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A R. 2. $-a az alibbiak szerint m6dosul:
,,2.§Az onkorminyzat hivatalos neve:
BUDAPEST XXI. KERULET CSEPEL ONKORMANYZATA~

A R. 3 1. (2) bekezdese az alibbi k.) ponttal egksziil ki:
,,3 1.§ (2) . . ..k.) a kozoktatisrbl sz616 1993. Cvi LXXIX. tv. 88 (8) bekezdCsCben
meghathrozott esetben."

A R. 38. tj az alibbi (8) bekezddssel egCszul ki:
,,38.$ (8) A nyilt iilCsrol kCsziilt - m i r aliirissal hitelesitett - jegyzokonyvek misolatit az
onkorminyzat internetes honlapjin ( ~ w v . c s e p e 1 . h ~meg
) kell jeleniteni."

*-

A R. 3. szimu mellCkletCnek (A testuleti eloterjesztksek rendje) 2. pontja az alhbbiak szerint
m6dosul:
,.?. A Szervezeti Cs MukodCsi Szabilyzat 23.
(3) bekezdCse felsorolja az eloterjesztCs
megtCtelCre jogosultak korCt. Az eloterjesztds elkCszitCsCCrt az eloterjeszto, illetve az hltala
felkkrt alpolghrmester, jegyzo, aljegyzo, a Polgirmesteri Hivatal szervezeti egyskgeinek
vezetoi (hgazatvezetok, irodavezetok) Cs munkathrsai, valamint az onkormhnyzat on$116
intCzmCnyeinek, gazdasigi thrsasigainak vezetoi, a politikai tanacsaddk Cs fotanacsad6k
felelosek. EloterjesztCs keszitoje lehet a kdpviselo-testulet elott beszimoldt vagy tijCkoztat6t
tart6 allami szerv (pl. rendorseg, tuzolt6shg, stb) vezetoje is. Az eloterjesztCs kCszitojCnek a
hatirozati javaslatban fel kell tiintetnie a felelos megnevezCse utin a vigrehajtis
elokCszitCsCCrt felelos szemilyt, valamint kulon meg kell hataroznia, hogy a dontCshozatalhoz
egyszerii vagy minositett szavazati ariny szuksCges. (,,A hatirozati javaslatfa rendelettervezet
elfogadasihoz a kCpviselok egyszeriVminositett tobbskgu tarnogat6 szavazata szuksCges.")
A testiileti eloterjesztCseket IegkCsobb a testiilet ulCsnapjit mege16zo 29. napon, elektronikus
uton lehet b e n ~ j t a n ai jegyzoi titkarsigra."

A R. 1. sz. fuggelike az alibbiak szerint m6dosul:
,,I. sz. fiiggelbk
Nem kiitelezo onkorminyzati feladatok ellitisa

0nkorm;invzati szintu nem kotelezo feladatok meghat8roz;isa:
- Vagyonkezelo Tarsasig mukodtetise i s az azzal osszefuggo koltskgek biztositisa

