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Eloterjesztes
a Kepviselo-testiilet reszere
a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo 3112011. (IX. 23.) onkormanyzati rendelet
modositasarol

I. Tartalmi osszefoglalo

A Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. tOrveny (a
tovabbiakban: Motv.) 43. § (3) bekezdese szerint a kepvisel6-testiilet az alakul6 vagy az azt
kovet6 iilesen a tOrveny szabalyai szerint megalkotja vagy feliilvizsgalja a szervezeti es
miikodesi szabalyzatar61 sz616 rendeletet.
A Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiiletenek Szervezeti es
Miikodesi Szabalyzatar61 sz616 31/2011. (IX. 23.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban:
SZMSZ) feliilvizsgalata kereteben alapvet6en kisebb, pontosit6 jellegii m6dositasokat
javasolok, amelyek az SZMSZ alkalmazasaval kapcsolatban a gyakorlatban felmeriilt
kerdeseketrendeznek.
Erdemi m6dositasra keriil sor a VII. fejezetben az alland6 bizottsagokat illet6en. A tervezet
szerint a Kepvisel6-testiilet
a) Gazdasagi es Penziigyi,
b) Humanszolgaltatasi, valamint
c) Keriiletfejlesztesi es Kornyezetvedelmi
Bizottsagot hoz letre.
A Humanszolgaltatasi Bizottsag a Nepj6leti, valamint a Kulturalis, Oktatasi es Sport
Bizottsag feladatkoreben jar el, a Gazdasagi es Penziigyi Bizottsagban szinten osszevonasra
keriil a jelenlegi ket onall6 bizottsag. A tervezet celja a bizottsagok feladatkorenek
differencialtabb, egyben pontosabb meghatarozasa. Ezzel osszefiiggesben m6dositasra keriil
az SZMSZ 2. melleklete, amely a bizottsagok atruhazott hataskoreit tartalmazza.
M6dositasra keriil a polgarmester atruhazott hataskoreit tartalmaz6 3. melleklet is. A
Kepvisel6-testiilet tehermentesitese es az iigyintezes egyszeriisites erdekeben tovabbi
hataskoroket javasolok a polgarmesterre atruhazni (pl. az onkormanyzati es a kozalkalmazotti
kolcson visszafizetesevel kapcsolatban). Ezek vagy nem igenyelnek erdemi dontest (pl. a
kolcson visszafizetese eseten a tOrlesi engedely kiadasa), vagy a tulajdonosi jogkorbe tartoz6,
a koveteles megteriilesevel osszefiigg6 dontesekr61 van sz6 (pl. fizetesi konnyites
engedelyezese ), amelyek a polgarmester altai hatekonyan meghozhat6k.
Kis mertekben m6dosul az SZMSZ 1. melleklete, amely a Polgarmesteri Hivatal bels6
szervezeti felepiteset hatarozza meg. A szervezeti egysegek elnevezese a kozszolgalati
tisztvisel6kr61 sz616 2011. evi CXCIX. tOrvennyel val6 osszhang er6sitese, illetve az
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athithat6bb szabalyozas erdekeben fOosztalyra es osztalyra valtozik. A Jogi Csoport a Jegyzoi
Foosztalyba tagoz6dik.

II. Hatasvizsgalat
Az SZMSZ felUlvizsgalataval a Kepviselo-testiilet jogszabalyban meghatarozott feladatanak
tesz eleget. A bizottsagok osszevonasat61 es a polgarmester atruhazott hataskoreinek
bovitesetol az onkormanyzati munka hatekonyabba valasa es koltsegmegtakaritas varhat6. A
Polgarmesteri Hivatal szervezeti egysegeinek elnevezese a kozszolgalati tisztviselokrol sz616
2011. evi CXCIX. torvenyben meghatarozott vezetoi szintekhez igazodik, amely megkonnyiti
a kUlso kommunikaci6t is.

III. A vegrehajtas feltetelei
A tervezetnek minimalis koltsegvonzata van. A Polgarmesteri Hivatalban uj belyegzok
eloallitasa sziikseges, a nevtablak ujra felhasznalhat6k.

