. 

 
(6) A Polgármester dönthet az elkülönített bérlakás értékesítési számlán kezelt pénzeszközök 

ideiglenes igénybevételéről, illetve az előző évi érvényes költségvetési rendelet kiadási 
főösszegének 2 %-a erejéig likviditási hitel felvételéről a működtetés zavartalanságának 
biztosítása érdekében, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő tájékoztatási 
kötelezettség mellett. 

 
10. § 

 
Az érvényben lévő szerződések csak jogszabályi változásokból adódóan módosíthatók.  
 
 

Záró rendelkezések 
 

11. § 
  

(1) E rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.  
(2) Az 1.§ (1) bekezdés rendelkezésétől túlmenően a 6.§ a), b) pontjaiban, a 7.§-ban és a 8.§ 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezések a tárgyév első napjától a tárgyévet 
megelőző évben képződött pénzmaradvány felosztásáról szóló önkormányzati rendelet 
elfogadásáig alkalmazhatóak. 

(3) Hatályát veszti Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
átmeneti gazdálkodásáról, az intézmények és feladatok átmeneti finanszírozásáról szóló 
40/2006. (XII.22.) rendelete. 

 
 
 
 dr. Láng Zsolt dr. Szalai Tibor 
 polgármester jegyző 
 
(A Képviselő-testület a rendeletet 19 képviselő jelenlétében, 19 igen, egyhangú szavazattal 
megalkotta.) 
 

 
 

 
 
 

Általános indoklás 
 

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: 
Áht.) 25. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet célja az 
átmeneti időszak finanszírozására és a költségvetési gazdálkodásra szabályozás 
meghatározása, a folytonosság fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése érdekében. 
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Részletes indoklás 
 

 

Az 1. § (1) bekezdése az „új” Áht. megfelelő hivatkozását rögzíti a rendeletalkotásra. 

Az 1. § (2) bekezdése a rendeletben alkalmazott kifejezésekre vonatkozó értelmező 
rendelkezéseket tartalmaz. 
 
A 2. § a Polgármester felhatalmazását tartalmazza az átmeneti időszak bevételeinek 
beszedésére és kiadásainak teljesítésére.  
 
A 3. § (1) bekezdése a nem intézmények által ellátott önkormányzati feladatok és az 
intézmények működési kiadásainak teljesítése vonatkozásában határozza meg az átmenti 
időszakban felhasználható összeg nagyságát. 
 
A 3. § (2) bekezdése az előző évben elfogadott Képviselő-testületi döntések hatására indokolt 
többlettámogatás engedélyezésére tartalmaz felhatalmazást a Polgármesternek, tájékoztatási 
kötelezettség előírásával. 
 
A 3. § (3) bekezdése a nem intézmények által ellátott önkormányzati feladatok és a 
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak teljesítése vonatkozásában határozza meg az átmenti 
időszakban felhasználható összeg nagyságát. 
 
A 3. § (4) – (7) bekezdése a közalkalmazottak és köztisztviselők bérfejlesztésével, 
illetménykiegészítésével, az alapilletmény eltérítésével és a jutalom kifizetésével kapcsolatos 
szabályokat tartalmazza. 
 
A 3. § (8) bekezdése előírja, hogy jogerős döntések esetén a kifizetést teljesíteni kell. 
 
A 3. § (9) bekezdése az előző évben benyújtott, vagy utófinanszírozott pályázatok 
kifizethetőségét szabályozza. 
 
A 4. § (1) bekezdése a Képviselő-testület döntése alapján lehetővé teszi a tárgyévi 
költségvetésben tervezendő előirányzatok terhére a kötelezettségvállalást és a pénzügyi 
teljesítést. 
 
A 4. § (2) bekezdése az előző évben elfogadott, de a tárgyévre vonatkozó felújítási és 
beruházási előirányzatok mértékéig engedélyezi a kötelezettségvállalást és pénzügyi 
teljesítést. 
 
Az 5. § (1) bekezdése lehetővé teszi bármely jogcímen szociális segélyek kifizetését. 
 
Az 5. § (2) bekezdése a helyi rendeletben biztosított ápolási díj kiegészítő támogatás mértékét 
határozza meg. 
 
A 6. § a bérlakás elidegenítési feladatokhoz kapcsolódó kifizetéseket szabályozza. 
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A 7. § (1) bekezdése a nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek 
részére történő kifizetések alapjául szolgáló megállapodások megkötésének, bizottsági, 
Képviselő-testületi döntések meghozatalának határidejét rögzíti. 
 
A 7. § (2) bekezdése a Polgármester felhatalmazását tartalmazza az Egészségügyi Szolgálat 
előző év december 31-én fennálló adótartozásaira szükséges többlettámogatás feltételeit 
szabályozza. 
 
A 8. § (1) bekezdése a nem intézmények által ellátott önkormányzati feladatok és az 
intézmények felújításaihoz, beruházásaihoz kapcsolódó kötelezettségvállalások, kifizetések 
feltételeit szabályozza. 
 
A 8. § (2) bekezdése a felhalmozási feladatokat megalapozó kötelezettségvállalások 
módosítási határidejét és a módosítás egyéb feltételeit rögzíti. 
 
A 8. § (3) bekezdése elrendeli, hogy új fejlesztési feladatra, pénzeszköz átadásra csak a 4. § 
alapján van lehetőség. 
 
A 8. § (4) bekezdése közbeszerzési törvény és a helyi közbeszerzési szabályzat 
rendelkezéseinek alkalmazását írja elő. 
 
A 9. § (1) – (3) bekezdése az átmeneti időszak alatt felhasználható feladattal nem terhelt 
tartalékkerettel kapcsolatos felhatalmazást, felhasználási szabályokat, keretösszegeket 
tartalmazza. 
 
A 9. § (4) bekezdése a Költségvetési Bizottság felhatalmazását tartalmazza a koncepcióban 
nevesített fejlesztésekhez kapcsolódóan kiírt pályázatokon való részvételhez. 
 
A 9. § (5) bekezdése a Polgármester felhatalmazását tartalmazza az előző bekezdésben 
szabályozott pályázatok előkészítéséhez, önrészéhez szükséges kiadások teljesítésére a 
„Fejlesztések előkészítése, pályázatokkal kapcsolatos feladatok az átmeneti időszakban” 
jogcímű keret terhére. 
 
A 9. § (5) bekezdése a bérlakás értékesítési számlán kezelt pénzeszközök ideiglenes 
igénybevételével kapcsolatosan a Polgármester felhatalmazását és az igénybevétel feltételeit 
tartalmazza, tájékoztatási kötelezettséggel. 
 
A 10. § az érvényben lévő szerződések módosításának szabályát rögzíti. 
 
A 11. § (1) – (3) bekezdése a hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket 
tartalmazza. 
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Napirend 5./ pontja 
Javaslat az önkormányzati feladatok átszervezéséhez, illetve pályázat előkészítéséhez 
kapcsolódó kiadások forrásának biztosítására 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

           Polgármester 
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó 

   Pénzügyi Iroda vezetője 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja az 1-es határozati javaslatot. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
345/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetésről szóló 9/2012. (II.23.) önkormányzati 
rendelet 16. számú tábla II./b/4. „Fejlesztések” előirányzata terhére 20 000 eFt 
összeget biztosít az önkormányzati feladatok átszervezéséből adódó beruházási 
feladatok elvégzésére a 15. sz. tábla III./D./11. sor alatt létrehozott 
„Átszervezésekhez kapcsolódó beruházások” új jogcím előirányzataként. 

Felelős:  polgármester  

Határid ő: előirányzat módosításra: legkésőbb 2012. december 18. 

  rendelet módosításra: legkésőbb a 2012. évi költségvetésről szóló  

                önkormányzati rendeletének utolsó módosítása. 

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú) 

 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a 2-es határozati javaslatot. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
346/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetésről szóló 9/2012. (II.23.) önkormányzati 
rendelet 16. számú tábla I./4. „Pályázatokkal kapcsolatos feladatok” előirányzatát 
23 175 eFt-tal megemeli ugyanezen tábla a I./8. „Többletbevételből származó 
tartalék” előirányzata terhére.  

Felelős:  polgármester  

Határid ő: előirányzat módosításra: legkésőbb 2012. december 18. 

  rendelet módosításra: legkésőbb a 2012. évi költségvetésről szóló  

  önkormányzati rendeletének utolsó módosítása. 

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú) 
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Napirend 6./ pontja 
Az Önkormányzat és a BRFK között a közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi 
működtetésére kötött Megállapodás 2013. évre történő meghosszabbítására pénzügyi fedezet 
biztosítása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

Polgármester 
Előadó: dr. Murai Renáta 

   Jegyzői Titkárság vezetője 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a minősített többség 
szabályai szerint. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
347/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság között a közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi 
működtetésére kötött megállapodásnak változatlan tartalommal történő, 2013. 
január 1. napjától 2013. december 31. napjáig történő meghosszabbítása okán 
kötelezettséget vállal arra, hogy a 2013. évi költségvetésében biztosít 13 000 000 
Ft-ot a megállapodás teljesítéséhez. 

Felelős: Polgármester 

Határid ő: a 2013. évi költségvetés elfogadása 

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú) 

 
 
 
Napirend 7./ pontja 
Javaslat a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és 
tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

Polgármester 
Előadó: dr. Murai Renáta 

   Jegyzői Titkárság vezetője 
 
Polgármester: Elmondja, hogy technikai jellegű módosításról van szó, majd 
szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
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Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII. 14.) 
önkormányzati rendelete a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, 

a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001. (XII.22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 22. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § 
 

A Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és 
tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001. (XII.22.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) Kerületfejlesztési, Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottság 
hatáskörét szabályozó 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

2.§ 
 

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 

3. § 
 

Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
 

4. § 
 

(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 16 
órakor lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet 2-3.§-a 2013. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 Dr. Láng Zsolt     dr. Szalai Tibor 
 polgármester                 jegyző 

 
 

(A Képviselő-testület a rendeletet 19 képviselő jelenlétében, 19 igen, egyhangú szavazattal 
megalkotta.) 
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36/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 
5. sz. melléklet 

 

 

Kerületfejlesztési, Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottság  
(rövidítve: KKTB)  
 
1.) A Kerületfejlesztési, Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottság  

a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt:  
 
1.1 a közterületi közművezetékekkel, bekötésekkel és közterületi útépítésekkel 

kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásokról; 
1.2 a testületi döntéssel elhatározott gerincvezeték építés különböző fázisaiban       

szükséges közműengedéllyel kapcsolatos hozzájárulások megadásáról; 
1.3  a lakossági várakozási engedélyek méltányosságból való kiadása iránti kérelmek 

elbírálásának szempontjairól 

1.4 a járdaépítések, felújítások helyszíneiről és a kiskorrekciós munkákról 

1.5 a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokról 
1.6  a kerületi védelem alá helyezési, avagy megszüntetési eljárás megindításáról. 
 
2.)  Közbeszerzési eljárás során: 
  
2.1  A Kerületfejlesztési, Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottság a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 251. § (2) 
bekezdésében foglalt értékhatárok alatti szolgáltatás és építési beruházás esetén a 
kezdeményező iroda ill. a költségvetési szerv javaslata alapján véleményezi az 
ajánlattételi felhívást. 

 
2.2 A Kerületfejlesztési, Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottság a 

településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és 
mellékletei elkészítésére vonatkozó szolgáltatás megrendelésére irányuló 
közbeszerzési eljárás, valamint a Kbt. 251. § (2) bekezdésében foglalt értékhatárt 
meghaladó értékű szolgáltatás és építési beruházás közbeszerzése esetén véleményezi 
az ajánlattételi felhívást és javaslatot tesz az értékelési szempontokra. 

 

3.) A Kerületfejlesztési, Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottság egyetértése 
szükséges a forgalomképtelen vagyonnak a tulajdonjog változást nem eredményező 
hasznosításához. 

 

4.) A Kerületfejlesztési, Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottság a 
Képviselő-testület döntése előtt véleményt alkot: 

4.1 a fővárosi és a kerületi településfejlesztési koncepciókról, 
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4.2 a településszerkezeti tervekről, így a fővárosi, a II. kerületi és a szomszédos 
kerületek és települések által készített és véleményezésre megküldött tervekről, 

4.3 a Fővárosi Szabályozási Kerettervről és annak módosítására irányuló 
kezdeményezésről, 

4.4 a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról és mellékleteiről, mindezek 
módosításáról,  

4.5 a fejlesztések hatásvizsgálatairól, a döntés előkészítő tanulmánytervekről, 
4.6 közterület fejlesztési- és rendezési tervekről,  
 
4.7  a kommunális ellátás alapvető kérdéseivel kapcsolatban: 

4.7.1   víz-, gáz-, vízrendezési-, csapadékvíz-elvezetési és csatornázási 
feladatokról, az egészséges ivóvízellátásról való gondoskodás, valamint a 
távközlési és egyéb adatátviteli rendszer létesítése tárgyában; 

4.7.2. útvonalak, kiemelt területek, közcélú zöldterületek fejlesztéséről és 
fenntartásáról, 

4.7.3  a településtisztasági feladatokról, 

4.8  a városgazdálkodást érintő beruházások (kormányzati, önkormányzati, 
vállalati, társasági stb.) előkészítéséről és megvalósításáról; 

 4.9  a kerületi önkormányzati tulajdonban lévő, de a városgazdálkodáshoz tartozó, 
illetve kerülő vagyonrész és vagyoni jogok hasznosításakor, illetve 
megszerzésekor; 

4.10  a kommunális szolgáltatások ellátási módjáról; 

 
5.) A Kerületfejlesztési, Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottság javaslatot 

tesz: 
 

5.1 az önerős út, -és közműfejlesztésre, azt előkészíti, véleményezi; 

5.2 a vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás színvonalának emelésére; 

5.3 helyi tömegközlekedés alakításánál; 

5.4 általában a közműfejlesztés színvonalának emelésére, 

5.5 a forgalomszabályozás feladataira 

 
6.)  A Kerületfejlesztési, Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottság 

kezdeményezheti: 
 

6.1  a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat és mellékletei módosítását,  
6.2 az FSZKT-ban szereplő fejlesztési területek (F1 és F2) belterületbe és építési 

övezetbe sorolását, 
6.3  épületek és épületegyüttesek védetté nyilvánítását, 
6.4  indokolt esetben a védettség megszüntetését, 
6.5  az Étv. 17. §-ban meghatározott sajátos jogintézmények alkalmazását,  
6.6  a közterület fejlesztési és – rendezési tervek (KÖRT) készíttetését, 
6.7  várospolitikai fórum rendezését,  
6.8  kerületfejlesztést érintő vagyongazdálkodási feladatok megtárgyalását. 
6.9  a kerületi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését. 



 23 

 
7.)  Kerületfejlesztési, Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottság 

véleményezheti: 
 

7.1 a kerületfejlesztést érintő vagyongazdálkodási feladatokat, 
7.2 a területhasználatot érintő közszolgáltatás-fejlesztéseket, 
7.3 a területszervezés kérdéseit, 
7.4 a szomszédos kerületek és a szomszédos települések szerkezeti és szabályozási 

terveit, építési szabályzatait.  
8.) A Kerületfejlesztési, Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottság ellenőrzi: 

8.1   a szabályozási tervek megvalósulását, 
8.2            a telekalakítások végrehajtását. 
 
 

9.) A Kerületfejlesztési, Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottság saját 
kezdeményezésére, vagy a Polgármester, vagy a Jegyző felkérésére a kerület területének 
és egyéb épített, valamint természeti adottságai jövőbeni használatának, alakításának 
feltételeit megtárgyalja, döntéseinek, javaslatainak előkészítésére albizottságot, 
munkacsoportot hozhat létre. 
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36/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
7. sz. melléklet 

 
Közoktatási-, Közművelődési-, Sport és Informatikai Bizottság (KKSI) 
 

1) A Közoktatási-, Közművelődési-, Sport- és Informatikai Bizottság a Képviselő-testület 
által átruházott hatáskörben dönt: 

 
1.1) önkormányzati fenntartású bölcsődék és óvodák szervezeti és működési 

szabályzatának jóváhagyásáról; 
1.2) Hatályon kívül 
1.3) köznevelési és sport célprogramok anyagi támogatásáról;  
1.4) tanulmányi ösztöndíjak pályázati kiírásáról, elbírálásáról, odaítéléséről; 
1.5) az önkormányzati óvodák házirendjeinek jóváhagyásáról; 
1.6) Hatályon kívül  
1.7)  az intézményvezetők által megállapított térítési díj kedvezmények 
felülvizsgálatáról; 
1.8.) a bölcsődevezető – a gyermek bölcsődei felvételét - elutasító döntése ellen 

benyújtott felülvizsgálati kérelemről; 
1.9) Hatályon kívül  
1.10) az önkormányzati fenntartású óvodák működési (felvételi) körzetének 

meghatározásáról; 
1.11) Kulturális Koncepció négyévenkénti felülvizsgálatáról; 
1.12) az önkormányzati fenntartású bölcsődék nyitvatartási idejéről; 
1.13) Az 500 000.- Ft nettó értékhatárt meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem 

érő hardver, szoftver beszerzésekről, az informatikai szolgáltatási szerződésekről, 
valamint az elfogadott költségvetés informatikai célú előirányzatai közötti 
átcsoportosításokra vonatkozó előterjesztésekről. 