Helyi TV mukodtetkse Cs az azzal osszefiggo koltsCgek biztositisa
- Helyi sajt6 kiadisa Cs az azzal osszefiiggo koltsigek biztositisa
- Testvervarosokkal, (Juankoski (Finn Koztirsasig), Nagyszalonta (Romin Koztarsashg),
Nezrenbzlrg (NCmet Szovetsigi Koztarsasig), Rijeka (Horvit Kozthrsasig),
Vdmosgdlfnlva (Romhn Koztirsasig), Kielce (Lengyelorszig)) kulfoldi kikuldetksekkel
7
kapcsolatos feladatok, programok es azok koltsCgCnek biztositisa
- Konferenciik szervezisivel, fogadisok tartisival osszefuggo koltsigek biztositisa
( ~ ~ i t i s z nKornyezetvedelmi
a~,
Cs Zoldfeluleti Konferencia rendezise, Lak6telepi Mintapark
pilyazat kiirisa, Hizunktija verseny kiirisa finanszirozisa, Keriileti Sajtbnap, Csepeli Napok,
stb.)
- Kitiintetisekkel, cimek alapitisaval osszefiggo koltskgek biztositisa (Csepelert Dij,
Csepeli Nivbdij, Csepel Diszpolgara, stb.)
- Reprezenticibs Cs propaganda anyagok kiszittetCsive1 osszefiiggo koltsCgek biztositisa
- ~ n k o r m i n ~ z a t o rCszCre
k
meghirdetett pilyizatokkal osszefiggo koltskgek (onrCsz)
biztositisa, a pilyizatokon torten8 rCszvCtel (pl. GVOP, URBACT)
- MukodCsi cilfi pinzeszkoz titadisa illamhiztartison kivulre, az azzal osszeKiggo
koltsigek biztositisa. (Non profit szervezetek-egyhizak, egyesuletek, tirsadalmi szervezetek,
kisebbsigi onkorminyzatok, stb.)
- Felhalmozisi cClfi pinzeszkoz itadhsa hllamhiztartison kiviilre, az azzal osszefiiggo
koltsigek biztositisa. (Non profit szervezetek-egyhizak, egyesiiletek, tirsadalmi szervezetek,
stb.)
- Kulonbozo szintu onkorminyzati szervekkel, szervezetekkel kotott egyiittmukodCsi
megillapodisok Cs az ezek alapjin fizetett tagszervezetek dijakkal osszefiggo koltsigek
biztositisa
- A helyi onkorminyzati kCpviselok 1990. Cvi LXV. tv. 20. fj (1) bekezdiskn kiviili
juttatasaival osszefuggo kiadisok (mobil szimit6gip, mobiltelefon, stb.)
- Hivatali i s onkorminyzati intCzmCnyek minosigirinyitisi rendszerinek bevezetCsCve1,
fenntartasival Cs miikodtetisivel osszefiggo feladatok ellatisa Cs azok koltskgeinek
biztositisa
- Keriileti tirsashizak felfijitisihoz nylijtott vissza nem tirintendo helyi onkorminyzati
timogatisokkal osszefuggo koltsigek biztositisa
- Zoldszim mukodtetCsCvel osszefbggo feladatok ellitisa i s a koltsCgek biztositasa
- Jogszabily alapjin nem kotelezo onkorminyzati beruhizisi feladatokkal osszefiiggo
koltsCgek biztositisa (dulo utak, magin utak elnevezCse, kiilteriileti ingatlanok hizszamozasa/
helyi videttC nyilvinitisi eljiris1gizvezetCk CpitCs/forgalomtechnikai tervezisek,
kivitelezCseklparkol6 CpitisIfitCpitis, jardaCpitCslvizrendezCs, csapaddkviz elvezetis,
szennyvizcsatorna CpitCslelektromos hal6zat CpitCsIstb.)
-

A Polghrmesteri Hivatal mukodCsChez elengedhetetlen nem kotelezoen ellitand6
feladatok Cs a koztisztviselok nem kotelezo juttathsai
Jogi szaktanhcsadas
- Ad6 vegrehajthsi feladatra bir6sagi vCgrehajt6val kotott szerzodessel osszefiiggo feladatok
ellitisa, koltsegek biztositisa

-

-

-

- Hivatali miikodkst timogat6 szhmit6gCpes programok vasarlisa, iizemeitetkse, a kor
kovetelmknye szerinti technikai berendezesek, az ezekkel osszefuggo feladatok Cs koltskgek
biztositsa (iigyf6lhiv6 rendszer, iigyfkl tijCkoztat6 terminal, iktat6 program, IQSYS Rt.,
Gisphn TCrinf. Rend., Winikt, WinTiszt, ORACLE adatbhzis kezelo licienszek, Microsoft
OSL, Complex adatbizis kezelo, stb.)
- TAKARNET-rendszer haszniilathval osszefiiggo feladatok ellatasa, koltsCgek biztositisa
- ~ g y f e l e k rCszCre tulajdoni lap beszerzCskve1, illetCkbClyeg Brusitassal osszefiiggo
feladatok ellatasa
- SzemClyi bCr Cs az azzal osszefuggo koltsCgek biztositasa
- A 3012001. (XI. 27.) Kt rendeletben kapott felhatalmazas alapjin biztositott juttatasok 6s
az azzal osszefiiggo koltsegek biztositisa (utazisi kedvezmkny, lakhatiisi, lakis6pitCsivasarlasi tiimogat8s, tanulmanyi osztondij, kCpzCsi, toviibbkkpzCsi, nyelvtanulhsi tiimogatis,
iskolai vCgzettsCg alapjin jar6 illetmCnykiegCszitCs, vezetoi illetmCnyp6tlCk, szociilis
tamogaths, CtkezCsi hozzijhrul8s, kozszolgiilati elismerCsek, nyugiillom8n~koztisztviselok
tamogatgsa)
- uzemanyag hozzijirul8ssal osszefiiggo koltsigek biztositisa, azok rCszire, akiknek a
feladat ellBthsBhoz a sajit gCpkocsi igCnybe vCtele sziiksiges
- Mobiltelefonnal, vagy sajiit mobiltelefon hasznilattal osszefiiggo koltsCgek biztositasa,
azok rkszCre, akiknek a feladat e l l i t i s ~ h o zaz Nand6 elCrhetosCge sziiksCges
- Szakkonyv, (vagy egyCb adathordoz6) kozlony, foly6irat beszerzCsse1 osszefuggo
koltsegek biztositisa