IV. Dontesi javaslat
Budapest Fovaros X. kerUlet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testUlete az eloterjesztes 1.
melleklete szerint megalkotja a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat
Kepviselo-testUletenek Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatar61 sz616 31/2011. (IX. 23.)
onkormanyzati rendelet m6dositasar61 sz616 onkormanyzati rendeletet.
Budapest, 2014. okt6ber ,l:J :'

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem:

Dr. a 6 Krisztian
jegyzo
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Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
.. ./2014. ( ...... ) onkormanyzati rendelete
a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo 3112011. (IX. 23.) onkormanyzati rendelet
modositasarol
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az AlaptOrveny
32. cikk (2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkot6i hataskoreben, az AlaptOrveny
32. cikk (1) bekezdes d) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket
rendeli el:

1.§
A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Szervezeti
es Miikodesi Szabalyzatar61 sz616 31/2011. (IX. 23.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban:
R.) 10. § (1) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:
,(1) A kepviselocsoportok vezetoi, a Kepviselo-testiiletben kepviselettel rendelkezo kepviselocsoportot nem alakit6 - partok, valamint a ftiggetlen kepviselok egy-egy kepviseloje
a kepviselo-testiileti iilest megelozoen ertekezletet tartanak. ".
2. §
Az R. 16. § (5) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:
,(5) A zart iilesen targyaland6 vagy targyalhat6 eloterjesztes, illetve az eloterjesztes zart
iilesen targyaland6 vagy targyalhat6 resze nem teheto kozze. Nem teheto kozze az olyan
szemelyes adatot tartalmaz6 eloterjesztes, illetve az eloterjesztese olyan szemelyes adatot
tartalmaz6 resze, amel y adat kozzetetelehez az erintett nem j arult hozza.".

3.§
Az R. 28. § (4) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:
,(4) A kepviselo kepviselo-testiileti es bizottsagi iilesen val6 reszvetelerol a polgarmester
kimutatast keszit, melyet a targyevet koveto januar h6napban, valamint a Kepviselo-testlilet
megbizatasanak megsziineset koveto h6napban az Onkormanyzat honlapjan kozzetesz.".

4.§
Az R. 35. § (2) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes Iep:
,(2) Nem veheto a kepviselo-testiileti iiles napirendjere olyan eloterjesztes, amelynek a
targyalasara a feladatkoreben erintett bizottsagnak nem volt lehetosege, kiveve, ha az
eloterjesztes bizottsagi targyalasa a 32. § (5) bekezdeseben maghatarozott okb61 nem volt
lehetseges.".
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5. §
Az R. 49. §-a helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

,49. § (1) A hatarozat vegrehajtasaert a polgarmester, a feladatkoreben erintett
alpolgarmester, valamint a jegyzo felelos.
(2) A hatarozatban - a normativ hatarozat, a beszamol6 elfogadasar61 sz616 hatarozat es a
hat6sagi iigyben hozott hatarozat kivetelevel -meg kell jelOlni a
a) vegrehajtas hataridejet,
b) Hivatal vegrehajtas elokesziteseert felelos szervezeti egysegenek vezetojet, valamint
c) vegrehajtasert felelos koltsegvetesi szerv, illetve gazdasagi tarsasag vezetojet.".
6. §
Az R. 71. § (1) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

,(1) A Kepviselo-testiilet az alakul6 iileset koveto 30 napon beliii alland6 bizottsagakent
a) Gazdasagi es Penziigyi Bizottsagot,
b) Humanszolgaltatasi Bizottsagot es
c) Keriiletfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsagot
hoz letre.".

7. §
Az R. 72. §-a helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

,72. § (1) A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag a Kepviselo-testiilet
a) beszerzesert,
b) beruhazasert,
c) gazdasagi iigyekert,
d) jogi iigyekert,
e) koltsegvetesert,
f) kozteriilet-hasznalatert,
g) osszeferhetetlensegi iigyekert,
h) vagyongazdalkodasert es
i) vagyonnyilatkozatok vizsgalataert
felelos bizottsaga, a bizottsag nevenek roviditese: GPB.
(2) A Humanszolgaltatasi Bizottsag a Kepviselo-testiilet
a) civil kapcsolatokert,
b) egeszsegiigyert,
c) egyhazi kapcsolatokert,
d) koznevelesert,
e) kulturaert,
f) lakasiigyert,
g) nemzetisegi iigyekert,
h) sportert es
i) szocialis iigyekert
felelos bizottsaga, a bizottsag nevenek roviditese: HB.
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(3) A Keriiletfejlesztesi es Komyezetvedelmi Bizottsag a Kepviselo-testiilet
a) helyi ertekvedelemert,
b) komyezetvedelemert,
c) kozbiztonsagert,
d) telepiilesfejlesztesert es
e) telepiilesrendezesert
felelos bizottsaga, a bizottsag nevenek roviditese: KKB.".