 
2) A Közoktatási-, Közművelődési-, Sport és Informatikai Bizottság a döntés előtt 

véleményt alkot: 
 

2.1) emlékmű, művészeti alkotás, emléktábla elhelyezéséről, áthelyezéséről, 
lebontásáról és felújításáról; 

2.2)  intézménynevek és közterület elnevezéséről; 

        2.3) az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék és óvodák 
költségvetéséről, pénzügyi támogatásáról, átcsoportosításáról; 

2.4) önkormányzati fenntartású bölcsődékre, óvodákra vonatkozó építési 
beruházás és építési koncesszió, szolgáltatás, illetve szolgáltatási koncepció 
megrendelésére, továbbá árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások során: 

- Az Iroda, illetve költségvetési szerv javaslata alapján véleményezi az ajánlattételi 
felhívást, 

- a bíráló bizottság javaslata alapján véleményezi az eljárást lezáró döntést.  

2.5) bölcsődék és óvodák vezetői állására kiírt pályázati felhívásról és benyújtott 
pályázatairól; 

2.6) Hatályon kívül 

2.7) a művelődési, sport területek fejlesztését célzó koncepciók elkészítéséről. 



 25 

2.8) Hatályon kívül 

2.9) A Második kerületi Önkormányzat által szervezett kiemelt (pl.: Kerület Napja, 
Kaptató, Pesthidegkúti Nyári Kulturális Fesztivál stb.) rendezvények 
programjairól; 

2.10) az önkormányzati biztos kirendeléséről az önkormányzati biztos kinevezéséről szóló 
39/2004. (XII. 21.) önkormányzati rendelet alapján a feladat és hatáskörét érintő 
önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv esetén a polgármester 
által megküldött intézkedési tervről; 

2.11) az önkormányzati biztos kirendeléséről az önkormányzati biztos kinevezéséről szóló 
39/2004. (XII. 21.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzati biztos 
megbízatásának megszűnésekor az elkészített záró értékelésről. 

 

3) A Közoktatási-, Közművelődési-, Sport és Informatikai Bizottság kezdeményezheti: 
 

3.1) a nemzetiségi, kisebbségi léttel kapcsolatos igények, érdekek felvállalását, 
egyeztetését, a kisebbségi szervezetekkel való együttműködést; 

3.2) a nem önkormányzati oktatási, művelődési és sportintézményekkel való 
együttműködést, ilyen célú társulások szervezését, és ezen tevékenységek 
koordinációját; 

 

3.3) a nem önkormányzati fenntartású oktatási, művelődési és sportcélú intézmények, 
ilyen jellegű közérdekű feladatvállalások, szolgáltatások támogatását; 

 

3.4) a művelődési, sport és szabadidő, bölcsődei szükségletek elemzését, ezen 
elemzések alapján ezen területek fejlesztését célzó koncepciók elkészítését; 

 

3.5) Hatályon kívül  

3.6) Hatályon kívül 

 

3.7) az ágazatot érintő rendelet előkészítését;  

 

3.8) az önkormányzat fenntartásában működő intézmények ellenőrzését; 

 

3.9) a vezetői pályázatok kiírásával kapcsolatos előkészítést. 

 
4) A Közoktatási-, Közművelődési-, Sport- és Informatikai Bizottság: 

 
4.1) javaslatot tesz a Díszpolgári Cím, a II. Kerületért Emlékérem és a Pro Urbe díj 

odaítélésére; 

4.2) közreműködik az oktatási, művelődési és sportintézmények, bölcsődék 
ellenőrzésében; 
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4.3) az oktatási, művelődési, sport intézményekkel, valamint bölcsődékkel kapcsolatos 
döntéseknél, véleményének kialakítása esetén szükség szerint szakértő 
közreműködését veheti igénybe.  

 
5) A Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság: 
 

5.1) Javaslatot tesz: 
- a Képviselő-testületnek az Önkormányzat informatikai stratégiájának 
megalkotására, közreműködik elkészítésében, 
- az Önkormányzat éves költségvetésének vonatkozó előirányzataira, 

 
5.2) Véleményezési jogot gyakorol: 
 

mindazon szerződések vonatkozásában, amelyek az Önkormányzat részére 
- az internetes megjelenés, 
- az internetes kommunikáció működtetését és fejlesztését célozzák. 

 
 
5.3) Ellenőrzi: 

- a Képviselő-testület e tárgykörben hozott határozatainak végrehajtását, különös 
tekintettel az informatikai stratégiára, 
- az intézmények informatikai fejlesztéseit, 
- koordinálja a fejlesztésekre irányuló szerződések végrehajtását. 

 
5.4) Informatikai tárgyú árubeszerzés esetén a nemzeti értékhatár felét el nem érő 

értékű egyszerű közbeszerzés során, valamint informatikai tárgyú szolgáltatás 
megrendelése esetén az egyszerű közbeszerzési eljárás során: 

 
- Véleményezi az ajánlattételi felhívást, az alkalmazandó eljárásfajtát, továbbá azt, 
hogy mely jelentkezések, ajánlatok érvénytelenek, illetve van-e olyan jelentkező, 
ajánlattevő, akit ki kell zárni az eljárásból, valamint annak meghozatala előtt az 
eljárást lezáró döntést. 
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36/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 

8. sz. melléklet 
Egészségügyi-, Szociális és Lakásügyi Bizottság (EüSzocLaB ) 
 
1.) Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság a Képviselő-testület által átruházott 
hatáskörben dönt: 
 

1.1) lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli, valamint a 
fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatás 
pályázati feltételeiről, a pályázat kiírásáról, a támogatások megállapításáról, a 
gyermekvállalási kötelezettség alóli mentesítésről, a havi törlesztő részlet és a 
támogatás felhasználás határidejének  halasztása iránti kérelmekről, azonnali 
egyösszegű visszafizetésről, a támogatással érintett lakás értékesítéséhez való 
hozzájárulási kérelmekről, továbbá a Költségvetési Bizottság véleményét követően 
a kamat, késedelmi kamat, illetve tőketartozás mérséklésére, vagy elengedésére 
benyújtott méltányossági kérelmekről; 

 
 
1.2)   a szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézmények intézményvezetői által 

megállapított térítési díj kedvezmények felülvizsgálatáról, 

 
1.3) az egészségügyi intézmények térítési díjainak, azok felső határának, 

kedvezményeinek megállapítására vonatkozó szabályzat elfogadásáról, 
 
1.4) szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó    önkormányzati 

intézmények és az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatók 
szakmai tevékenységéről szóló beszámolóinak elfogadásáról.  

 
1.5) a Szociálpolitikai Keret pályázat kiírásáról, támogatás megállapításáról, az elnyert 

pályázati pénz felhasználásával kapcsolatos kérelmekről, elszámolás 
elfogadásáról; 

  
1.6) Hatályon kívül helyezve! 
 
1.7) a kölcsön formájában nyújtott segélyek törlesztésének szüneteltetéséről, a hátralék 

részbeni vagy teljes elengedése iránti kérelmekről, 
 
1.8) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat III. sz. Gondozási Központja által 

biztosított gyógytorna, gyógymasszázs igénybevételének módját tartalmazó 
szabályzat elfogadásáról, 

 
1.9) az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézmények szakmai 

programjának, a szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról. 
1.10) méltányossági alapon átmeneti segély, temetési segély megállapításáról, a szociális 

juttatások megtérítésével kapcsolatos méltányossági kérelmekről.  
1.11) a szociális intézmények vezetőinek az intézményi jogviszony megszüntetésével, 

valamint egyéb  intézkedéseivel kapcsolatos panaszok, felülvizsgálati kérelmek 
elbírálásáról, 
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1.12) a gondozóház házirendjének elfogadásáról 

1.13) a) a társasház felújítási támogatási pályázatról; 

b) a társasházak felújítása pénzügyi támogatásának fajtájáról és mértékéről; 
c) a társasházak által elnyert támogatásokkal kapcsolatosan benyújtott 
méltányossági kérelmekről; 

d.) élet és balesetveszély esetén – pályázaton kívül – megfelelő szakértői 
véleménnyel, alátámasztott kérelemre adható támogatás mértékéről. 

 
2.) Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság véleményezi: 

 
2.1) Hatályon kívül helyezve! 
 
2.2) a Képviselő-testület elé benyújtásra kerülő egészségügyi, szociális és 

gyermekvédelmi tárgyú előterjesztéseket, 
 
2.3) az önállóan gazdálkodó egészségügyi intézmény tevékenységi körébe tartozó és az 

alaptevékenységéhez kapcsolódó jogügyleteit, amelyek 3 millió forint értékhatár 
felettiek, illetve az 1 éves időtartamot meghaladják, 

 
2.4) az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények 

költségvetését, pénzügyi támogatását, átcsoportosítását,  
 
2.5) Egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekre vonatkozó 

építési beruházás és építési koncesszió szolgáltatás illetve szolgáltatási koncesszió 
megrendelésére, továbbá árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások esetén  

- az Iroda illetve költségvetési szerv javaslata alapján véleményezi az ajánlattételi 
felhívást,  

- a bírálóbizottság javaslata alapján véleményezi az eljárást lezáró döntést.  
 
2.6) az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézmények vezetői 

pályázatait, 
 

2.7) az önkormányzati biztos kirendeléséről az önkormányzati biztos  
kinevezéséről szóló 39/2004.(XII.21.) önkormányzati rendelet alapján az OEP által 
finanszírozott költségvetési szerv esetén a polgármester által megküldött 
intézkedési tervet, 

 

2.8) az önkormányzati biztos kirendeléséről az önkormányzati biztos kinevezéséről 
szóló 39/2004.(XII.21.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzati biztos 
megbízatásának megszűnésekor az elkészített záró értékelést, 

 
2.9) a közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét 
 

3.) Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság javaslatot tehet: 
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3.1) egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények 
létrehozására, működtetésére, megszüntetésére, profilváltozására, 

 
3.2) az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi szükségletek és a közszolgáltatások 

elemzésére, azok fejlesztésére, az egészséges életmód feltételeinek javítására, 
beleértve a hátrányos és veszélyeztetett helyzetűek speciális problémáit, 

 
3.3) a szociális és gyermekvédelmi intézmények térítési díjainak, azok felső határainak, 

kedvezményeinek megállapítására, 
 
3.4) szociális és gyermekvédelmi intézmények személyi feltételeire, 
 
3.5) szociális és gyermekvédelmi intézmények költségvetésére, pénzügyi támogatására, 

átcsoportosításokra, 
 
3.6) egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézményeket érintő beruházásokra, 

felújításokra, fejlesztésekre, 
 
3.7) egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi szükségletek elemzésére, ezen 

elemzések alapján ezen területek fejlesztését eredményező célprogramokra. 
 
4.) Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság közreműködhet az egészségügyi, 
szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények vizsgálatában, ellenőrzésében, 
beszámoltatásában. 
 
5.) Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság együttműködhet a nem önkormányzati 
egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységet végző szervekkel. 
 
6.) Egészségügyet és a szociális területet érintő közbeszerzési eljárások során ellátja az 
önkormányzati Közbeszerzési rendeletben meghatározott Szakértői Bizottság feladatait. 

 
7.) Hatályon kívül 
 
(8) Hatályon kívül 

 
 

 
INDOKOLÁS 

 
 

1. §-hoz: az építészeti örökség helyi – kerületi – értékeinek védelméről szóló 
32/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet rendelkezéseivel való összhang biztosítása 
érdekében van szükség a melléklet módosítására. 

2. §-hoz: A 2013. január 1-jétől az oktatási ágazatban történő változások, állami 
szerepvállalás indokolja az illetékes Bizottság hatáskörének módosítását. 

3. §-hoz: Technikai jellegű módosításként hatályon kívül helyeződik a melléklet két 
pontja. 

4. §-hoz: A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 
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Napirend 8./ pontja 
Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992.(VII.01.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli, pótkézbesítés) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

Polgármester 
Előadó: dr. Murai Renáta 

   Jegyzői Titkárság vezetője 
 
Polgármester: Elmondja, hogy szintén technikai jellegű a módosítás, majd szavazásra 
bocsátja a rendeletet. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 
 

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2012. (XII. 14.) 
önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

13/1992. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 
1. § 
 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 01.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 
A Képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, valamint bizottságaira, a 
Részönkormányzat testületére, a jegyzőre és társulására ruházhatja át. A hatáskör 
gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem 
ruházható. 

 
2.§ 

 
Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Először a képviselők, majd a polgármester esküt tesznek, melynek szövege a következő: 
„Én, ……… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 
megtartatom; ………… tisztségemből eredő feladataimat a  Budapest Főváros II. 
kerület fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
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3. § 
Az R. 12. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(1) A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni: 

a) a Képviselő-testület tagjait, 
b) a bizottságok tagjait, 
c) a jegyzőt, 
d) a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, 
e) Budapest Főváros Kormányhivatala vezetőjét, 
f) a kerület egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselőit, 
g) a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit, 
h) a napirendek előadóit, 
i) Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest I-II-III. kerületi N épegészségügyi 

Intézete vezetőjét, 
j) a Kerületi Vezető Ügyészt, 
k) a Kerületi Rendőrkapitányt, 
l) a  II. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokát a feladatkörét érintő 

napirendekhez, 
m) a könyvvizsgálót, 
n) akiknek meghívását a polgármester az egyes napirendek megtárgyalásához indokoltnak 

tartja. 
(2) Tanácskozási jog illeti meg - a törvény erejénél fogva - az alábbiakat: 
a) a jegyzőt, 
b) Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest I-II-III. kerületi N épegészségügyi 

Intézete vezetőjét, 
c) a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, 
d) a könyvvizsgálót. 

 
4. § 

 
(1) Az R. 13. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A Képviselő-testület zárt ülést tart: 
a) önkormányzati hatósági ügyben 
b) összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyekben 
c) kitüntetési ügyben 
d) vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor 
e) fegyelmi büntetés kiszabása esetén 
f) az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg 
visszavonása esetén, fegyelmi eljárás megindításakor, valamint állásfoglalást igénylő 
személyi ügy tárgyalásakor. 
 
(2) Az R. 13. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 Zárt ülést rendelhet el a Képviselő-testület minősített többséggel, ha a nyilvános tárgyalás 
üzleti érdeket sértene: 

- vagyonnal való rendelkezéskor, 
- általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor. 
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5.§  
 

(1) Az R. 16. § (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
az előterjesztéshez csatolni kell az illetékes bizottság, illetőleg a Részönkormányzat 
véleményét; amennyiben a véleményező az előterjesztésben foglaltakkal nem ért egyet, azt 
írásban köteles indokolni. Azokban az ügyekben, ahol a helyi nemzetiségi önkormányzatnak 
egyetértési joga van, ennek megtörténtét vagy az egyetértés elmaradását is tartalmaznia kell 
az előterjesztésnek. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni a helyi nemzetiségi egyesület 
véleményezési joga esetén is. 
 
(2) Az R. 16. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A Képviselő-testület ülésén előterjesztést tehet: 

- a képviselő, 
- a polgármester, 
- az alpolgármester, 
- a tanácsnok, 
- a bizottság, a tárgyban létrehozott ad-hoc bizottság, 
- a Részönkormányzat, 
- a jegyző, 
- a nemzetiségi önkormányzat a jogai gyakorlása körében, 

 
 

6. § 
 

Az R. 32. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját 
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. /a továbbiakban: 
Mötv./ 49. § (1) bekezdés) az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a 
személyes érintettséget. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely 
képviselő javaslatára a Képviselő-testület dönt. A javaslat elfogadásához a megválasztott 
képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A kizárt képviselőt a 
határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 

 
7.§  

 
Az R. 36. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A Képviselő-testület titkos szavazást tart jogszabályban meghatározott esetekben és titkos 
szavazást rendelhet el azokban az ügyekben, amelyek megtárgyalására – az Mötv. 46. § (2) 
bekezdése alapján - zárt ülésen kerül sor. 

 
8. § 

 
Az R. 39. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles megküldeni a Budapest 
Főváros Kormányhivatala vezetőjének. 

 
9. § 

 
Az R. 40. § (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 26. § (3) bekezdése szerinti adatokat vagy 

 
10. § 

 
Az R. 41. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell. Amennyiben a 
közérdekű kérdés vagy javaslat az ülésen nem válaszolható meg, illetőleg nem dönthető el, a 
meg nem válaszolt közérdekű kérdést, javaslatot 15 napon belül kell megválaszolni a 
felszólaló részére. 

 
 

11. § 
 

Az R. 46. § b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül a bizottságának, a 
polgármesternek, a Részönkormányzat testületének, helyi nemzetiségi önkormányzat 
testületének - Képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését; 

 
12. § 

 
Az R. 56. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. A bizottságot az Mötv. 61. § (1) bekezdése 
alapján a polgármester indítványára nyolc napon belüli időpontra össze kell hívni. 
 

