
ľY l.TloffiW
WW"W,&

Budapest Józsefvárosi onkoľm ányzat

Képvĺselő.testülete számár a

Előteľjesztő: dľ. Erőss Gáboľ képviselő

A képviselő-tęstiileti ĺilés időpontj a: 2015. decembeľ 3 . . sz. napiľend

Táľry: Javaslat képviselők éves beszámolójanak kozzétételére

A napiľendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a hatarozat e|fogadásźúloz egyszerű szavazattöbbség
szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bĺzottság vé|eményezi x

Embeľi Eľőforrás Bizottság véleményezi x

Hatát o zati j av as|at a bizottság szźlmźlr a:

A VarosgazdáIkodźsĺ és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnekaze|őtetjesztésmeglźrgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. TényáIIás és a diintés taľtalmának ĺsmertetése

Magyarországhelyi önkoľmányzatairó| sző|ő 20|1. évi CLXxxx. törvény (Mcitv.) számos
vźitozźlsthozott a koľábbi a helyi önkormĺínyzatokĺól szőIő 1990. évi LXV. tĺirvényben (otv.;
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rögzítettekhez képest. Többek köz<itt új kötelezettségeket íľt elő a képviselők részére. Ilyen új

kötelezettségként rogzítették, hogy az Môn. 32.s O bekezdés k) kt;teles kapcsolatot tartani a
választópolgárokkal, akilcnek évente legalább egl allrnlommal tájékoztatást nyújt kepviselői
tevékenységéről.

Javaslom ezért, hogy a kęrĺ'ilęĹi képvisel(ĺknek ezeken a |elületeken biztosítsunk lrelyet, lrogy

az éves beszámolójukatközzé tegyék, így a kerület lakossága, avá|asztópolgarok ezeket meg

tudjak ta|źiru, el tudjak olvasni.

il. A beteľjesztés indoka

A tźtjékoztatási kĺjtelezettség végľehajtásara éľtelemszerĹien az ĺjnkoľmźnyzat által fenntartott
_ éppen a tájékoztatásra szo|gźtló _ felületek a legalkalmasabbak: az önkoľmtnyzati újság és

az önkoľm źny zat ho nl apj a.

ilI. A diintés célja' pénzüryi hatása

A döntés célja, hogy segítse az önkormźnyzati képviselő Mötv.-ben előíľt tájékoztatási
kötelezettségének teljesítését' A döntés péĺlnigyi fedezetet nem igényel.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

Mĺitv. 32.E Q) bekezdés k) pontja éľtelmében az önkoľmányzatiképvíselő k<lteles kapcsolatot

taľtani a vá|asztőpolglĺrokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tźĄékoztatást nytijt

képviselői tevékenységérőI. Az Mötv. 4l. $ (3) bekezdése éľtelmében ,,onkormtnyzati
döntést a képviselő-testiilet, a helyi ĺépszavazás, a képviselő-testiilet fe|hata|mazźsa aLapjźn a

képviselő.testiilet bizottsźtga, a rész<inkormányzat testĹilete, a tiĺľsulása, a polgáľmester,

továbbá a j e gy zo ho zflat.'' .

Ké rem az a|áhbi batár ozati j ava slat elfo ga d á s át.

H,ł'rÁnoz,ł,TI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. A Józsefuarosi onkoľmányzat hivatalos és nyilvanos honlapján (ozsefuaľos.hu web

oldalan) helyet ad a képviselők éves beszámolójának. A képviselők által elektronikus

úton elkiildött beszámolókat a honlapon nyilvánosságľa hozza kĺinnyen elérhető,

kereshető foľmában
a) a honlap főoldalan, külön erre kialakított helyen, valamint
b) az egyesképviselők al-oldalán.

Felelős: polgĺĺľmester

Hatáĺiďő: 2015. decembeľ 3 1.

2. a Jőzsefvźlros újságban évente egy alkalommal minden képviselőnek helyet biztosít
aľra, hogy éves beszámolási kötelezettségének eleget tegyen fél oldal terjedelemben.



Felelős: polgáľmesteľ

Hatĺáľidő: 2}I6.január 3 1.

A döntés végrehajtását végző szervezeti
Kiiztisségeiéľt Nonpľ ofit Zrt.

Budapest, 2015. november 25.

Törvényességi ellenőľzés:

Danada.Rimán Edina

jegző
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lĺj1i ijÍij Ź 5,

egység: Polgármesteri Kabĺnet, Józsefváros
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dr. Eľőss GáboV

képviselő

/.lffu/il?-dľ' Mészar Erika

aljegyztt