8.§
Az R. 73. § (3) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:
,(3) Minden kepviselot legalabb egy bizottsag tagjava kell valasztani.".

9. §
Az R. a kovetkezo 75/A. §-sal egesziil ki:
,75/A. § A bizottsag elnokenek feladata a bizottsagi iiles osszehivasa, valamint az iiles
vezetese, a bizottsagi elnok jogai es kotelezettsegei egyebekben a kepviselojevel
megegyeznek. ".

10. §
Az R. 79. § (3) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:
,(3) Az egyiittes bizottsagi iilest az a bizottsagi elnok vezeti, akinek a szemelyeben az
erintett bizottsagi elnokok megallapodnak. Megallapodas hianyaban a levezeto elnokot az
erintett bizottsagok valasztjak meg.".

11. §
Az R. a kovetkezo 86/A. §-sal egesziil ki:
,86/A. §A polgarmester ajegyzo helyettesitesere egy aljegyzot nevez ki.".
12. §
Az R. 88. § (6) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:
,(6) A lakossagi f6rumra meg kell hivni a valaszt6keriiletben megvalasztott kepviselot,
valamint azt, akit a f6rumot kezdemenyezo indokoltnak tart.".

13. §
(1) Az R. 1. melleklete helyebe az 1. melleklet lep.
(2) Az R. 2. melleklete helyebe a 2. melleklet lep.
(3) Az R. 3. melleklete helyebe a 3. melleklet lep.
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14. §

AzR.
1. 12. § (4) bekezdes h) pontjaban, 17. § (1) bekezdes 14. pontjaban, valamint 87. § (3)
bekezdes 14. pontjaban a ,polgari vedelmi" szovegresz helyebe a ,katasztrofavedelmi"
szoveg,
2. 22. § (1) bekezdeseben az ,Az kepviselo-testlileti" szovegresz helyebe az ,A
kepviselo-testlileti" szoveg,
3. 25. § (2) bekezdeseben a ,8 napon beliil" szovegresz helyebe a ,8 napon beliili
idopontra" szoveg,
4. 29. § (4) bekezdeseben a, ,jegyzoi ellenjegyzese es bizottsagi targyalasa" szovegresz
helyebe az ,es jegyzoi ellenjegyzese" szoveg,
5. 32. § (2) bekezdeseben, valamint a 76. § (1) bekezdeseben az ,otOdik" szovegresz
helyebe a ,harmadik" szoveg,
6. 33. §-aban a ,kozos" szovegresz helyebe a ,normativ" szoveg,
7. 40. §-aban a ,pontosan" szovegresz helyebe a ,szovegszeriien pontosan" szoveg,
8. 41. §-aban a ,megjelOlt" szovegresz helyebe az ,irasban kijelolt" szoveg,
9. 44. § (4) bekezdeseben a ,jegyzo" szovegresz helyebe a ,jogosult" szoveg,
10. 45. § (1) bekezdeseben a ,rendeletterveztet" szovegresz helyebe a ,rendelettervezetet"
szoveg,
11. 45. § (4) bekezdeseben a ,munkanap" szovegresz helyebe a ,nap" szoveg,
12. 71. § (2) bekezdeseben a ,feladat- es hataskoret" szovegresz helyebe az ,atruhazott
hataskoret" szoveg,
13. 76. § (4) bekezdeseben az ,elnok, akadalyoztatasa" szovegresz helyebe az ,elnok
akadalyoztatasa" szoveg,
14. 81. §-aban a ,Penzi.igyi" szovegresz helyebe a ,Gazdasagi es Penzi.igyi" szoveg,
15. 81. § (3) bekezdeseben az ,igenybetetelet" szovegresz helyebe az ,igenybevetelet"
szoveg,
16. 84. § (2) bekezdeseben az ,utasitasban" szovegresz helyebe a ,normativ utasitasban"
szoveg
Iep.

15. §

Hatalyat veszti az R. 73. § (1) bekezdese, valamint a 32. alcim 86. §-a.
16. §

(1) Ez a rendelet- a (2) bekezdesben meghatarozott kivetellel - 2014. oktober 30-an 11
orakor lep hatalyba.
(2) A 13. § (1) bekezdese 2014. november 10-en lep hatalyba.