13. § 
 

Az R. 60. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját (Mötv. 49. § (1) 
bekezdés) az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes 
érintettséget. A kizárásról az érintett kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára a 
Bizottság dönt. A javaslat elfogadásához a tagok több mint a felének igen szavazata 
szükséges. A kizárt tagot a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 

 
14. § 

 
Az R. 61/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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A Részönkormányzat - a törvény és e rendelet keretei között - Pesthidegkút lakosságát 
közvetlenül érintő kérdésekben közreműködik a helyi közszolgáltatások megszervezésében, 
így különösen: a pesthidegkúti városrész fejlesztésében és rendezésében, az épített és 
természeti környezet védelmében, a közutak és közterületek fenntartásában, az ivóvíz 
ellátásban; az óvodai, az alapfokú oktatási, nevelési, egészségügyi és szociális ellátásban, a 
közművelődés szervezésében, nemzetiségek jogainak érvényesítésében, a városrész lakossága 
életkörülményeinek javításában. 

 
15. § 

 
Az R. 65. § (2) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
a Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét az ülést követő 15 napon belül megküldi a 
Budapest Főváros Kormányhivatala vezetőjének. 

 
16. § 

 
(1) Az R. 69. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A Képviselő-testület az Mötv. 22-26 §-aiban foglalt rendelkezéseiből következően 
sokirányúan együttműködik a Fővárosi Önkormányzattal. 
 
(2) Az R. 69. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Törvényben szabályozott valamennyi kerületi állásfoglalást, illetve véleményezést igénylő 
kérdésben a Képviselő-testület jogosult dönteni és állást foglalni. A Képviselő-testület e 
jogosultságát csak kivételes és rendkívüli esetben ruházhatja át a polgármesterre, amely nem 
sértheti az Mötv. 42. §-ában meghatározott szabályokat. 

 
17. § 

 
Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 
18. § 

 
Az R. 4/a. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 
19. § 

 
Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 
20. § 

 
Az R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

 
21. § 

 
Az R. 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
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22. § 

(1) E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 
(2) Az R. 41. § (6)-(7) bekezdései hatályukat vesztik. 

 
 

Dr. Láng Zsolt    dr. Szalai Tibor 
 Polgármester           Jegyző 
 
 

(A Képviselő-testület a rendeletet 19 képviselő jelenlétében, 18 igen, 1 tartózkodás 
szavazattal megalkotta.) 
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37/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

 
 

 
 

DrDr. Láng Zsolt polgármester FIDESZ-KDNP 
 
  Az egyéni választókerületben megválasztott képviselők neve: 
 
 

EVK  Képviselő neve Jelölő szervezet(ek) 
1. Ernyey László FIDESZ 

Kereszténydemokrata Néppárt 
2. Schanda Tamás FIDESZ 

Kereszténydemokrata Néppárt 
3. Kaposi Péter FIDESZ 

Kereszténydemokrata Néppárt 
4. Némethy Béla FIDESZ 

Kereszténydemokrata Néppárt 
5. Riczkó Andrea FIDESZ 

Kereszténydemokrata Néppárt 
6. Gárdos Pál FIDESZ 

Kereszténydemokrata Néppárt 
7. Lánszki Regő FIDESZ 

Kereszténydemokrata Néppárt 
8. Dömök Lászlóné FIDESZ 

Kereszténydemokrata Néppárt 
9. Dr. Gór Csaba FIDESZ 

Kereszténydemokrata Néppárt 
10. Dankó Virág FIDESZ 

Kereszténydemokrata Néppárt 
11. Legény Béla FIDESZ 

Kereszténydemokrata Néppárt 
12. Dr. Csabai Péter FIDESZ 

Kereszténydemokrata Néppárt 
13. Makra Krisztina FIDESZ 

Kereszténydemokrata Néppárt 
14. Skublicsné Manninger 

Alexandra 
FIDESZ 
Kereszténydemokrata Néppárt 
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  Kompenzációs listán megválasztott képviselők: 
 
 

 Képviselő neve Jelölő szervezet(ek) 
1. 

Bodor Zoltán 
 
JOBBIK Magyarországért Mozgalom 
 

2.  
Kovács Márton 
 

Lehet Más a Politika 

3. Perjés Gábor  
Lehet Más a Politika 

4.  
Dr. Molnár Zsolt 
 

Magyar Szocialista Párt 

5.  
Őrsi Gergely 
 

Magyar Szocialista Párt 

6. Dr. Varga Előd Bendegúz  
Magyar Szocialista Párt  
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37/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

A PESTHIDEGKÚTI VÁROSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT 

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEIBEN 

MANDÁTUMOT SZERZETT KÉPVISEL ŐK JEGYZÉKE 

 

Dr. Csabai Péter     12. sz. vk 

Makra Krisztina       13. sz. vk. 

Skublicsné Manninger Alexandra   14. sz. vk. 
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37/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 

AZ ELŐTERJESZTÉSEK ÉS RENDELETEK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA 

Az előterjesztés két fő részből áll, a bevezető a döntéshez szükséges információkat 
tartalmazó részből, valamint határozati javaslatból. 

I. Tartalmi elemei: 
Az első rész általános tartalmi követelménye: 
javasolt döntés alátámasztása; 
- ismertetni kell az előterjesztés tárgyát megalapozó jogszabályt,  
- a testület döntési hatáskörére vonatkozó jogszabályi utalást, 
- a tárggyal kapcsolatos előzményeket, tényeket, 
- az előterjesztéssel összefüggő korábbi képviselő-testületi, illetve bizottsági döntéseket, 
- a lefolytatott egyeztetések eredményét, valamint 
- mindazokat a körülményeket, megállapításokat, amelyek megalapozzák a döntést. 

A második rész tartalmazza a határozati javaslatot, melyben meg kell fogalmazni: 
a javasolt döntés tárgyát (miről dönt), 
a döntést (hogyan dönt), 
a végrehajtásért felelős megnevezését (név), 
a végrehajtás határidejét (időpont). 

Fentieken túl be kell mutatni a tervezett döntés következményeit. 
A költségvetési kihatással járó előterjesztés esetében a Pénzügyi Irodával előzetesen 

minden esetben egyeztetni kell, s ezt az előlapon fel kell tüntetni. 
Amennyiben az előterjesztés több irodát érint, akkor kölcsönös egyeztetés szükséges, 

amelynek megtörténtét az előlapon fel kell tüntetni. 
Az előterjesztés része a melléklet, amely a döntést megalapozó szükséges adatokat 

tartalmazza.  
Az előterjesztéshez csatolni kell az illetékes bizottság, illetőleg a Pesthidegkúti 

Részönkormányzat véleményét, vagy jelezni kell az előterjesztésben, hogy a vélemény 
ismertetésére a testületi ülésen kerül sor. Amennyiben a véleményező az előterjesztésben 
foglaltakkal nem ért egyet, azt írásban köteles indokolni. Azokban az ügyekben, ahol helyi 
nemzetiségi önkormányzatnak egyetértési joga van, ennek megtörténtét, vagy az egyetértés 
elmaradását is tartalmaznia kell az előterjesztésnek. 

Az előterjesztéshez kapcsolódik a határozati javaslat, amely az előterjesztő döntési 
javaslatát tartalmazza. Az előterjesztő vagylagos határozati javaslatokat is megfogalmazhat.  

A határozati javaslatnál meg kell jelölni a végrehajtásért felelős nevét, valamint a 
végrehajtás határidejét, kivéve, ha a határozat meghozatala az ügyet lezárja, és a végrehajtás 
döntést nem igényel.  

A határidőnek általában konkrét időpontot kell megjelölni. (A „folyamatos” határidő 
megjelölését kerülni kell.) 

Az önkormányzati hatósági ügyekben a formálisan is elkészített, tehát rendelkező részt és 
indoklást tartalmazó határozatot – a lehetőség szerint több alternatívában – kell a Képviselő-
testület elé terjeszteni. 

Az előterjesztésben javaslatot kell tenni a tárgyban korábban hozott döntések (határozatok, 
rendeletek) hatályon kívül helyezésére, vagy érvényben tartására. 
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A határozati javaslat az előterjesztés szerves része, ezért a dátum és az aláírás a határozati 
javaslat után következnek. 

Minden határozati javaslat után fel kell tüntetni, hogy a döntés az Mötv., valamint a 
Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozó előírásai alapján egyszerű vagy minősített 
többségű döntés igényel. 

Az előterjesztéshez a melléklet szerinti előlapot kell készíteni. Az előlapot az előterjesztés 
előkészítéséért felelős tölti ki a napirend sorszámának kivételével, amit a Jegyzői Titkárság 
tüntet fel a meghívó ismeretében. 

II. Előkészítés: 
Az egyeztetett írásbeli előterjesztés tervezetét oly időpontban kell benyújtani,  hogy 

elegendő idő álljon rendelkezésre a vezetői álláspont kialakítására. 
Rendes ülés esetén az előterjesztések tervezetét egy példányban, a kézbesítést megelőző 

hétfőn kell a Polgármesteri Kabinethez leadni, amelyeket a vezetői értekezlet ellenőriz.  
A véleményezett, de még alá nem írt előterjesztéseket a kézbesítést megelőzően a Jegyzői 

Titkárságon egyeztetni kell. 
Az előterjesztések tisztségviselőknek való bemutatásáról és aláíratásáról az irodavezető 

gondoskodik. 
A fentiek szerint előkészített előterjesztést a Jegyzői Titkárság részére kell átadni, ahol 

gondoskodnak a sokszorosításáról. 
Rendkívüli és zárt ülés esetén az előterjesztések leadási határidejét a Jegyző határozza meg. 
A képviselő-testület ülésére a meghívót a Jegyzői Titkárság készíti elő.   
A képviselő-testületi ülés elé kerülő rendkívüli sürgősségi előterjesztésekre is vonatkoznak 

az egyeztetési és törvényességi szabályok. 
A meghívó és az előterjesztések kézbesítése a Jegyzői Titkárság feladata. 

III. Bizottsági előterjesztésekre vonatkozó speciális szabályok: 
A bizottságok elé terjesztett előterjesztéseknek két típusát különböztetjük meg: 
A képviselő-testületi döntést előkészítő, véleményező előterjesztések. 
A bizottsági hatáskörben hozott döntéseinek előterjesztése. 
A bizottságok részére készített előterjesztések esetében is alkalmazni kell a I. pontban az 

előterjesztésekre vonatkozó szabályokat.  
A bizottsági határozatok végrehajtásért a Polgármester, az Alpolgármester, a Bizottsági 

Elnök, a Jegyző, valamint a Jegyző útján az Irodavezető jelölhető felelősként. 
Amennyiben a bizottság önkormányzati hatósági jogkörben jár el, úgy ezen ügyekben a 

képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
Egyéb szabályokat a bizottságok ügyrendjei tartalmazhatnak. 

IV. Önkormányzati rendelet előkészítésének speciális szabályai: 
Az előterjesztések rendjéről szóló szabályok értelemszerű alkalmazása mellett az 

önkormányzati rendeletalkotásnál az alábbiakra kell figyelemmel lenni: 
A rendelettervezetek előkészítése során vizsgálni kell a rendeletalkotás lehetőségének 

feltételeit. 
Be kell tartani a jogszabályalkotásról szóló rendelkezéseket.  
Önkormányzati rendeletek alkotására Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének 
megfelelő bekezdése alapján kerülhet sor.  

 
A rendelet fejezetekre, ezen belül §-okra, bekezdésekre és pontokra tagolható. Ahol a §-on 

belül csak egy bekezdés van, a bekezdés számozása nem alkalmazható. 
Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének idejét az alábbiak szerint kell jelölni: 
kihirdetést követő meghatározott nap;  
év, hónap, nap; 
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kihirdetés napja (csak kivételes esetben, óra és perc feltüntetésével). 
A hatályukat vesztő önkormányzati rendeleteket az új rendeletben kifejezetten fel kell 

sorolni, címmel és a jelöléssel együtt. 
A rendelet módosítását – az előterjesztett tervezet mellett – a módosítással érintett teljes 

bekezdés, szükség esetén a teljes paragrafus tekintetében kéthasábosan is be kell mutatni, 
kiemelve a módosításra kerülő szövegrészeket. 

A rendelet-tervezetekhez általában indokolást is csatolni kell, amely két részből áll. Az 
általános indokolás azt tartalmazza, hogy milyen tények és körülmények teszik szükségessé, 
hogy a rendelet megalkotásra kerüljön. 

Az egyes paragrafusokhoz /értelemszerűen több paragrafushoz összevontan is/ fűzött 
részletes indokolás pedig azt tartalmazza, hogy mi indokolta a § beépítését, s ha eltérő 
vélemények alakultak ki a paragrafushoz kapcsolódóan azok mik voltak, s mi indokolta, hogy 
a javasolt szöveg került a rendelettervezetben megfogalmazásra. Alternatíva esetén azt is le 
kell írni, hogy mi az előnye és hátránya az egyik, illetve másik megoldásnak. 

Ha a rendelet-tervezet egy korábbi rendelet módosításáról szól, úgy az előterjesztés 
elkészítéséért felelős személy köteles gondoskodni legkésőbb a rendelet kihirdetését követő 
napon az egységes szerkezetbe foglalásról.  
 
Az önkormányzati rendelet tervezetét társadalmi egyeztetésre kell bocsátani – a lentebb 
felsorolt kivételekkel –, amelynek keretében a II. kerületben életvitelszerűen élő (állandó 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező) állampolgárok, a nem állami és nem 
önkormányzati szervek, szervezetek (a továbbiakban: véleményezésre jogosultak) véleményt 
nyilváníthatnak a rendelet-tervezetekkel kapcsolatban az Önkormányzat honlapján 
feltüntetett, erre a célra kialakított elektronikus levélcímen. 
 
A társadalmi egyeztetés folyamatában a következő feltételeknek kell érvényesülniük: 
 
- a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő álljon rendelkezésre a tervezet megítéléséhez 
és észrevételek megtételéhez; 
- nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelet-tervezet 
tárgyához nem illeszkedik vagy név nélküli; 
- a rendelet-tervezet előterjesztője a társadalmi egyeztetés során beérkezett véleményekről a 
rendelet elfogadása előtt tájékoztatja a Képviselő-testületet és dönt azok elfogadásáról vagy 
elutasításáról; 
- a beérkezett vélemények, valamint a véleményezésre jogosult nevének és e-mail címének 
kezelése a véleményezett rendelet hatályba lépésétől számított 1 évig történik – az adatkezelés 
magában foglalja az említett adatok gyűjtését, tárolását, közzétételét, felhasználását és törlését 
is; 
- a véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet-tervezettel kapcsolatban a 
Polgármesteri Hivatal lakossági fórumot szervezhet. 
 
Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani: 

a) olyan rendelet-tervezetet, amelynek megalkotását felsőbb szintű jogszabálymódosítás 
indokolja, vagy amely a törvényességi ellenőrzésért felelős szerv felhívására született; 

b) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, a helyi adókról szóló, illetve állami 
támogatásokkal kapcsolatos rendelet-tervezetet; 

c) a szervezetre és működésre vonatkozó, valamint a közszolgálati tisztviselői 
jogviszonyban állók munkavégzésével és juttatásaival kapcsolatos rendelet-tervezetet; 

d) olyan rendelet-tervezetet, amelynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek 
fűződik. 
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A rendelet-tervezetet bemutató képviselő-testületi előterjesztésnek tartalmaznia kell az 
előzetes hatásvizsgálat eredményét – abban az esetben, amely ez az adott rendelet-tervezet 
esetében értelmezhető.   
A rendeletek hatályba lépését követően az érintett szakirodának írásba kell foglalnia a 
hatályba lépés után tapasztaltakat. 
    

 
V. Normatív határozat előkészítésének speciális szabályai: 
 
Az előterjesztések rendjéről szóló szabályok értelemszerű alkalmazása mellett a normatív 
határozatok megalkotásánál az alábbiakra kell figyelemmel lenni: 
1. A normatív határozat előkészítése során vizsgálni kell a normatív határozat alkotás 
lehetőségének feltételeit.  
2. A Képviselő-testület az alábbi témakörökben normatív határozatot hoz: 
a.) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
b.) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 
c.) Az Önkormányzat gazdasági programja 
d.) Az Önkormányzat költségvetési koncepciója 
e.) Az Önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásának teljesítéséről szóló tájékoztató 
f.) A Költségvetési Bizottság által átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-
változtatásokról szóló tájékoztató 
g.) A hatósági tevékenység ellenőrzéséről szóló beszámoló 
h.) A Polgármesteri Hivatalban az igazgatási szünet elrendelése  
i.) A Képviselő-testület munkaprogramja 
j.) Az Önkormányzati fenntartású intézmények Alapító Okirata 
k.) Hatályon kívül helyezve. 
l.)Környezetvédelmi Program 
m.) Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 
n.) A II. és III. kerületi Szabálysértési Hatósági Társulás éves beszámolója a hatósági társulás 
tevékenységéről 
o.) A helyi adóbevételek előző évi alakulásáról és  a helyi adóztatással kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról szóló beszámoló 
p.) A felsoroltakon túl a Képviselő-testület a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
rendelkezéseinek megfelelő egyéb ügyekben is jogosult normatív határozat hozatalára.  
 