E w e s onkormanyzati int6zmCnyek nem kiitelezoen elkitand6 feladatai Cs a
kozalkalmazottak nem kiitelezti juttatisai
IntCzmCny megnevezkse
Nem kotelezo feladat
0vodai ellitisban a 3-5 Cv kozotti gyermekek
ellitisa
Sajatos nevelCsi igknyii 6vodai 6s iskolai ellitas
Kozokt. int. vCgz. kieg. tev.
(tovibbszamlazis, bCrleti dij)
Altalinos iskolai felnottoktatis
Nappali rendszeru gimniziumi nevelks, oktatis
Gimnaziumi felnott oktatis

0vodik
Ovoda + iskola
Iskolak

t

Csete Balazs Kozepiskola

I Egyesitett BolcsodCk

felkCszito iskolai oktatis
Iskolai intCzmCnyi CtkeztetCs (9-12 Cvfolyam)
Munkahelvi vendiglatis
I Nappali rendszerii gimniziumi nevelds, oktatas (912 oszthly)
GalCria mukodtetCse 6s
I Muzeumi tevCkenvsCg menhatirozott rCszCre
I Munkahelyi vendCglitis

I

I Szerviz szolgiltatis

I

Jedlik Anyos Gimnizium
Csepel GalCria Cs HelytortCneti

I GviiitemCnv

NevelCsi Tanicsad6
Pedag6giai Szakrnai Szolgiltat6
IntCzmCnv
Tanuszoda

Pedag6giai szakmai szolgaltatis

Nagy Imre AMK

1
Csepeli EgCszsCgiigyi Szolgilat

Szociilis ellitis teriilete

I

SzemClyszillitis
Gyermek, Ifjusigi Cs Sport Centrum
Civil hhz
Pedagdgiai szakszolgalat

Oktatisi Szolgiltat6 IntCzmCny

AMK + Fasang Arpid Zeneiskola
Radnbti, Kirilyerdei MuvelodCsi H i z

1

I

SportlCtesitmCnyek mukodtetCse
Lakossini CtkeztetCs
Autista oktatas
Kozmiiv., konjvtiri tevCkenysCg (rkszben)
Ifjusigi Infonnici6s Pont
Alapfoku muvCszet oktatis
MuvelodCsi hizak tevCkenysCge (rCszben)
Jir6beteg szakellatis Cs gondoz6 intCzeti elliitissal
osszefuggo koltsigek biztositisa
Praxis mukodtetCshez nylljtott onkormanyzati
timogathssal osszefiiggo koltsdgek biztositasa
Karicsonyi csomagosztissal osszefiiggo feladatok
ellatasa Cs a koltsCgek biztositisa
OtthonrnegorzCsi tamogatassal osszefiiggo
feladatok ellitisa Cs a koltskgek biztositasa
Szociilis osztondijjal osszefuggo feladatok
ellitisa Cs a koltsdgek
biztositisa
A lakossig rCszCre szervezett ingyenes angol
nyelvtanfolyammal osszefiiggo feladatok ellhtisa
Cs koltskgek biztositisa

I

Munkaltatoi dontesen alapul6 illetmeny resz (differencialt illetmeny kiegeszitessel
osszefiiggo koltsegek biztositha)
- Pedagogus torzsgarda jutalommal Cs egyeb kitiintetesekhez fizetett jutalommal
osszefiiggo koltsegek biztositasa
- Csepeli oszt~lyfonokies nyelvtanari pdtltkkal osszefiiggo koltstgek biztositasa
- Polgarmesteri eves jutalom kerettel osszefuggo koltstgek biztositasa kozalkalmazottak
(kulon pedagogusok 6s kulon eg6szsCgugyi dolgozok) reszere
-

Ez a rendelet - az 1. § kiveteldvel - kihirdetese napjan ldp hatalyba. Valamennyi, korabban
alkotott onkormanyzati rendeletben, ah01 a rendelet Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a
elnevezest tartalmaz, ott Budapest XXI. keriilet Csepel Onkormanyzata elnevezest kell erteni.
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ZaradCk:
A rendelet kihirdetesenek napja: 2006. marcius 2 1.
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