Kovacs Robert
polgarmester

Dr. Szabo Krisztian
jegyzo
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I. melleklet a ...12014. (. .... .) onkormanyzati rendelethez

1. melleklet a 31/2011. (IX. 23.) onkormanyzati rendelethez

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai
Poh!:armesteri Hivatal belso szervezeti felepitese
(

POLGARMESTERI
KABINET
[

ALPOLGARMESTER

) (

POLGARMESTER

ALPOLGARMESTER

_ _ _ ___.....(......·.
[

ALJEGYZO

)

JEGYZO

)

n

1

) ( ALPOLGARMESTER )

)
n

BELSO ELLENORZESI
OSZTALY
JEGYZOI
FOOSZTALY

FOEPITESZI
OSZTALY

Foepiteszi feladatok,
telepiilesfejlesztes,
telepiilesrendezes,
varoskepvedelem,
helyi ertekvedelem,
vagyongazdalkodas.

GAZDASAGI ES
PENZUGYI
FOOSZTALY

Koltsegvetes,
penziigy, intezmenyi
iigyek, szamvitel,
vagyon-nyilvantartas.

HATOSAGI
FOOSZTALY

Dgyfelszolgalat,
anyakonyv, hagyatek,
ipar es kereskedelem,
birtokvedelem,
ad6hat6sag, epitesiigy,
komyezetvedelem.

HUMANSZOLGALTAT ASI
FOOSZTALY

KOBANYAI
KOZTERULETFELUGYELET

Kultfua, kozneveles,
sport, nemzetisegi es
civil kapcsolatok,
egyhazak, szocialis
iigyek,egeszsegiigy.

Altalanos kozteriiletfeliigyeleti feladatok,
kozremiikOdes a
terfigyelo-rendszer
miikodteteseben.

Szervezes,
kommunikaci6, jogi
Ugyek, beszerzes,
palyazat,
varosiizemeltetes,
kozlekedes, informatika,
iratkezeles, szemelyiigy,
berszamfejtes,
letesitmenyUzemeltetes.
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2. melleklet a ...12014. (. .... .) onkormimyzati rendelethez

2. melleklet a 31/2011. (IX. 23.) onkormanyzati rendelethez

A Kepviselo-testiilet bizottsagainak atruhazott hataskore
1. A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag atruhazott hataskore

1.1. Gyakorolja az egyeb munkaltat6i jogokat a polgarmester felett.
1.2. Atveszi a polgarmester, az alpolgarmester es a kepviselo vagyonnyilatkozatat, ellatja
annak vizsgalatat, valamint gyakorolja a polgarmester, az alpolgarmester es a kepviselo
tekinteteben a vagyonnyilatkozat ellenorzesevel es nyilvantartasaval kapcsolatos feladatokat.
1.3. Javaslatot tesz a Kepviselo-testiilet reszere a polgarmester, illetve az alpolgarmester
tisztsegenek megsztintetese erdekeben a sorozatos tOrvenyserto tevekenysege, illetve
mulasztasa miatt, tovabba a vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettsege szandekos elmulasztasa
vagy a val6sagnak nem megfelelo teljesitese eseten.
1.4. Kivizsgalja, majd a Kepviselo-testtiletnek javaslatot tesz a
osszeferhetetlenseg megallapitasara iranyul6 kezdemenyezessel kapcsolatban.

kepviseloi

2. A Humanszolgaltatasi Bizottsag atruhazott hataskore

2.1. Dont a feladatkoret erinto tevekenyseget folytat6 koltsegvetesi szervnek, civil
szervezetnek es alapitvanynak, tovabba a nemzetisegi onkormanyzatnak es az egyhaznak
nyujtott tamogatas elszamolasar61, valamint a szervezet beszamol6jar61.
2.2. Elfogadja a feladatkorebe tartoz6 onkormanyzati koltsegvetesi szerv, illetve vezeto
tevekenysegerol sz616 beszamol6t.
2.3. A koznevelesi intezmeny kivetelevel j6vahagyja az onkormanyzati koltsegvetesi szerv
munkatervet.
2.4. Megallapitja az 6vodai korzethatarokat.
2.5. Dont az 6vodak es a bolcsodek zarva tartasanak elveirol.
2.6. Elfogadja az 6vodaszek miikodeserol sz616 beszamol6t.
2. 7. Dont az 6vodaszekbe a fenntart6 altai dele galt szemelyrol.
2.8. Meghallgatja az intezmenyvezetoi palyazat jelOltjet.
2.9. Meltanyossagi jogkort gyakorol a Gyermekek Atmeneti Otthonanak kedvezmenyes
igenybevetele targyaban.