3. A normatív határozatot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. 
törvény 51. § (6) bekezdésében előírtak alkalmazásával kell közzétenni. 
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5. sz. 
melléklethez 

előlap min 
……………(sz.) napirend 

Előterjesztve: 
…………………………… 

Bizottsághoz 
Pesthidegkúti 

Részönkormányzathoz 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

A Képviselő-testület ……………..-i ülésére 

Tárgy: ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

Készítette: ……………………………………..(név, beosztás) 
Egyeztetve: …………………………………….(irodával, stb.) 
Látta:          ……………………………………..Jegyző 

A napirend tárgyalása  zárt ülést igényel 

zárt ülést nem igényel 
zárt ülést igényelhet 
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37/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete 

MINŐSÍTETT SZAVAZATTÖBBSÉGŰ DÖNTÉST  

IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK JEGYZÉKE 

a.) rendeletalkotás; 
b.) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása; 
c.) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való 

csatlakozás, abból történő kiválás; 
d.) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi 

önkormányzati szervezethez való csatlakozás; 
e. ) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 
f.) a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés megbízás; 
g.) zárt ülés elrendelése; 
h.) képviselő kizárása; 
i.)Képviselő-testület feloszlatásának kimondása; 

j.)polgármester tisztségének megszüntetése 
érdekében kereset benyújtása.
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37/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklete  

 
A BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 

BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, HIVATALI MUNKARENDJE ÉS 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 

A Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény( a továbbiakban: Mhötv.) 67. § d) 
pontja és 84. § (1) bekezdése alapján a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának (továbbiakban: Hivatal) belső szervezeti 
tagozódását, munkarendjét és az ügyfélfogadás rendjét a következők szerint határozza meg: 

I. A HIVATAL JOGÁLLÁSA 

A Hivatal megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala. 
A Hivatal működési területe: Budapest II. kerülete, 

szabálysértési ügyekben kiterjed az II. és III. kerület területére 
 

A Hivatal székhelye: Budapest II. kerület, Mechwart liget 1. 
A Hivatal belső szervezeti egységei - a következő kivételekkel - a Hivatal székhelyén 
működnek: 
- Szociális és Gyermekvédelmi Iroda: Budapest II. kerület, Káplár u. 2/c-d,  
- Igazgatási Iroda Ipar- és Kereskedelmi Csoport: Budapest II. kerület, Rómer Flóris u. 4. 
- Szabálysértési Iroda: Budapest II. kerület, Margit krt. 25/c. 
- Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda: Budapest II. kerület, Keleti Károly u. 15/a.,  
további telephelyként: Budapest II. kerület, Frankel Leó u. 1., Budapest II. kerület, Buday 
László u. 5/c., Budapest II. kerület, Rómer Flóris u. 4. és Budapest II. kerület, Rezeda u. 10. 
- Intézménygazdálkodási Iroda: Budapest II. kerület, Felső Zöldmáli út 128-130. 
- Építésügyi Iroda: Budapest II. kerület, Margit krt. 43-45. 
- Beruházási és Városüzemeltetési Iroda Üzemeltetési Csoport: Budapest II. kerület, 
Mechwart liget 3. 
A Hivatal jogállása: A Hivatal a Képviselő-testület egységes szerve, amely belső szervezeti 

egységekre tagozódik. 
A Hivatal jogi személy, önálló költségvetési szerv. 
A Hivatal létszámát a Képviselő-testület költségvetési rendeletében állapítja meg. 
A Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi száma: 502009. 
A Hivatal bélyegzője körpecsét, közepén a Magyar Köztársaság címerével, körben a 

következő felirattal: „Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Polgármesteri Hivatala.” 
A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri 
Hivatala Szabálysértési Iroda bélyegzője körpecsét, középen a Magyar Köztársaság 
címerével, körben a következő felirattal: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala Szabálysértési Iroda II., és III. Kerületi 
Elsőfokú Szabálysértési Hatóság.” 
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II. A HIVATAL IRÁNYÍTÁSA 

A Hivatalt a Képviselő-testület döntései szerint és a saját önkormányzati jogkörében eljárva 
a polgármester irányítja. E körben a polgármester: 

- a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a Hivatal belső 
szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének 
meghatározására; 

- az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit a Hivatal e feladatot 
ellátó szervezeti egységeinek közreműködésével látja el; 

- a jegyző javaslatára meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának 
szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; 

- irányítja az alpolgármester(ek) tevékenységét, meghatározza az alpolgármester(ek) 
feladatait a Hivatal irányításában és a polgármester helyettesítésében, munkájának 
segítésében; 

- gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző és az aljegyző tekintetében; 
- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester(ek) és az intézmények vezetői 

tekintetében; 
- meghatározza azokat a munkaköröket, amelyeknél a kinevezéshez, a vezetői megbízáshoz, 

a felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, a jutalmazáshoz az egyetértése 
szükséges; 

- gondoskodik a Hivatal tevékenységének értékeléséről és a következő időszak feladatainak 
meghatározásáról, ennek érdekében rendszeresen értekezletet tart; 

- a Hivatal irányítása és a belső szervezeti egységek tevékenységének koordinációja 
érdekében rendszeres vezetői értekezletet tart; 

- szükség szerint munkaértekezletet hív össze az érintettek részvételével az egyes feladatok 
meghatározása, illetve a feladatok végrehajtásának ellenőrzése céljából; 

Az alpolgármester(ek) - a polgármester által meghatározott körben és a polgármester 
irányításával - közreműködnek a polgármester jelen mellékletben meghatározott feladatainak 
ellátásában, munkájának segítésében. E körben az alpolgármester: 

- a polgármester által meghatározott feladatait a feladatot ellátó szervezeti egységek 
közreműködésével látja el; 

- feladatkörében közreműködik a Hivatal belső szervezeti egységeinek koordinációjában; 
részt vesz a vezetői értekezleteken és a feladatköréhez kapcsolódóan a 

munkaértekezleteken; 
- feladatkörében segíti a polgármester döntéseinek előkészítését és végrehajtásának 

ellenőrzését; 
- feladatkörében közreműködik a Hivatal tevékenységének értékelésében és a következő 

időszak Hivatali feladatainak meghatározásában. 

III. A HIVATAL VEZETÉSE 

A Hivatalt a jegyző vezeti. E körben a jegyző: 
- megszervezi és összehangolja a Hivatal szervezeti egységeinek munkáját; 
- feladatkörében segíti a polgármester, alpolgármester(ek) döntéseinek előkészítését és 

végrehajtásának ellenőrzését; 
- meghatározza az aljegyző feladatait és irányítja az aljegyző munkáját; 
- a Hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

figyelemmel a polgármester által meghatározott egyetértési jogra; 
- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében; 
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- az egyéb munkáltatói jogokat a szervezeti egységek köztisztviselői és munkaviszonyban 

álló munkavállalói (a továbbiakban: munkavállalói) tekintetében átruházhatja a belső 
szervezeti egységek vezetőire; 

- javaslatot tesz a polgármesternek a Hivatal feladatainak meghatározása az önkormányzat 
munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; 

- jaslatot tesz a polgármesternek a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódására, 
munkarendjére, valamint az ügyfélfogadási rend meghatározására; 

- gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; 
- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; 
- dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; 
- dönt a hatáskörébe utalt ügyekben (Mötv. 81. § (3) bekezdés i) pont); 
- részt vesz a vezetői értekezleteken és szükség szerint munkaértekezletet tart; 
- a jegyzői feladatkörökben és hatáskörökben eljáró Hivatali szervezetek vezetői számára 

rendszeres irodavezetői értekezletet tart; 
- gondoskodik a Hivatal munkavállalóinak képzéséről és továbbképzéséről; 
- gondoskodik az SzMSz mellékleteinek előkészítéséről és a Képviselő-testület döntéseinek 

megfelelően a folyamatos naprakészen tartásáról; 
- gondoskodik a Hivatal tekintetében a jelen mellékletben foglaltak, valamint az 

önkormányzat ISO 9001 minőségbiztosítási politikájában megfogalmazottak betartásáról, a 
munkarendre és az ügyfélfogadási rendre vonatkozó szabályok érvényesüléséről, valamint a 
munkafegyelem biztosításáról. 

Az aljegyző - a jegyző által meghatározottak szerint és a jegyző irányításával - 
közreműködik a Hivatal vezetésében, munkájának megszervezésében. E körben az aljegyző: 

- ellátja - a jegyző akadályoztatása esetén - a jegyző helyettesítését; 
- vezeti a jegyző által meghatározott belső szervezeti egységek tevékenységét; 
- segíti a jegyző döntéseinek előkészítését és végrehajtásának megszervezését, ellenőrzését; 
- a jegyző által meghatározott körben közreműködik a Hivatal koordinációs 

tevékenységében; 
- ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a jegyző megbízza, átruházott hatáskörben 

gyakorolja a jegyzői hatásköröket és a kiadmányozást; 
- részt vesz a vezetői értekezleteken és az irodavezetői értekezleteken; 
- a vezetése alá tartozó szervezeti egységek vezetői számára munkaértekezletet hívhat össze 

a feladatok meghatározása és megszervezése, ellenőrzése céljából. 
- felügyeli a Hivatal törvényességi ellenőrzési feladatait 
A Hivatal szervezeti egységeinek vezetői közreműködnek a Hivatal vezetésében, 

munkájának megszervezésében. E körben a Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői: 
- vezetik a belső szervezeti egységeket és felelősek a belső szervezeti egységek munkájának 

megszervezéséért; 
- gondoskodnak a belső szervezeti egységek feladat- és hatásköri jegyzékének elkészítéséről 

és a jegyző számára javaslatot tesznek ezek jóváhagyására, figyelemmel kísérik a 
változásokat és javaslatot tesznek annak folyamatos átvezetésére; 

- gondoskodnak a belső szervezeti egységek munkavállalói munkaköri leírásának 
elkészítéséről és folyamatos karbantartásáról; 

- gyakorolják a belső szervezeti egységek munkavállalói tekintetében a jegyző által 
átruházott egyéb munkáltatói jogköröket; 

- gyakorolják a polgármester, illetve a jegyző által meghatározottak szerint a 
kiadmányozást; 

- ellátják azokat a feladatokat, amelyekkel a polgármester, (alpolgármesterek), a jegyző, 
(aljegyző) megbízza; 
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- gondoskodnak a belső szervezeti egység tekintetében a jelen mellékletben foglaltak, 
valamint az önkormányzat ISO 9001 minőségbiztosítási politikájában megfogalmazottak 
betartásáról, a munkarendre és az ügyfélfogadási rendre vonatkozó szabályok 
érvényesüléséről, valamint a munkafegyelem biztosításáról; 

- feladatkörükben az érintettek részvételével munkaértekezletet tartanak, részt vesznek 
meghívás esetén a vezetői értekezleten, irodavezetői, valamint a munkaértekezleteken; 

- feladatkörükben a Hivatal más belső szervezeti egységeinek vezetőivel kötelesek 
együttműködni, ennek keretében tevékenységüket összehangolni, az egymás közötti 
megkereséseket határidőben és szakszerűen intézni, a több irodát érintő testületi határozatok 
végrehajtásában együttműködni; 

- feladatkörüket érintő napirendi pont tárgyalásakor, a Képviselő-testület valamint a 
bizottságok ülésein kötelesek részt venni. 

IV. A HIVATAL FELADATAI 

A Hivatal feladatait jogszabály, a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző határozza 
meg. 

A Hivatal szervezeti egységeinek általános feladatai: 
Az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok: 
a) a Képviselő-testület, annak bizottságai, az önkormányzati képviselők és a polgármester 

(alpolgármesterek) munkájával kapcsolatban, 
- a szakterületüket érintő bizottsági és Képviselő-testületi előterjesztések előkészítése, 
- a tevékenységüket érintő bizottsági és Képviselő-testületi döntések (határozatok, 

rendeletek) végrehajtása, annak megszervezése, illetőleg azokban való közreműködés, 
- polgármesteri intézkedések előkészítése, annak végrehajtásának ellenőrzése, 
- nyilvántartás a Képviselő-testület, annak bizottságai döntéseiről, illetőleg azok 

végrehajtásáról, 
- a nemzetiségi önkormányzat(ok) döntései végrehajtásában való részvétel, 
- közreműködés a tevékenységüket érintő interpellációk és képviselői kérdések 

kivizsgálásában, illetőleg megválaszolásában, 
- közreműködés a polgármester önkormányzati és államigazgatási feladatainak, 

hatásköreinek ellátásában 
- az önkormányzat sajtó,- és nemzetközi kapcsolatainak ellátása, 
- a polgármester által meghatározott körben kiadmányozási jog gyakorlása, 
- a Képviselő-testület, annak bizottságai, a polgármester (alpolgármesterek) és 

önkormányzati képviselők tevékenységével kapcsolatosan ügyviteli tevékenység ellátása. 
b.) a jegyző (aljegyző) munkájával kapcsolatban: 
- közreműködnek a jegyző (aljegyző) államigazgatási feladatainak, hatásköreinek és 

hatósági jogköreinek ellátásában; 
- közreműködnek a jelen mellékletben és az ehhez kapcsolódó szabályzatokban 

meghatározott jegyzői feladatok megvalósításában; 
- előkészítik a jegyzői (aljegyzői) intézkedéseket; 
- gyakorolják a jegyző által meghatározott ügyekben a kiadmányozást; 
- segítik a jegyző (aljegyző) törvényességi, hatósági tevékenységét; 
- segítik a jegyző (aljegyző) munkáltatói feladatainak ellátását; 
- közreműködnek a jegyző (aljegyző) sajtó, nemzetközi, szakmai és társadalmi 

kapcsolatainak megszervezésében;  
- ellátják azokat a feladatokat, amelyekkel a jegyző (aljegyző), megbízza; 
- közreműködnek a jogszabályok által meghatározott körben az önkormányzati intézmények 

szakmai irányítási és törvényességi felügyeleti tevékenysége ellátásában; 
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- közreműködnek a szakterületüket érintően a költségvetési tervezéssel és végrehajtással 
kapcsolatos jegyzői feladatok ellátásában; 

- eljárnak azokban az ügyekben, amelyekkel a jegyző (aljegyző) megbízza; 
- gyakorolják a kiadományozást a jegyző által meghatározott ügyekben; 
- segítséget nyújtanak a jegyző (aljegyző) ügyfélfogadásában, az állampolgári közérdekű 

bejelentések, javaslatok és panaszok megválaszolásában; 
- ellátják a jegyző (aljegyző) ügyviteli-technikai feladatait. 
A Hivatal valamennyi köztisztviselőjének és munkavállalójának a feladata: 
- a jogszabályok és jelen melléklet érvényre juttatása; 
- a munkarend és az ügyfélfogadási rend betartása; 
- az érdemi, szakszerű, kulturált és humánus ügyintézés megvalósítása; 
- az állampolgárok szakszerű és udvarias tájékoztatása és kiszolgálása; 
- a közigazgatási korszerűsítési tevékenység elősegítése. 
- az önkormányzat ISO 9001 minőségbiztosítási politikájában megfogalmazottak betartása. 
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V. A HIVATAL SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA 

 
A Hivatal az alábbi, az Ötv-ben meghatározott tisztségviselőkből és szervezeti egységekből 

áll: 
Polgármester 
- Főépítész 
- Polgármesteri Kabinet 
- Egészségügyi Referens 
- Közbiztonsági Referens 
 
Alpolgármester 
Jegyző 
- Jegyzői Titkárság 
- Belső ellenőrzési egység 
-Hatályon kívül helyezve 
- Humánpolitikai Csoport 
 
 
Irodák: 
1. Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda 
2. Beruházási és Városüzemeltetési Iroda 
3. Építésügyi Iroda 
4. Hatályon kívül helyezve 
5. Igazgatási Iroda 
6. Művelődési Iroda 
7. Pénzügyi Iroda 
8. Szabálysértési Iroda, mint II. és III. Kerületi Elsőfokú Szabálysértési Hatósági társulás  
9. Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 
10. Hatályon kívül helyezve 
11. Vagyonhasznosítási és Ingatlannyilvántartási Iroda 
12. Informatikai Iroda 
13. Intézménygazdálkodási Iroda 
A felsorolt szervezeti egységeket a jegyző által megbízott vezetői besorolású irodavezetők 

irányítják. 
A szervezeti egységek további elkülönült szervezeti egységekből állhatnak, amelyek 

vezetését a jegyző által megbízott vezetők látják el. 
A jegyző külön intézkedésben határozza meg a Polgármesteri Hivatalnál a főosztályvezető-

helyettesi, illetve osztályvezetői szinteknek megfelelő beosztásokat, munkaköröket. 
A Képviselő-testület a Képviselő-testület és bizottságai döntéseinek előkészítéséhez és a 

polgármester tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátására önkormányzati tanácsadói, 
önkormányzati főtanácsadói munkakört létesít. Ilyen munkakörben összesen legfeljebb tíz 
köztisztviselő foglalkoztatható. Ezek a munkakörök a mindenkori engedélyezett létszámon 
felül értendők (tölthetők be). 

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére kiemelkedő munkavégzésük elismeréseként 
max. 10 fő részére szakmai (fő)tanácsadói cím adományozható. A cím adományozásáról – a 
polgármester egyetértésével – a jegyző dönt. 



 51 

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri 
Hivatalánál az alábbi munkakörökben dolgozók kötelezettek vagyonnyilatkozat tételre. 

 
1. jegyző, aljegyző, 
2. irodavezető, 
3. önálló csoportvezető, 
4. politikai (fő)tanácsadó, 
5. főépítész, 
6. jogtanácsos, 
7. irodavezető-helyettes,  
8. egészségügyi referens, 
9. Hatályon kívül helyezve, 
10. Hatályon kívül helyezve, 
11. Hatályon kívül helyezve, 
12. szabálysértési ügyintéző, 
13. hagyatéki ügyintéző, 
14. birtokvédelmi ügyintéző, 
15. anyakönyvvezető, 
16. Hatályon kívül helyezve 
17. ipar-és kereskedelmi csoportvezető, 
18. ipar-és kereskedelmi ügyintéző, 
19. közterület-felügyelő, 
20. Hatályon kívül helyezve 
21. Hatályon kívül helyezve 
22. szociálpolitikai ügyintéző, 
23. gyermekvédelmi ügyintéző, 
24. Hatályon kívül helyezve 
25. körzetes építész, 
26. önkormányzati állatorvos, 
27. adócsoport vezető, 
28. adózókkal foglalkozó ügyintéző, 
29. behajtó, 
30. beruházási ügyintéző, 
31. költségvetési csoportvezető, 
32. pénzügyi csoportvezető, 
33. banki aláírási joggal rendelkező munkatárs, 
34. belső ellenőr, 
35. gazdasági ügyintéző (intézmények gazdálkodásával foglalkozó), 
36. Hatályon kívül helyezve 
37. üzemeltetési ügyintéző, 
38. helyiséggazdálkodási ügyintéző, 
39. lakáselidegenítési ügyintéző, 
40. telekértékesítési ügyintéző 

       41. Ügyfélszolgálati és Bűnmegelőzési Csoport vezetője. 
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VI. A HIVATAL M ŰKÖDÉSI RENDJE 
A Polgármesteri Hivatal munkarendje: 

Nap Általános munkarend Az ügyfélfogadással érintett területeken a 
munkarend: 

Hétfő 800-1630 
8

00
-18

00 

Kedd 8
00

-16
00

 8
00

-16
00 

Szerda 800-1630 800-1630 

Csütörtök 8
00

-16
00

 8
00

-16
00 

Péntek 800-1500 
8

00-13
30 

A fentiektől eltérően a közterület-felügyelők munkarendje megszakítás nélküli. 

Az ügyfélfogadás rendje: 

 

 

 

 

 

 

 

Az irodavezetők, önálló csoportvezetők minden hétfőn félfogadási időben kötelesek az 
ügyfelet fogadni. 

  Igazgatási Iroda 

Nap Általános 
Ügyfélfogadás 

Lakosságszolgálati 
Csoport 

Hatályon kívül 
helyezve 

Parkolási 
Csoport 

Ügyfélszolgálata 

Hétfő 1330-1800 800-1800  900-1700 

Kedd - 800-1600  900-1700 

Szerda 800-1630 800-1800  900-1800 

Csütörtök - 800-1630  900-1700 

Péntek 800-1130 800-1500  900-1600 

Ebédszünet 

 

   1215- 1300 
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INDOKOLÁS 

 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 01.) 
önkormányzati rendelet módosítását a kerületi járási hivatalok kialakítása következtében 
megváltozott szervezeti struktúra, az ehhez kapcsolódó egyéb változások rögzítése, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 2013. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezéseinek való megfelelőség biztosítása 
indokolja. 

 
1-2. §-hoz: 
Az Mötv. 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései indokolják a módosítást. 
 
3. §-hoz: 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglaltak, valamint az egyes 
közigazgatási szervek nevének korábbi megváltozása indokolja a módosítás szükségességét. 
 
4. §-hoz: 
Az Mötv. 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseinek való teljes megfelelőség 
indokolja a módosítást. 
 
5. §-hoz: 
A változások indoka a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglaltak. 
 
6-7.§-hoz: 
Az Mötv. 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései indokolják a módosítást. 
 
8. §-hoz: 
Az egyes közigazgatási szervek nevének korábbi megváltozása indokolja a módosítás 
szükségességét. 
 
9. §-hoz: 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény rendelkezései indokolják a módosítást. 
 
10. §-hoz: 
Az Mötv. 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései indokolják a módosítást. 
 
11. §-hoz: 
A változások indoka a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglaltak. 
 
12-13. §-hoz: 
Az Mötv. 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései indokolják a módosítást. 
 
14.§-hoz: 
A változások indoka a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglaltak. 
 
15. §-hoz: 
Az egyes közigazgatási szervek nevének korábbi megváltozása indokolja a módosítás 
szükségességét. 
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16. §-hoz: 
Az Mötv. 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései indokolják a módosítást. 
 
17-18. §-hoz: 
A 2012. évben tartott időközi önkormányzati képviselő választás eredményének átvezetése 
miatt szükséges a mellékletek aktualizálása.  
 
19-20. §-hoz: 
A mellékletben eszközölt változások indoka a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvényben foglaltaknak, valamint az Mötv. 2013. január 1-jén hatályba lépő 
rendelkezéseinek való megfelelőség biztosítása. 
 
21. §-hoz: 
A kerületi járási hivatalok kialakítása következtében megváltozott szervezeti struktúra, az 
ehhez kapcsolódó egyéb változások rögzítése, valamint az Mötv. 2013. január 1-jén hatályba 
lépő rendelkezései miatt szükséges a melléklet módosítása. 

 
22. §-hoz: 
A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.  
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Napirend 9./ pontja 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012.(…..) 
önkormányzati rendelete a parkolás helyi rendjének megállapításáról 
(írásbeli, pótkézbesítés) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

Polgármester 
Előadó: Beszédes Rita 

   Főépítész 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a minősített többség szabályai szerint a rendeletet. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2012. (XII. 14.) 
önkormányzati rendelete a parkolás helyi rendjének megállapításáról 

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján, az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 
42.§-a, valamint a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. 
(X.15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ) 6.§-a figyelembe vételével az alábbi 
rendeletet alkotja: 
  

Általános rendelkezések 

1. § 
 
(1) A rendelet vonatkozik az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek 
rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42.§ (2) és a (4) bekezdésében előírt mennyiségű 
gépjármű elhelyezési kötelezettségtől való eltérés lehetőségének szabályaira. E rendelet 
előírásait az OTÉK, a BVKSZ és Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-
testületének 18/2004. (VI. 23.), valamint 14/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendeleteinek 
előírásaival összhangban kell alkalmazni. 

 
(2) A rendelet területi hatálya kiterjed Budapest, II. kerület közigazgatási területére. 
 
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed Budapest II. kerület közigazgatási területén belül 
mindazokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli társaságokra, 
szervezetekre, állami szervekre, akik/amelyek 
 a) új épületet, építményt építenek, 
 b) meglévő épületet, építményt bővítenek, 
 c) meglévő épületben önálló rendeltetési egység(ek)et hoznak létre, az épület egészét 

érintő rendeltetésmód-változtatást hajtanak végre, 
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 d) meglévő rendeltetési egység(ek)ben a telken belüli gépjármű várakozóhely igényt is 
érintő alapterület módosítást hajtanak végre, 

 e) meglévő épületben a rendeltetési egységek számát változtatják meg. 
 

Parkolóhely-létesítési kötelezettségtől való eltérés és a közterületen megengedett 
parkolás mértéke 

2. § 
 
(1) Az OTÉK 4. melléklet alkalmazásával számított, a rendeltetésszerű használathoz 

szükséges parkolóhely–létesítési kötelezettség jelen rendelet 1. melléklete szerinti 
területeken, e rendelet 2. mellékletének „A” oszlopában meghatározott korrekciós 
értékekkel módosítandó, a számított érték egész számra történő felkerekítésével. 

 
(2) A kerületi rendelet szerint számított, a rendeltetésszerű használathoz szükséges 

parkolóhely–létesítési kötelezettség jelen rendelet 1. melléklete szerinti területeken, e 
rendelet 2. mellékletének „B” oszlopában szereplő mértékig közterületen is 
megvalósítható, kizárólag meglévő épületek - 2.§ b), c), d), e) pontok szerinti - építése, 
módosítása esetén. 

 
Záró rendelkezés 

 
3. § 

 
E rendelet a kihirdetése napján 16 órakor lép hatályba. 
 

 
 

 Dr. Láng Zsolt dr. Szalai Tibor 

 polgármester jegyző 

(A Képviselő-testület a rendeletet 19 képviselő jelenlétében, 19 igen, egyhangú 
szavazattal megalkotta.) 
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1. melléklet 
38/2012.(XII. 14.) önkormányzati rendelethez 

 
Az eltérések és engedmények szempontjából megkülönböztetett területek: 
 
Belső zóna területe: 
Dunapart - Csalogány utca – Széna tér – Vérmező utca – Várfok utca – Széll Kálmán tér 
Szilágyi Erzsébet fasor - Ezredes utca - Kisrókus utca – Margit körút - Frankel Leó utca – 
Bécsi út - Szépvölgyi út által határolt terület 
 
Hegyvidéki zóna belső területe: 
A Margit körút – Kis Rókus utca - Marczibányi tér – Ezredes utca - Szilágyi Erzsébet fasor – 
Gábor Áron utca – Pasaréti út – Radna utca – Herman Ottó utca – Lorántffy Zsuzsanna út – 
Fillér utca – Lévay utca – Alvinci út – Bimbó út –Alsó Törökvész út – Eszter utca – Áldás 
utca – Szemlőhegy utca – Rómer Flóris utca – Margit utca. 
 
Hegyvidéki zóna területe: 
Belső zónán- és Hegyvidéki zóna belső területén kívül eső területek. 



2. melléklet 
38/2012.(XII. 14.) önkormányzati rendelethez 

 
A rendeltetéshez tartozó százalékos eltérés mértéke (%) 

 
Ssz. Terület Hegyvidéki zóna  Hegyvidéki zóna 

belső területe 
Belső zóna 

   Funkció  A [%] B [%] A [%] B [%]  A [%]  B [%] 

 1.  Igazgatás, ellátás, szolgáltatás, nem fekvőbeteg-ellátás  -25  0  -50  0  -50  25  

A: Az OTÉK alapján számított gépjármű várakozóhely (parkoló) létesítési kötelezettségtől való % -os eltérés határértékei 
B: A közterületi engedmény (kizárólag bővítés és/vagy rendeltetés módosítás esetén) 

 
INDOKOLÁS 

 
A rendelet célja a helyi sajátosságok figyelembe vételével területenként és rendeltetés szerint 
meghatározni a lehetséges eltérést az OTÉK 42.§ (2), (4) bekezdései és 4. melléklete szerint 
létesítendő parkolóhelyek számától, és az igénybe vehető közterületi engedmény mértékét 
előírni olyan beruházásoknál, tevékenységeknél, ahol a telken belül nem biztosítható az 
előírt parkolóhely. 

 
Részletes indokolás 

 
1. §: A rendelet tárgyáról, területi és személyi hatályáról szól. 
 
2. §: Területtől és rendeltetéstől függően meghatározza a parkolóhely–létesítési 
kötelezettségtől való eltérést és a kötelezettség egy részének közterületen történő elhelyezését 
szabályozza. 
 
3. §: A rendelet hatályba lépésének idejét határozza meg. 
 
 
 
 
Napirend 10./ pontja 
Javaslat a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkaprogramjára 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

Polgármester 
Előadó: dr. Murai Renáta 

   Jegyzői Titkárság vezetője 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
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Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
348/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy a 2013. év I. félévére vonatkozó, jelen határozat melléklete 
szerinti munkaprogramját elfogadja. 

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú) 

 
 
 
 

Határozat melléklete  
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

2013. évi I. félévi munkaprogramja 
 
 
Képviselő-testületi ülés javasolt időpontja: 

 
 

Január 17. (csütörtök) … óra 
 
Napirend előtt:  

1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről 
(szóbeli) 
Előadó: Dr. Láng Zsolt 

Polgármester 

 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

(írásbeli) 
Előterjesztő:  Dr. Láng Zsolt 
                         Polgármester  
Előadó: Dr. Láng Zsolt 
               Polgármester 

 
 
N a p i r e n d: 
 
 
1./ A 2013. évi forrásmegosztás véleményezése 
 Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
    Polgármester 
 Előadó: Pénzügyi Iroda vezetője 

Jogszabály: A fővárosi önkormányzat és a kerületek közötti forrásmegosztásról szóló 
2006. évi CXXXIII. tv. 7. § (2) bekezdése 
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2./  Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2013.(……..) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési 
eljárásról 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
                      Polgármester 
Előadó: Főépítész 

Jogszabály: Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2), a 2013. január 1-jétől hatályos, 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6/A. § 
(1), 62. § (6) bekezdés 7. pont, a 2013. január 1-jén hatályba lépő, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet, valamint a 2013. január 1-
jén hatályba lépő, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) 
korm. rendelet. 

 
  3./ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének          

……/2013.(………) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
 Polgármester 
Előadó: Főépítész  

Jogszabály: Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdés, a 2013. január 1-jétől 
hatályos,  az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 6/A. § (2), 62. § (6) bekezdés 3. pont, a 2013. január 1-jén hatályba lépő, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet, valamint a 2013. január 1-
jén hatályba lépő, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) 
korm. rendelet. 

 
  4./ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2013.(……..) 

önkormányzati rendelete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes 
tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
 Polgármester 
Előadó: Főépítész  

Jogszabály: Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdés, a 2013. január 1-jétől 
hatályos,  az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 6/A. § (1) bekezdés a) pont. 
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5./ A 2013/2014. nevelési évben induló óvodai csoportok számának meghatározása és a 
2013. évi létszámkeret engedélyezése. 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
 Polgármester 
Előadó: Művelődési Iroda vezetője  
Jogszabály: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 
 

 
6./ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Kulturális Koncepciójának 

felülvizsgálata  
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
 Polgármester 
Előadó: Művelődési Iroda vezetője  
Jogszabály: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 
158/2012.(V.31.) határozata. 

 
7./ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

közművelődési tevékenységek ellátásáról szóló 7/2000.(III.31.) önkormányzati 
rendeletének módosítása  

 (írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt  

Polgármester 
Előadó: Művelődési Iroda vezetője 
Jogszabály: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 
159/2012.(V.31.) határozata. 

 
 
 

Az előterjesztések leadási határideje: 2013. január 7. 12 óra Jegyzői Titkárság 
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Képviselő-testületi ülés javasolt időpontja: 
 

Február 21. (csütörtök) … óra 
 
Napirend előtt:  
 
1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről 
           (szóbeli) 
           Előadó: Dr. Láng Zsolt 
                          Polgármester 
 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
           (írásbeli) 
           Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
                                  Polgármester 
           Előadó: Dr. Láng Zsolt 
                         Polgármester 
            
 
N a p i r e n d: 
 

 
1./      Javaslat a 2012. évi költségvetésről szóló 9/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet 

módosítása. 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
                      Polgármester 
Előadó: Pénzügyi Iroda vezetője 
Jogszabály: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. § (4)-(5) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 
Rendelet 42. §-a. 
 

2./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére 
(általános vita – I. forduló) 

 (írásbeli)  
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

                                  Polgármester 
 Előadó: Pénzügyi Iroda vezetője  

Jogszabály: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23. § (1)  
bekezdése. 
 

 
3./ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2013.(….) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzati  tervtanács létrehozásáról és működésének 
rendjéről szóló 4/2005.(III.1.) rendelet módosításáról  
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
 Polgármester 
Előadó: Főépítész  
Jogszabály: Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 5. § (4) bekezdése, a 
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településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006.(XII.7.) 
Korm. rendelet. 
 

4./ Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog 
gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.(X.13.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

 (írásbeli) 
           Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
                                Polgármester 
  Előadó: Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője 

Jogszabály: az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog 
gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.(X.13.) 
önkormányzati rendelet. 
 

5./ A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és a II. Kerületi Városfejlesztő és 
Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság között 2012. június 1. 
napján létrejött megbízási szerződés módosítása 

 (írásbeli) 
           Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
                                Polgármester 
  Előadó: Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője 

Jogszabály: az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog 
gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.(X.13.) 
önkormányzati rendelet. 
 

 
6./ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri 

Hivatala 2012. évi hatósági munkájának ellenőrzéséről készült jelentés 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
 Polgármester 
Előadó: Koósné dr. Zámbó Eszter jegyzői jogi referens 
Jogszabály: A Törvényességi Ellenőrzési Szabályzatról szóló I-22/7/2007. Jegyzői 
Intézkedés. 