2.1 0. Dont a jogosulatlanul es rosszhiszemiien igenybevett szocialis elhitasert, illetve
gyermekj6leti alapellatasert fizetend6 teritesi dij teljes es kamattal megemelt osszegenek
meltanyossagb61 tOrten6 csokkenteser61 vagy elengedeser61, illetve az ellatasert fizetend6
teritesi dij osszeger61.
2.11. Dont a szocialis intezmeny erdekkepviseleti f6rumaba t0rten6 delegalasr61.

3. A Keriiletfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsag atruhazott hataskore
3.1. Dont a telepiilesrendezesi terv, valamint a telepiilesfejlesztesi koncepci6 es az integralt
telepiilesfejlesztesi strategia keszittetesenek kezdemenyezeser61 es a programjar61.
3 .2. Dont a kizar6lag a telepiilesrendezesi terv finanszirozasanak atharitasar61 sz616
telepiilesrendezesi szerz6desr61.
3.3. Dont a telepitend6 fas szaru novenyek fajtajar61 es az iiltetes helyer61.
3.4. Dont a feladatkoret erint6 tevekenyseget folytat6 koltsegvetesi szervnek, civil
szervezetnek es alapitvanynak nyujtott tamogatas elszamolasar61, valamint a szervezet
beszamol6jar61.
3.5. Elfogadja a kozbiztonsagi es tiizvedelmi tevekenyseget vegz6 kozalapitvany
beszamol6jat.
3.6. Elfogadja a K6banyai Kozteriilet-feliigyelet beszamol6jat.
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3. melleklet a ...12014. (. .... .) onkormcmyzati rendelethez

3. melleklet a 3112011. (IX. 23.) onkormanyzati rendelethez

A polgarmester atruhazott hataskore
1. Penzugyi kotelezettsegvallal<isnak nern rnin6sU16 egyuttrniikodesi rnegallapodast kot.
2. Megkoti az Onkormanyzat
tarnogatasr61 sz616 szerz6dest.