 
 

Az előterjesztések leadási határideje: 2013. február 11. 12 óra Jegyzői Titkárság 
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Képviselő-testületi ülés javasolt időpontja: 
 

Március 21. (csütörtök)…..óra 
 

Napirend előtt:  
 
1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről 
           (szóbeli) 
           Előadó: Dr. Láng Zsolt 
                          Polgármester  
 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
           (írásbeli) 
           Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
                                  Polgármester 
           Előadó: Dr. Láng Zsolt 
                         Polgármester 
 
N a p i r e n d:  
 
1./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére 

(részletes vita – II. forduló) 
 (írásbeli)  

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
                                  Polgármester 
 Előadó: Pénzügyi Iroda vezetője  

Jogszabály: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23. § (1) bekezdése. 
 

2./   A Budapest II. kerület Szemlőhegy u. 27. sz. alatti óvoda bővítésének, beruházási 
célokmánya.  
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
    Polgármester 
Előadó: Beruházási és Városüzemeltetési Iroda vezetője 
Jogszabály: az önkormányzati beruházások előkészítésének, jóváhagyásának, 
megvalósításának szabályairól szóló 8/1998.(II.26.) önkormányzati rendelet. 
 

3./   Szociális szolgáltatások 2013. évre vonatkozó önköltségének (intézményi térítési díj) 
megállapítása. 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
    Polgármester 
Előadó: Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője 
Jogszabály: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
115. § (9) bekezdése. 
 

 
 
Az előterjesztések leadási határideje: 2013. március 11. 12 óra Jegyzői Titkárság 
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Képviselő-testületi ülés javasolt időpontja: 
 

Április 18. (csütörtök)…..óra 
 
 

Napirend előtt:  
 
 
1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről 
           (szóbeli) 
           Előadó: Dr. Láng Zsolt 
                          Polgármester  
 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
           (írásbeli) 
           Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
                                  Polgármester 
           Előadó: Dr. Láng Zsolt 
                         Polgármester 
            
N a p i r e n d:  
 
1./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.23.) rendelet 9.§ (3) 

bekezdése szerinti tájékoztatás a Költségvetési Bizottság által átruházott hatáskörben 
végrehajtott 2012. II. félévi előirányzat-változtatásokról 

 (írásbeli)  
Előterjesztő: Költségvetési Bizottság 
 Előadó: Költségvetési Bizottság elnöke 
Jogszabály: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.23.) 
rendelet 9.§ (3) bekezdése 
 

2./ A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolója. 
           (írásbeli) 
           Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
                                  Polgármester    
           Előadó: pénzügyi Iroda vezetője 

Jogszabály: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. §. 
 

 
3./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának 

felosztására. 
           (írásbeli) 
           Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
                                  Polgármester    
           Előadó: Pénzügyi Iroda vezetője 

Jogszabály: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 86. § (5) bekezdése. 
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  4./  Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2013.(……..) önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi – kerületi – 
értékeinek védelméről szóló 32/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
 Polgármester 
Előadó: Főépítész  
Jogszabály: Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdés, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdése. 
 
 

5./ Címlista jóváhagyása (Útépítés, földutak szilárd burkolása) 
(írásbeli)          
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

                                  Polgármester    
 Előadó: Beruházási és Városüzemeltetési Iroda vezetője 

Jogszabály: az önkormányzati beruházások előkészítésének, jóváhagyásának, 
megvalósításának szabályairól szóló 8/1998.(II.26.) önkormányzati rendelet. 
 

6./   Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
díszpolgári címre, valamint a II. Kerületért Emlékérem adományozására. 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
 Polgármester 
Előadó: Művelődési Iroda vezetője 
Jogszabály: A díszpolgári cím, valamint a II. Kerületért Emlékérem alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló 6/2000.(III.23.) önkormányzati rendelet. 
 
 

 
7./   Éves Ellenőrzési Jelentés a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalánál és költségvetési intézményeinél 2012. évben elvégzett 
felügyeleti jellegű ellenőrzések tapasztalatairól, és Éves Összefoglaló Jelentés az 
önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. évben saját 
hatáskörben elvégzett ellenőrzéseinek tapasztalatairól.  
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
 Polgármester 
Előadó: Marosvári József belső ellenőrzési vezető 
Jogszabály: A helyi  önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. 
évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés g) pont. 

 
 
Az előterjesztések leadási határideje: 2013. április 8. 12 óra Jegyzői Titkárság 
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Képviselő-testületi ülés javasolt időpontja: 
 

Május 16. (csütörtök)…..óra 
 
 

Napirend előtt:  
 
 
1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről 
           (szóbeli) 
           Előadó: Dr. Láng Zsolt 
                          Polgármester  
 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
           (írásbeli) 
           Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
                                  Polgármester 
           Előadó: Dr. Láng Zsolt 
                         Polgármester 
            
 
N a p i r e n d:  
 
1./ Szociális lakások bérleti jogának elnyerésére pályázat kiírása 
 (írásbeli)  
           Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
                                  Polgármester    
           Előadó: Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője 

Jogszabály: az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog 
gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.(X.13.) 
önkormányzati rendelet. 
 

2./  A Bp., II. Törökvész út 22-24. Bölcsőde kapacitás bővítése, korszerűsítése, 
átalakításának, beruházási célokmánya.  
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
 Polgármester 
Előadó: Beruházási és Városüzemeltetési Iroda vezetője 
Jogszabály: az önkormányzati beruházások előkészítésének, jóváhagyásának, 
megvalósításának szabályairól szóló 8/1998.(II.26.) önkormányzati rendelet   
 

3./ A Budakeszi Úti és a Pitypang Utcai Óvoda vezetőjének megbízása 
           (írásbeli) 
           Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
                                  Polgármester    
           Előadó: Művelődési Iroda vezetője 
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Jogszabály: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról – a közoktatási 
intézményekben – szóló 138/1992.(X.8.) Korm. Rend. 5. §. 
 

  4./  Átfogó értékelés az Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
 Polgármester 
Előadó: Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője 
Jogszabály: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése. 
 

5./ Beszámoló a Budapest Főváros II.-III. Kerületi Szabálysértési Hatósági Társulás 2012. 
évi tevékenységéről. 
(írásbeli)          
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

                                  Polgármester    
 Előadó: Dr. Láng Zsolt 
        Polgármester 

Jogszabály: A 2013. január 1. napjától hatályos, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja 
 

 
 
Az előterjesztések leadási határideje: 2013. május 6. 12 óra Jegyzői Titkárság 
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Képviselő-testületi ülés javasolt időpontja: 
 
 
 

Június 20. (csütörtök)…..óra 
 
 

Napirend előtt:  
 
1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről 
           (szóbeli) 
           Előadó: Dr. Láng Zsolt 
                          Polgármester  
 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
           (írásbeli) 
           Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
                                  Polgármester 
           Előadó: Dr. Láng Zsolt 
                         Polgármester 
            
 
 
N a p i r e n d:  
 
1./ A Budapest II. ker. 14943/23 hrsz-ú, természetben 1023 Budapest, Szeréna út 21. 

(1023 Budapest, Kolozsvári Tamás u. 11.) sz. alatt található ingatlan sportcélú 
hasznosítására és üzemeltetésére az OXYGEN BUDA Kft-vel 2008. december 4. 
napján kötött bérleti szerződés módosítása 

 (írásbeli)  
           Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
                                  Polgármester    
           Előadó: Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője 

Jogszabály: az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog 
gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.(X.13.) 
önkormányzati rendelet. 
 
 

2./ A 2013/2014. nevelési évben induló óvodai csoportok számának, és a 2013. évi 
engedélyezett évi létszámkeret módosítása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
 Polgármester 
Előadó: Művelődési Iroda vezetője  
Jogszabály: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
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3./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
II. félévi munkaprogramjára 

           (írásbeli) 
           Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
                                   Polgármester 
           Előadó: Dr. Láng Zsolt 

            Polgármester    
 

 
 
Az előterjesztések leadási határideje: 2013. június 10. 12 óra Jegyzői Titkárság 
 
 
 
 
 
Időpont nélkül leadott javaslatok: 
 
1./ Beszámoló a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Adóhatósága által 

beszedett adóbevételek 2012. évi alakulásáról és az adózással kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról  
(írásbeli) 

 Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
              Polgármester 
 Előadó: Pénzügyi Iroda vezetője 
 Jogszabály: A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 

egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. tv. 
138. § (3) bekezdés g) pontja 
 

2./ Szociális juttatásokkal szembeni fellebbezések elbírálása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
 Polgármester  
Előadó: Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője 
Jogszabály: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 107.§ (1) bekezdés. 

 
                                              

 
 



 71 

 
Napirend 11./ pontja 
A „Frankel Leó út Albert Flórián útra” történő átnevezésével, valamint a „II. kerület 10934/41 
hrsz-ú, vagy a II. kerület 10936/13 hrsz-ú névtelen közterület Tbiliszre történő elnevezésével” 
kapcsolatos véleménynyilvánítás 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

           Polgármester 
Előadó: dr. Prónik Judit 

   Polgármesteri referens 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja az 1-es határozati javaslatot, mely nem támogatja, 
hogy Albert Flórián útra nevezzék át a Frankel Leó utat. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
349/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy nem támogatja a Fővárosi Önkormányzat javaslatát, miszerint a 
Frankel Leó út Albert Flórián útra kerüljön átnevezésre. 

Felelős: Polgármester 

Határid ő: azonnal 

(18 képviselő van jelen, 18 igen, egyhangú) 

 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a -2-es határozati javaslatot, mely nem támogatja a 
a két közterület Tbiliszre történő elnevezését. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
350/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy nem támogatja a Fővárosi Önkormányzat azon javaslatait, 
miszerint a 10934/41 hrsz-ú, vagy a 10936/13 hrsz-ú közterület Tbiliszről 
kerüljön elnevezésre.   

Felelős: Polgármester 

Határid ő: azonnal 

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú) 
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Napirend 12./ pontja 
Javaslat a köznevelési feladatot ellátó önkormányzati intézmények állami fenntartásba történő 
átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötésére 
(írásbeli, pótkézbesítés) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
          Polgármester 
Előadó: Ötvös Zoltán 
   Művelődési Iroda vezetője 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
351/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy a köznevelési feladatot ellátó önkormányzati intézmények állami 
fenntartásba történő átadás-átvételéről szóló megállapodást – a melléklet szerinti 
tartalommal – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megköti. 

Felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására.  

Felelős: Polgármester 

Határid ő: 2012. december 15.  

(19 képviselő van jelen, 15 igen, 4 tartózkodás) 
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 351/2012.(XII.13.) határozat melléklete 
MEGÁLLAPODÁS  

a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-
átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó  létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz 

kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról 

amely létrejött egyrészről a 
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat  
székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1. 
képviseli: dr. Láng Zsolt polgármester 
törzsszáma: 15502003-7511-321-01 
adószáma: 15502003-2-41 
bankszámlaszáma:12001008-00201761-00100004 
statisztikai számjele: 15735650-8411-321-01 
mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
képviseli: Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató 
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000 
ÁHT azonosítója: 335262 
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) – a továbbiakban együtt: „Felek” – között az alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

I. 
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

 
A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában 
fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési 
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal 
Átvevőt jelölte ki. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése 
alapján 2013. január 1-jétől az Átvevő fenntartásába kerülő köznevelési feladatot ellátó 
intézményekkel kapcsolatos fenntartói, valamint egyes irányító jogokat és kötelezettségeket 
Átvevő veszi át.  
A megállapodás célja a köznevelési intézmények fenntartói joga átadás-átvételéhez 
kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása, az átvételre kerülő 
intézmények köznevelési feladatai ellátásának biztosítása érdekében, a korábban e feladatok 
ellátását szolgáló vagyonelemek, tárgyi eszközök megosztásához, Átvevő ingyenes 
használatába adásához, a foglalkoztatottak, illetve létszám átadás-átvételéhez, a jogok és 
kötelezettségek meghatározásához, megosztásához szükséges keretek biztosítása. E célok 
megvalósítása érdekében Felek a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről2012. évi. CLXXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Törvény) 13.§ (2) a) pontja alapján az alábbiak szerint állapodnak meg. 

II. 
A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI 

1. Az átvételre kerülő köznevelési intézmények jogutódja – jelen megállapodás II/2. 
pontjában meghatározott kivétellel – az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt álló 
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Átvevő, amely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként gyakorolja az 
átvett intézmények felett a jogszabályban meghatározott fenntartói, irányítói jogokat.  
 

2. Felek rögzítik, hogy 2013. január 1-jétől az Átvevő fenntartásába kerülő köznevelési 
intézményeket az Átadó működteti, így a Törvény 6. § (5) bekezdése értelmében az 
intézmény működtetésére vonatkozó jogok és kötelezettségek tekintetében az Átadót kell 
jogutódnak tekinteni.  
A köznevelési intézmények átadás-átvételéhez kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a 
jogutódlásra a Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az 
irányadóak. 
 

III. 
 

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA  
 

Jelen megállapodás tárgya az Átadó általfenntartott köznevelési intézmények, az 
intézmények fenntartásához, illetve a szakmai feladatellátásához kapcsolódó, 
foglalkoztatottak, a jogok és kötelezettségek átadás-átvételéhez, valamint az Átadó 
tulajdonában álló, az intézmények elhelyezését szolgáló, valamint a fenntartásához 
szükséges ingó- és ingatlan vagyonelemek Átvevő részére történő ingyenes használatba 
adásához kapcsolódó főbb feladatok, a Felek jogainak és kötelezettségeinek a 
meghatározása. 

IV. 
ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS  

 
Jelen megállapodás rögzíti az átadásra kerülő köznevelési intézmények teljes körét, a 
feladatok, létszám átadás-átvételének és a köznevelési feladat ellátásához illetve a 
fenntartáshoz szükséges vagyonelemek ingyenes használatba adásának személyi, tárgyi, 
dologi feltételeit, valamint rendelkezik a megállapodás aláírását követően az átadásig 
keletkező jogokról és kötelezettségekről.  
a) Köznevelési feladatot ellátó intézmények átadása 
 
1. Átadó átadja Átvevő részére a jelen megállapodás 1. mellékletében felsorolt, a 
Törvény alapján állami fenntartásba kerülő köznevelési intézményeket, valamint ahhoz 
kapcsolódóan az alábbi dokumentumokat: 

 
a)  köznevelési intézmények alapító okiratát, szabályzatainak listáját; 
b) Az intézményekben használt bélyegzők nyilvántartását; 

 
c) az intézmények szakmai feladatellátásához, fenntartásához kapcsolódó, 2013. január 

1. napján hatályos szerződésállományt; 
d) az átadásra kerülő köznevelési intézményekhez kapcsolódó hazai és Európai Uniós 

társfinanszírozású projekteket, a projektek (a továbbiakban: projekt) helyzetéről szóló 
dokumentumokat;  

e) az intézmények szakmai feladatellátásához, fenntartásához kapcsolódó peres ügyek és 
egyéb kötelezettségvállalások dokumentációját; 
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2. Az 1. pontban megjelölt dokumentumok átadása átadás-átvételi jegyzőkönyv 
felvételével történik. 
 
3. Felek jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékleteiben az alábbiakat 
rögzítik, köznevelési intézményenkénti bontásban:  

 
a) Az intézményi feladatellátás helye, a használatba adott területek kimutatása, az 

intézményi feladatellátást szolgáló ingatlanra vonatkozó jogok és kötelezettségek 
bemutatása. (2. melléklet)  

b) Az intézmény 2012. évi normatív támogatás igénylésére, módosítására, lemondására 
vonatkozó adatok, összegszerűen részletezve.  (3. melléklet)  

c) Az intézmény szakmai feladatellátásához, fenntartásához kapcsolódó, 2013. január 1. 
napján hatályos szerződésállomány kimutatása. (4. melléklet)  

d) Az intézmény szakmai feladatellátásához, fenntartásához kapcsolódó 
követelésállomány kimutatása. (5. sz. melléklet)  

e) Az intézmény szakmai feladatellátásához, fenntartásához kapcsolódó folyamatban 
lévő levő peres ügyek illetve egyéb kötelezettségek kimutatása (6. melléklet) 

 
4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az intézményi alapfeladatok ellátásához 
szükséges informatikai hálózatok zavartalan működésének biztosítása céljából soron kívül 
intézkednek: 
 
a) az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges szerződések átadás-átvételéről,  
b) az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételéről, 
c) az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról,  

 
b) A foglalkoztatottak átadás-átvétele 
 
1. A foglalkoztatottak átadására 2013. január 1-jei hatállyal a jelen pontban 

szabályozottak szerint kerül sor.  
 

2. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban megjelölt foglalkoztatotti létszám alapjául a 
megállapodás aláírásának napján hatályos adatok szolgálnak, melyek tájékoztató 
jellegűek és 2013. január 1. napjáig változhatnak.  
 

3. A Törvény értelmében a köznevelési és szakképzési igazgatási feladatokat, az 
intézmények fenntartásával, irányításával összefüggésben szakmai feladatokat, 
valamint a fenntartói jogok gyakorlásához és a szakmai feladatokhoz kapcsolódó 
funkcionális feladatokat ellátó átadásra kerülő foglalkoztatotti létszám: 7 fő 
Szakmai feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: 3 fő 
Betöltetlenül átadott státuszok száma: 2 db 
Funkcionális feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: 2 fő 
 
A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói feladatokhoz kapcsolódó 
munkakörben foglalkoztatottak létszámát munkakörökre lebontva a 7. 
melléklettartalmazza. 
 

4. Az átvételre kerülő köznevelési intézmények külön jogszabályban engedélyezett 
átadásra kerülő összes foglalkoztatotti státusza: 965 
Betöltött átadott státuszok száma: 965 
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 Az átadásra kerülő intézményi foglalkoztatotti létszámát intézményenkénti bontásban 

a 8. melléklettartalmazza. 
 

5. Átadó a betöltött státuszokon szereplő foglalkoztatottak személyi anyagát 2012. 
december 31-ig átadja Átvevőnek. Felek megállapodnak, hogy a személyi anyagokat 
az átadást követően is a köznevelés intézményekben helyezik el elkülönítetten, az 
átadással az iratok őrzésének felelőssége az Átvevőre száll.   

 
6. A Törvény alapján átvett foglalkoztatottak vonatkozásában munkajogi jogutódlás 

következik be, így az átvételre kerülő foglalkoztatottak munkáltatója 2013. január 1-
jétől Átvevő. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogutódlással kapcsolatban a 
jogszabályok által a munkáltatóra rótt tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az 
előírt határidőben eleget tesznek. 

 
c) A tárgyi eszközök átadása: 
 
1. Átadó az intézmények utolsó lezárt vagyonleltárának alapulvételével 2013. január 1-
jei hatállyal Átvevő ingyenes használatába adja a tulajdonában lévő, a 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 2. számú mellékletében meghatározott, a szakmai feladatellátáshoz 
valamint fenntartói feladatok ellátásához szükséges kötelező eszközöket és 
felszereléseket.  
 
2. Felek megállapodnak, hogy – az 1. pontban meghatározottakon túlmenően – Felek 
között 2013. február 15-ig kötendő külön megállapodás alapján Átadó Átvevő ingyenes 
használatába ad további, a Felek által közösen meghatározott, kötelezőnek nem minősülő 
(tan)eszközöket és felszereléseket. 

 
3. Felek megállapodnak, hogy a 2013. február 15-ig kötendő külön megállapodásban 
szabályozzák a fenntartói és működtetői jogkörhöz egyaránt kapcsolódó eszközök, 
felszerelések megosztott használatának rendjét is.  

 
4. Átvevő az átvételre kerülő tárgyi eszközök rendeltetésszerű, racionális használatát, 
megfelelő tárolását, őrzését biztosítja.  Átvevő ezen kötelezettség megszegéséből eredő 
károkért teljeskörű felelősséget vállal.  

 
d)  Ingatlanok ingyenes használatba adása  
 
1. Átadó a tulajdonát képező, az átvételre kerülő köznevelési intézmények elhelyezését, 
szakmai feladatellátását biztosító, ingatlanokat/ingatlanrészeket Átvevő ingyenes 
használatába adja a 2. mellékletben részletezettek szerint.  
 
2. Átvevő vállalja, hogy az átadást követően az ingatlanok használata során a tőle 
elvárható gondossággal jár el, az ingatlanok Átadó általi biztonságos működtetéséhez, 
őrzéséhez, állagmegóvásához szükséges intézkedések megtétele érdekében Átadóval 
együttműködik.  

 
3. Átvevő kijelenti, hogy az 1. pont alapján használatába kerülő ingatlanokat kizárólag 
szakmai feladatellátásához illetve fenntartói feladatainak ellátásához szükséges mértékben 
kívánja használni, így tanítási időn kívüli valamint egyéb, a szakmai feladatellátáshoz 
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kapcsolódó programok megvalósításán túli használatáról az Átadó javára a Törvény 6. § 
(5) bekezdésében foglaltak szerint lemond. Felek megállapodnak, hogy a használat 
megosztásának módjáról, a Felek közötti együttműködés szabályairól 2013. február 15. 
napjáig megkötendő külön megállapodás keretében rendelkeznek.  
 
4. Átadó a tulajdonát képező, az Átvevő fenntartói joggyakorlásához szükséges, illetve 
Átvevő területi szervének elhelyezésre szolgáló Budapest belterület 13384/0/A/11 
helyrajzi szám alatt felvett, természetben Budapest, II. kerület Margit krt. 15-17. II. emelet 
1. szám alatti, 101 m2 alapterületű lakásingatlant Átvevő ingyenes használatába adja. Az 
ingatlan adatait a megállapodás 2/a. melléklete tartalmazza.  

 
5. Felek megállapodnak, hogy az Átvevő területi szervének elhelyezésére szolgáló 
ingatlan fenntartásával járó közüzemi- és egyéb díjakat (telefon, internet, stb) és 
költségeket Átvevő viseli, Átvevő köteles továbbá Átadó részére havi 34.000,- Ft, azaz 
harmincnégyezer forint összegű amortizációs díjat megfizetni. Átadó vállalja, hogy az 
ingatlant saját költségén felújítja, Átvevővel egyeztetett módon irodai használat céljára 
kialakítja. Felek az ingatlan birtokbaadásáról, az elszámolás módjáról és egyéb járulékos 
kérdésekről 2013. február 15. napjáig kötendő külön megállapodásban rendelkeznek. 
  
e) Hazai és Európai Uniós társfinanszírozású projektek átadása  

1. Átadó átadja Átvevő részére azokat a 9. mellékletben meghatározott, a köznevelési 
intézményt érintő projekteket, amelyekben a Törvény szerint Átadó, mint projektgazda 
jogutódja Átvevő. A projektekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek tekintetében a 
Törvény 16-18.§-ában foglaltak az irányadók. 

2. A Megállapodás aláírásával egy időben Átadó (projektgazda) teljes körű tájékoztatást 
nyújt Átvevő részére projektek előrehaladásáról, a projekttel kapcsolatos valamennyi 
lényeges tényről, körülményről, információról egyben.  

3. Átadó vállalja, hogy a támogatási szerződés(ek) háromoldalú módosítása érdekében 
együttműködik Átvevővel.   
 

V. 
 

FELEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 

1. Átadó kijelenti, hogy az állam által kötelezően előírt szakmai feladatellátáson túl 
megvalósuló, a nemzeti alaptantervhez képest többlet szakmai elemekkel bíró, az 
Átadó által korábban tett hosszútávú kötelezettségvállaláson alapuló, köznevelési 
intézményekben megvalósuló speciális programok (továbbiakban: programok) 
jövőbeni fenntartását kiemelt feladatként kezeli és ezek finanszírozásában való 
részvételt az intézmények fenntartói jogának átadását követően is vállalja. A szakmai 
programok felsorolását a 10. melléklet tartalmazza.  
 

2. A programok fenntartásához nyújtandó támogatás összegét az Átadó a mindenkori 
éves költségvetésében határozza meg.   

 
3. Átadó ezen kötelezettségvállalására tekintettel Átvevő vállalja, hogy a programokkal 

kapcsolatos bármely változtatást megelőzően Átadóval egyeztetést kezdeményez. 
Átvevő a programokat kizárólag abban az esetben jogosult módosítani vagy 
megszüntetni, amennyiben Átadóval nem sikerül megállapodnia a programok 
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fenntartásához szükséges anyagi erőforrások biztosításának Felek közötti 
megosztásáról.   
 

4. Felek megállapodnak, hogy Átvevő az átadásra kerülő intézményben működő 
Gyermekek  Háza Alternatív Program helyi tantervét a külön jogszabályban 
meghatározott eljárási rendszerint az illetékes szervhez – a 11. mellékletben foglalt 
tartalommal - jóváhagyásra, mint fenntartó benyújtja. Átadó vállalja, hogy a 
jóváhagyáshoz szükséges anyagi erőforrást biztosítja 

 
5. Felek megállapodnak, hogy az átvételre kerülő köznevelési intézmények használati 

módjáról  – figyelemmel a IV/d/3. pontban foglaltakra – minden év június 30. napjáig 
megállapodást kötnek, melyben a Felek a soron következő tanév használati rendjét 
szabályozzák.  

 
6. Felek megállapodnak, hogy az átvételre kerülő köznevelési intézményeken belül 

esetlegesen bekövetkező személyi sérülés(ek)ért és dologi kár(ok)ért azt a Felet terheli 
felelősség, akinek érdekkörében az adott esemény oka felmerült.   

 
VI.  

 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
Felek rögzítik, hogy létszám átadásánál-átvételénél a 2012. december 31-i, a vagyon átadás-
átvételénél a Törvény 14. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően intézményként az 
utolsó, lezárt leltár szerinti állapotot veszik alapul. 
 
Átadó tájékoztatja az Átvevőt minden olyan körülményről, veszélyről, illetve lehetőség 
számbavételéről, amely az adott köznevelési intézmény működését érdemben befolyásolhatja, 
valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további tényekről, körülményekről. 
 
Átadó a megállapodáshoz kapcsolódó kimutatásokat, tájékoztatókat, beszámolókat az alábbi 
határidőkig adja át Átvevő részére: 
- a szerződés aláírásával egyidejűleg az intézmények alapító dokumentumát, 

szabályzatainak listáját;  
- 2012. december 31-ig: az átadásra kerülő foglalkoztatottak személyi anyagait, a 

bélyegzők nyilvántartását;  
- 2013. január 31-ig: szakmai és fenntartói feladatellátáshoz kapcsolódó teljes 

szerződésállományt; projektek dokumentációját, a dokumentumok tételes listáját;  
szakmai és fenntartói feladatellátás körébe tartozó peres ügyek és kötelezettségvállalások 
teljes dokumentációját;  
 

Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik, 
illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntsek előkészítéséről. 
Átadó által kijelölt kapcsolattartó:  
Neve: Hajnissné Anda Éva  
Beosztása: Tankerületi Igazgató 
Elérhetősége: +36 30 6266581 
Átvevő által kijelölt kapcsolattartó:  
Neve: Dankó Virág 
Beosztása: Alpolgármester 
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Elérhetősége: +36 1 3465552 
 
Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás végrehajtásakor a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket figyelembe véve az eljárási cselekmények során jóhiszeműen, 
együttműködve járnak el. 
 
A Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és 
mellékleteit aláírásukkal hitelesítik.  
Átadó a megállapodás mellékleteinek aláírásával teljes felelősséget vállal arra, hogy az abban 
közölt tények adatok, információk a megállapodás függelékét képező teljességi 
nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően valósak, teljeskörűek érdemi vizsgálatra alkalmasak. 
 
Jelen Megállapodás 6 eredeti példányban készült és 9 számozott oldalból áll, amelyből három 
példány az Átadót, 3 példány az Átvevőt illet meg. 
 
Budapest 2012. december „  .” 
 

…………………………………………… …………………………………………… 
polgármester  tankerületi igazgató 

átadó     átvevő 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
…………………………………………… …………………………………………… 

átadó átvevő 
 
Jogi ellenjegyzés: 
 

……………………………………………  
átadó  

 
Egyetértek: 
 
……………………………………………         …………………………………………… 
 

Marekné dr. Pintér Aranka       jogi ellenjegyző 
                  elnök              átvevő 
      átvevő 
 
A EMMI fejezet részéről egyetértek:            A EMMI Fejezet részéről ellenjegyzem: 
 
…………………………………. ………………………………….. 
A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
 

1. melléklet: a Törvény alapján állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények  
2. melléklet: A köznevelési intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok  
2./a melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói feladatok ellátását 
biztosító ingatlan adatai 
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3. melléklet: Az intézmény 2012. évi normatív támogatás igénylésére, módosítására, 
lemondására vonatkozó adatok 
4. melléklet: Szerződésállomány kimutatása 
5.  melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához, fenntartásához 
kapcsolódó követelésállomány 
6. melléklet: Peres ügyek, kötelezettségek kimutatása  
7. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói feladatokhoz 
kapcsolódó munkakörben a megállapodás aláírásának napján foglalkoztatottak 
8. melléklet: A köznevelési feladatot ellátó intézményekben megállapodás aláírásának 
napján foglalkoztatottak 
9. melléklet: A köznevelési intézményekhez kapcsolódó projektek kimutatása 
10. melléklet: Hosszútávú kötelezettségvállalásként megjelenő szakmai programok 
intézményi bontásban 
11. melléklet: Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program Helyi tanterve 1-8. 
évfolyam. 
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Függelék 
 
 

TELJESSÉGI NYILATKOZAT 

Alulírott Dr. Láng Zsolt polgármester, mint a Budapest II. kerületi Önkormányzat/ 
képviseletében eljáró vezető (a továbbiakban: átadó) kijelentem, hogy a mai napon 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (képviseli: Hajnissné Anda Éva) – az átvevő részére 
(a továbbiakban: átvevő) a megállapodással átadottakon túlmenően nem áll rendelkezésemre a 
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvényben meghatározott intézményi kör (átvett 
intézmények) működése körébe eső adat, információ, tény, okirat, dokumentum,valamint 
kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, 
tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, és az érdemi 
vizsgálatra alkalmas voltáért teljes felelősséget vállalok. 
 
Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. 

Budapest, 2012. december  . 

...................................... 
átadó 
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Napirend 13./ pontja 
Javaslat a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Beszámolójának elfogadására 
(írásbeli, pótkézbesítés) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

Polgármester 
Előadó: Ötvös Zoltán 

  Felügyelő Bizottság elnöke 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja az 1-es határozati javaslatot. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
352/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit  Kft-vel megkötött 
Vagyonkezelési Szerződés 2.4.) pontjában a vagyonkezelésbe adott vagyon 
átadáskori könyvszerinti értékét 1 511 810 247 Ft-ban határozza meg.  

Felelős: Polgármester   

Határid ő: azonnal 

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú) 

 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a 2-es határozati javaslatot. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
353/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. jelen határozat 
mellékletét képező előtársasági Beszámolóját 3.204 eFt saját tőkével, 204 eFt 
adózás előtti eredménnyel, 204 eFt mérleg szerinti eredménnyel, és 1 542 851 eFt 
egyező eszköz és forrás oldali mérleg főösszeggel elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Felelős:  Polgármester 

Határid ő: azonnal 

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú) 
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Napirend 14./ pontja 
A Jó Pásztor Nővérek Rendjével kötött ellátási szerződés megszűnése és a névváltozás miatt 
jogutód Jó Pásztor Nővérek Kongregációjával családok átmeneti otthona ellátására 
megkötendő ellátási szerződés 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

Polgármester 
Előadó: Vargáné Luketics Gabriella 

   Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja az 1-es határozati javaslatot. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta. 
 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
354/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy a Jó Pásztor Nővérek Rendjével (1032 Budapest, Zápor u. 50.) 
2004. március 1. napjával a családok átmeneti ellátására kötött ellátási szerződést 
és annak módosítását egyező akaratnyilvánítással 2012. december 31. napjával 
megszünteti. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polgármester 

Határid ő: 2013. január 15. 

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú) 

 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a 2-es határozati javaslatot.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta. 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
355/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy – a névváltozásra való tekintettel - a Jó Pásztor Nővérek 
Kongregációjával (1032 Budapest, Zápor u. 50.) a családok átmeneti otthona 
ellátására kötendő ellátási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal, 
egyező akaratnyilvánítással 2013. január 1-jétől megköti. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polgármester 

Határid ő: 2013. január 15. 

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú) 
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355/2012.(XII. 13.) sz. határozat melléklete 
 

ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS  
 
 
amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  (székhelye: 
1024 Budapest, Mechwart liget 1., képviseli: Dr. Láng Zsolt polgármester, a továbbiakban: 
Megbízó) 
 
másrészről a Jó Pásztor Nővérek Kongregációja (székhelye: 1032 Budapest, Zápor u. 50. 
képviseli: Dutra Maria de Lurdes, belső egyházi jogi személy nyilvántartási száma: 
00001/2012-089, adószáma: 18011847-1-41, a továbbiakban Megbízott), 
 
a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
Felek megállapítják, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a gyermekjóléti 
alapellátás körébe tartozó kötelező feladatainak ellátása érdekében arra az elhatározásra jutott, 
hogy a családok átmeneti otthona keretében nyújtott ellátás 3 fő részére történő biztosításával 
a Jó Pásztor Nővérek Kongregációját bízza meg, mint Megbízottat.  
 
A szerződést a felek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése, 
valamint a 81. § (1) bekezdésére, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (1) bekezdésére 
figyelemmel kötik meg. 
 
 

I.  A szerződés tárgya 
 

1) A Megbízó megbízza a Megbízottat a családok átmeneti otthona keretében nyújtott 
ellátás 3 fő (1 anya, 2 gyermek) részére történő biztosításával. 

 
2) A Megbízott vállalja, hogy a Gyvt. 94. § (3) bekezdés c) pontja alapján a Megbízó 

számára kötelező feladatot jelentő, gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó feladatok 
közül a családok átmeneti otthonában nyújtott ellátást (Gyvt. 51. §) 3 fő (1 anya, 2 
gyermek) részére, azonnali elhelyezéssel biztosítja, és ennek körében ellátja mindazokat 
a feladatokat, amelyeket a Gyvt., valamint a törvényhez kacsolódó végrehajtási 
rendeletek előírnak.  