koltsegveteser61

sz616

rendeletben

rneghatarozott

3. Dont a koltsegvetesi forrast nern igenyl6, illetve az olyan prograrnhoz, akci6hoz t6rten6
csatlakozasr61, arnelynek a fomisa az onkormanyzat koltsegveteser61 sz616 rendeletben
rendelkezesre all.
4. Dont a szerz6desnek a szerz6d6 felek jogait es kotelezettsegeit nern erint6, a szerz6d6
felek adataiban bekovetkez6 valtozas, valarnint a jogut6dlas kovetkezteben szukseges
rn6dositasar61.
5. Dont az egeszsegugyi alapellatas biztositasa erdekeben kotott rnegbizasi
szerz6deseknek a rendelesi id6, illetve a helyettesit6 orvos szernelyenek rnegvaltozasa rniatti
rn6dositasar61, arnennyiben a feladat ellatasaban tenylegesen kozrerniikod6 orvos szernelye
valtozatlan.
6. Az alapitvany kerelrne kivetelevel dont a harornszazezer forintot meg nern halad6
osszegii egyedi tarnogatas iranti kerelern elbiralasar61.
7. Benyujtja az ad6ssagot keletkeztet6 ugylet rnegkotesehez szukseges hozzajarulas iranti
kerelrnet.
8. J6vcihagyja az onkorrnanyzati koltsegvetesi szerv szervezeti es rniikodesi szabalyzatat,
illetve gyakorolja az azzal kapcsolatos egyetertesi jogot.
9. Egyetertesi jogot gyakorol a pedag6giai program, hazirend es a szervezeti es rniikodesi
szabalyzat azon rendelkezese tekinteteben, arnelyb61 a fenntart6ra, illetve rniikodtet6re
t5bbletkotelezettseg harul, tovabba gyakorolja a rniikodest rneghataroz6 dokurnenturnok
ellen6rzesevel kapcsolatos jogokat.
10. v elernenyezi az 6vodak rnunkatervet.
11. J6vahagyja a tovabbkepzesre kotelezett szernelyt foglalkoztat6 koltsegvetesi szerv
tovabbkepzesi tervet.
12. Gyakorolja a jogszabalyban rneghatarozott egyetertesi jogot az onkormanyzati
koltsegvetesi szervek vezet6-helyettesenek kinevezesehez
13. Az alapitvanyi palyazat kivetelevel fenntart6i hozzajarulast, illetve tarnogat6
nyilatkozatot ad ki az intezrneny koltsegvetesi t5bbletforrast nern igenyl6 palyazaton t6rten6
reszvetelehez, illetve az ezzel osszeftigg6 intezkedes rnegtetelehez.
14. Egyetertesi jogot gyakorol az 6vodcikat erint6en az orszagos pedag6giai-szakrnai
ellen6rzesben reszt vev6 szakert6 kijelOleseben.
15. V elernenyezi a kormanyhivatal koznevelesi intezrnenyekre vonatkoz6 ellen6rzesi tervet.
16. Velernenyezi az oktatasert felel6s rniniszter altal keszitett kozneveles-fejlesztesi tervet.
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17. Evente felmeri a magyar nyelvi elokeszites, a nemzetiseg nyelven foly6 neveles es
oktatas iranti igenyt a helyi es az orszagos nemzetisegi onkormanyzat bevonasaval az erintett
elso 6vodai nevelesi evre, valamint elso iskolai evfolyamra beiratkozni szandekoz6k koreben.
18. Meghatarozza az 6vodai beiratkozasok idopontjat.
19. Bizottsagot szervez, ha az 6vodaba jelentkezok szama meghaladja a felveheto
gyermekek szamat.
20. Engedelyezi az 6vodai csoport atlagletszamt61, valamint maximalis letszamt61 val6
eltereset.
21. Dont az 6vodak es a bolcsodek nyari es teli zarva tartasar61.
22. Elbiralja a szUloi szervezet jogainak megsertese miatt benyujtott fellebbezest.
23. Dont a Bursa Hungarica Felsooktatasi Onkormanyzati 6szt6ndijpalyazathoz t0rten6
csatlakozasr61.
24. Ingatlan-ertekbecslest keszittet.
25. KijelOli az Onkormanyzat elovasarlasi joganak ervenyesitse erdekeben a lak6ingatlan
arvereset kovetoen szandeknyilatkozat megtetelere jogosult szemelyt.
26. Elbiralja a nehez helyzetbe kertilt, lakashitellel rendelkezo
6nkormanyzat elovasarlasi joganak ervenyesitesere iranyulo kerelmeit.

csaladoknak az

27. Az elso lakasingatlan szerzesehez nyujtott onkormanyzati kamatmentes kOlcson
foly6sitasa es visszafizetese felteteleinek meghatarozasar61 sz616 onkormanyzati rendeletben
meghatarozott onkormanyzati hataskoroket, valamint indokolt esetben fizetesi konnyitest
engedelyezhet.
28. Elbiralja a kozalkalmazottak lakascelu tamogatasanak visszafizetesevel kapcsolatos
kerelmeket, valamint indokolt esetben fizetesi konnyitest engedelyezhet.
29. A telepiilesfejlesztesi koncepci6r61, az integralt telepiilesfejlesztesi strategiar61 es a
telepiilesrendezesi eszkozokrol, valamint egyes telepiilesrendezesi sajatos jogintezmenyekrol
sz616 kormanyrendelet szerint
a) tajekoztatast ad a vonatkoz6 hatalyos telepiilesfejlesztesi koncepci6r61, az integralt
telepiilesfejlesztesi strategiar61, valamint a telepiilesrendezesi es a rendezest befolyasol6
egyeb tervekrol,
b) velemenyezi az erintett telepiilesi onkormanyzat eseteben a telepiilesfejlesztesi
koncepci6ja es integralt telepiilesfejlesztesi strategiaja, valamint a telepiilesrendezesi terve
elkesziilt tervezeteit, valamint
c) dont a telepiilesrendezesi terv velemenyezeset kovetoen beerkezett velemenyek
elfogadasar61.
30. Dont a kutyafuttat6, a kutyaiiriilek-gyiijto, a hulladeksziget es a kozhasznalatu illemhely
helyszinerol es telepiteserol.
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