 
3) A Megbízott a családok átmeneti otthonában biztosított ellátás keretében a II. kerület 

illetékességi területén lakcímmel rendelkező 3 fős családot lát el. Ha a kérelmezőnek 
több lakcíme van, akkor az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási hely alapozza 
meg, ahol életvitelszerűen tartózkodik.  

 
4) A Megbízott a 2.) pontban meghatározott feladatát a Jó Pásztor Kongregációja 

fenntartásában lévő Jó Pásztor Anyaotthonban (1032 Budapest, Zápor u. 50.), valamint a 
Jó Pásztor Háza Anyaotthonban (1034 Budapest, Bécsi út  163/A.) látja el.   

 
II.  A szerződés szakmai tartalma 

 
1) A Megbízott a hatályos jogszabályok alapján az alábbi tevékenységeket folytatja:  
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megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos intézményként, alapellátás 
keretében, alaptevékenységként átmeneti gondozást biztosít azon várandós anyáknak, 
valamint anyáknak és gyermeküknek, akiknek az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem 
lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől. 
 

2) A Megbízott kijelenti, hogy a vállalt feladatokhoz a szükséges szakhatósági 
engedélyekkel rendelkezik. 

 
3) A Megbízott jelen szerződés aláírásával egyben nyilatkozik arról, hogy a vonatkozó 

jogszabályokban foglalt követelményeket, valamint a szakmai, illetve nyilvántartási 
követelményeket, továbbá az adatkezelés és adatvédelem szabályait ismeri, azokat 
maradéktalanul betartja. 

 
 
4) A Megbízott ezen szerződés aláírásával kötelezi magát, hogy a különböző 

jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségeknek maradéktalanul 
eleget tesz. Az előírt adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, a megszabott 
határidőben, és a meghatározott módon térítésmentesen köteles szolgáltatni. 

 
 

III.  A szolgáltatásért járó ellenérték 
 
Felek a szolgáltatás ellenértékét az alábbi módon határozzák meg: 
 
1) Az éves elszámolás során a tervezett és a teljesített feladatmutatók különbségéből adódó 
összeget, többletfinanszírozás esetén a Megbízott visszafizeti a Megbízó Raiffeisen Bank Zrt 
–nél vezetett 12001008-00201761-00100004 számú bankszámlájára, illetve az I. fejezet 2) 
pontjában vállalt létszámot meghaladó elhelyezés esetén az elszámolási különbözetet a 
Megbízó fizeti meg a megbízott részére tárgyévet követő év március 31. napjáig.  
 
2) A szerződő felek részéről visszafizetési kötelezettség – a 6) pontban megállapított 
mindenkori állami normatíva arányos része – akkor keletkezik, ha a ténylegesen igénybe vett 
férőhelyek száma az I. fejezet 2) pontjában vállaltaktól 5 %-ot meghaladó mértékben tér el. 
 
3.) A Megbízó vállalja, hogy a Megbízottat az I. fejezet 2) pontjában foglalt szolgáltatás 
biztosításáért évente a bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásra 
vonatkozó éves állami normatíva 100%-a/fő támogatásban részesíti, amelyet minden év május 
15. napjáig egy összegben utal a Megbízott OTP Banknál vezetett 11703006-20031206 számú 
bankszámlájára. 
 
4) A személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit a hatályos ágazati 
jogszabályok, valamint a Megbízott személyi térítési díjjal kapcsolatos rendelkezései 
szabályozzák.  A Megbízott a személyi térítési díj alapösszegét egyedi esetben 
méltányosságból csökkenti vagy elengedi, az ebből származó bevétel kiesés a Megbízottat 
terheli. 
 
5 )  A Megbízó az éves költségvetési rendeletében megtervezi és biztosítja e szerződés 
tárgyát képező szolgáltatáshoz a pénzügyi fedezetét. 
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6) A Megbízott az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan 
jogosult Magyarország mindenkori költségvetési törvényében meghatározottak alapján a 
feladathoz rendelt állami normatív támogatás igénylésére. 
 

IV.  A szolgáltatással kapcsolatos egyéb kérdések 
 

1) A felek jelen szerződésben rögzítik, hogy a szolgáltatás igénybevétele a Megbízó 
számára biztosított 3 férőhelyre kizárólag a Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Központ írásbeli kérelmére történik. A 
jelen szerződésben lekötött férőhelyre kizárólag az intézmény által küldött anyákat és 
gyermekeiket fogadhatja. 

 
2) A Megbízott vállalja, hogy 
 

2.1. folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal, 
  
2.2.  a hatályos ágazati jogszabályok alapján haladéktalanul értesíti a gyermekjóléti 

szolgálatot a kerületi ellátottak számának alakulásáról, 
 
2.3. az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság részére évente egyszer minden 

költségvetési évet követő év február 28. napjáig részletes pénzügyi és szakmai 
beszámolót készít, melyben tájékoztatót nyújt a megállapodás keretében vállalt 
feladat elvégzéséről, 

 
2.4. a szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelem elutasítása esetén az elutasításról 

és annak indokáról a Megbízót értesíti. 
 
 
3) Tájékoztatási kötelezettség: 
 

3.1.  A Megbízó kötelezettséget vállal, hogy az ellátási szerződést a helyben szokásos 
módon közzéteszi, a lakosságot tájékoztatja a szolgáltatásnak a településen való 
elérhetőségéről, a szolgáltatás helyéről. 

 
3.2.  A Megbízott köteles a jogszabályokban előírt adatszolgáltatásait - a megküldéssel 

egyidejűleg - a Megbízó részére is eljuttatni. 
 

3.3.  A Megbízott köteles minden olyan változásról, rendkívüli eseményről a Megbízónak 
értesítést adni, amelyek jelen jogügylet tartalmára érdemi hatással vannak és egyeztetést, 
illetőleg további intézkedést igényelnek. 

 
3.4.  A Megbízott haladéktalanul köteles a Megbízót tájékoztatni, amennyiben 

gazdálkodása során olyan helyzetbe kerül, amely akadályozza szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítését. 

 
 

V. A szolgáltatással kapcsolatos panaszok kivizsgálása 
 

1) A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos írásbeli panasz esetén a Megbízott köteles a 
panasz beérkezésétől számított 3 napon belül tájékoztatni a Megbízót és 15 napon belül 
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kivizsgálni a panaszt. A panasz kivizsgálásának eredményéről köteles haladéktalanul 
tájékoztatni a Megbízót. 

 
2) A panaszok érvényesítésének rendjére egyebekben a Megbízott ide vonatkozó 

szabályzatai irányadóak. 
 

VI.  A szerződés hatálya, megszűnése, a szolgáltatás biztosításának folytatása 
 
1) A szerződés hatálya: 
 

1.1. Felek a jelen szerződést 2013. január 1. napjától kezdődően, határozatlan időre 
kötik. 

 
1.2. Felek a szerződést kölcsönös megegyezéssel bármikor módosíthatják.  

 
2) A szerződés megszűnése: 
 

2.1. A szerződéses jogviszony megszűnik: 
-  a felek szerződés megszüntetésére irányuló közös megegyezésével, 
-  felmondás esetén. 

 
2.2. Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni. A 

szerződés megszüntetéséről szóló megállapodásban rendelkezni kell a kölcsönös 
elszámolások módjáról, időpontjáról, a felek esetleges — a szerződés megszűnését 
követő időszakra vonatkozó — kötelezettségeiről. 

 
2.3. A szerződést a felek rendes felmondással 3 havi felmondási idővel szüntethetik 

meg. A felmondást a feleknek írásban közölve, ajánlott levélben kell egymás 
székhelyére elküldeni. 

 
2.4. Rendkívüli felmondásnak akkor van helye, ha a másik fél az e szerződésben vállalt 

kötelezettségeit súlyosan megszegi.  
 
2.5. A szerződés bármely okból történő megszüntetése esetén kötelesek a Felek a 

felmondási idő alatt a szerződéses kötelezettségeket teljesíteni, a Megbízott köteles 
biztosítani a szolgáltatás folyamatos működését. A szerződésszegésből eredő 
esetleges kárigényekre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 
2.6. A felmondási időre a Megbízottat a Megbízó által fizetendő díj időarányosan 

megilleti.
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VII.   Záró rendelkezések 

 
 
1) Ha a Megbízott a szolgáltatás jelen szerződésben foglalt feladatainak ellátásában 

akadályoztatva van, köteles azt a Megbízónak haladéktalanul bejelenteni. 
 
2) Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződés szempontjából lényeges 

nyilatkozataikat a másikhoz intézett írásos formában tehetik meg joghatályosan. 
 
3) A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a közöttük esetleg felmerülő vitás 

kérdések tárgyalásos úton történő rendezésére törekszenek elsősorban. 
 
4) Felek a Megállapodásból eredő, a helyi bíróság hatáskörébe tartozó jogvitájuk 

elbírálására kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. A 
felek megyei bíróság hatáskörébe tartozó jogvitáiban a polgári perrendtartásról szóló 
1952. évi III. törvény szabályai szerint illetékes bíróság jár el. 

 
5) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. az irányadó. 
 
6) Jelen szerződést a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Budapest, 2012. december  
 
……………………………                             …………………………………. 

 Budapest Főváros             Jó Pásztor Nővérek Kongregációja 
II. Kerületi Önkormányzat                      Dutra Maria de Lurdes 

  Dr. Láng Zsolt                               képviselő 
    Polgármester                                
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Napirend 15./ pontja 
A Budapest II. Völgy u. 1-3. sz. alatti ingatlan (óvoda) hosszú távú üzemeltetése 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

Polgármester 
Előadó: Ötvös Zoltán  
              Művelődési Iroda vezetője 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta. 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
356/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert a Budapest II., Völgy utca 1-3. szám alatti ingatlan 
(óvoda) hosszú távú üzemeltetésével kapcsolatos - az MTVA vezetésével történő - 
tárgyalások megkezdésére és az ehhez szükséges esetleges szándéknyilatkozat 
megtételére. 

Felelős: Polgármester  

Határid ő: azonnal 

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú) 

 
 
Napirend 16./ pontja 
Döntés a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű 
Társasággal kötött megbízási szerződés módosításáról 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

Polgármester 
Előadó: dr. Láng Orsolya 

   Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta. 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
357/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy az egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
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vagyonkezelésbe adása tárgyában hozott 255/2008.(VI.12.) határozatát módosítja 
úgy, hogy a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: Fény Utcai Piac Kft., székhelye: 1024 
Budapest, Lövőház u. 12., cégjegyzékszáma. 01-09-566703, adószáma: 
12232983-2-41, képviseli: Kiss Ferenc ügyvezető) vagyonkezelői 
joggyakorlásának köréből kiveszi a 13672/0/A/13 hrsz. ingatlant, a határozat 
egyéb rendelkezéseinek fenntartása mellett. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Láng Zsolt polgármestert a Budapest 
Főváros II. Kerületi Önkormányzat, mint megbízó és a Fény Utcai Piac Kft., mint 
megbízott között 2008. augusztus 1. napján létrejött megbízási szerződés 
fentieknek megfelelő módosítása aláírására. 

Felelős: Polgármester 

Határid ő: 30 nap 

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú) 

 
 
Napirend 17./ pontja 
A II. Kerületi Pedagógiai Intézet alapít okiratának módosítása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 
            Polgármester 
Előadó: Ötvös Zoltán 
   Művelődési Iroda vezetője 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta. 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
358/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy a II. Kerületi Pedagógiai Intézet /Budapest II., Keleti K. u. 37./ 
alapító okiratának módosítását - a határozat melléklete szerinti tartalommal - 
elfogadja. 

Felelős: Polgármester 

Határid ő: 2013. január 1. 

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú) 
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358/2012.(XII.13.) határozat melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
II. Kerületi Pedagógiai Intézet 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a II. Kerületi Pedagógiai 
Intézet Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése 
alapján - 2013. január 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja: 
 
    
1. Az Alapító Okirat 1.) pontjában az intézmény telephelyeként megjelölt ingatlanok törlésre    
kerülnek. 
 
2. Az Alapító Okirat 6.) pontjából törlésre kerülnek az alábbi szakfeladatok: 

       5520 Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
                 552001 üdülői szálláshely-szolgáltatás 
                 562916 Üdülői, tábori étkeztetés 

 
3.Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.  

  
Budapest, 2012.  
         
 

Dr. Láng Zsolt  
                                                                                                polgármester  

 
 

 
 

 
 
Napirend 18./ pontja 
Bp. II. ker. Frankel Leó út 80. sz. alatti 14981/1, 14983/2 és 14984/4 helyrajzi számú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyesítése 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

Polgármester 
Előadó: dr. Láng Orsolya 

   Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője 
 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta. 
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Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
359/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

hozzájárul az Önkormányzat tulajdonát képező Bp. II. Frankel Leó út 80. sz. 
alatti, 14981/1 helyrajzi számú, ”kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 2973 m2 
területű, a 14983/2 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” művelés ágú, 1446 
m2 területű és a 14984/4 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” művelési 
ágú, 2023 m2 területű ingatlanok T-86534 számú változási vázrajz szerinti 
egyesítéséhez, és felhatalmazza Dr. Láng Zsolt polgármestert az egyesítés 
ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges intézkedések megtételére, az 
ehhez szükséges okiratok aláírására. 

Felelős: Polgármester 

Határid ő: 60 nap 

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú) 
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Napirend 19./ pontja 
Budapest II. kerület Margit krt. 51-53. III. em. 4. szám alatti ingatlant érintő, elállás folytán 
visszamenőleges hatállyal megszűnt adásvételi szerződés vonatkozásában a foglalóként 
megfizetett 696.000.-Ft méltányosságból való visszafizetése iránti kérelem 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

Polgármester 
Előadó: dr. Láng Orsolya 

   Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője 
 
Polgármester: Megkérdezi a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnökét, hogy mi a 
bizottság álláspontja a foglaló kérdésében : támogatja-e a foglaló visszafizetését vagy nem. 
 
dr. Molnár Zsolt : Támogatta a Bizottság. 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja az a./ határozati javaslatot. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta. 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
360/2012. (XII. 13.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy a Budapest, II. kerületi, 13284/0/A/23 helyrajzi számú, 
természetben a Budapest, II. kerület Margit krt. 51-53. III. em. 4. szám alatt 
található ingatlan vonatkozásában 2011. június 16. napján kötött adásvételi 
szerződéstől való elállás folytán visszamenőleges hatállyal megszűnt szerződés 
következtében az eredeti állapot helyreállítása során a Gazdasági és Tulajdonosi 
Bizottság 326/2012.(X.17.) határozatában foglalt feltételek maradéktalan 
teljesítésére tekintettel Fazekas Csilla állagvevő által megfizetett 696.000,- Ft 
foglalót – a bérleti szerződés Fazekas Gusztáv és Rostási Julianna bérlőtársakkal 
történő megkötéséig esetlegesen fennálló bérleti, közmű és egyéb szolgáltatások 
díjának levonása után - az Önkormányzat Fazekas Csilla részére méltányosságból 
visszafizeti. 

Jelen határozat hatályba lépésének feltétele, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi 
Bizottság 326/2012.(X.17.) határozatában foglalt adásvételi szerződést felbontó 
megállapodást Rostási Julianna gondnokolt nevében aláíró Tóth Zoltánné 
gondnok jognyilatkozatát a gyámhatóság jogerős határozatában jóváhagyja. 

Felelős: polgármester  

Határid ő: 60 nap 

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú) 

 
Polgármester: Zárt ülést rendel el. 
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Napirend 20./ pontja 
Kérelem a 14799/0/A/44 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Budapest II. Lajos u. 18-20. III. 3. 
szám alatti lakás bérbeadására 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

Polgármester 
Előadó: dr. Láng Orsolya 

   Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője 
 
A napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történt. 
 
 
 
Napirend 21./ pontja 
Kérelem a Budapest II. ker. Bécsi út 26. fszt. 6. szám alatti lakás bérbe adására 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

Polgármester 
Előadó: dr. Láng Orsolya 

   Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője 
 
A napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történt. 
 
 
 
Napirend 22./ pontja 
Kérelem a Budapest II. ker. Áfonya u. 7/A. fszt. 1. szám alatti lakás bérbe adására 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

Polgármester 
Előadó: dr. Láng Orsolya 

   Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője 
 
A napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történt. 
 
 
 
 
 
Napirend 23./ pontja 
Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézményeket Működtető Központja 
vezetői megbízására 
(írásbeli, pótkézbesítés) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

Polgármester 
Előadó: Ötvös Zoltán 

   Művelődési Iroda vezetője 
 
A napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történt. 
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Az ülés befejezése 14 óra 38 perc. 
 
 
 

 
kmf.  

 
 
 
Dr. Láng Zsolt       dr. Szalai Tibor 
 Polgármester              jegyző 
 
 
 
 
 
Némethy Béla       dr. Varga Előd Bendegúz 
 jkv.hitelesítő         jkv.hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
A jegyzőkönyvet készítette:  
Patak M.  
 
 


