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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľos ÖnkormányzatKépviselő-testületének
Humánszo l gá|tatási B i zotts ága

Zentaí oszkráľ elnök

ELOTERJESZTES
Humánszolgáltatási Bizottság 2013. szeptember 16-i rendkíviili ülésére

Targy : Javaslat a Humáns zo|gá|tatási Bizotts á g Ü gyľendj ének mó dos ításár a

Előteľj eszt o : Zentai o szkĺáľ elnök
Készítette: Szedliczkyné Pekáľi Karolina Szeľvezési és Képviselői lľoda, Dr. Kecskeméti
Lász|ő Törvényességi és Perképviseleti Irođa

A napiľendet nyilvános ülésen lehet táľgyalni.
A döntés elfo gadásahoz minő sít ett szav azattöbbsé g szfü sé ges.

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

L Előzmény

A Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefvarosi onkormźnyzatKépviselő-testületének Human-
szolgáltatási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 2l20I0, (X. 19.) sz.hatáľozattxa| elfoga-
dott, 88/2011. (II.02.),8flf0I2. (III.22') és a I5120I3.(II.04.) szźnrńhatározato|<kal módosí-
tott, egységes szeľkezetbe fogtalt Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend).

il. A beterjesztés ĺndoka

Az Ügyrendet a rendes ülések tęrvezett kezdo időpontiára tekintettel módosítani szĺikséges,
arrrc|yhez szĹĺkséges a Bizottság döntése'

ilI. Tényállás

A Bizottság rendes üléseit az|Jgyrend III'1' pontja értelmében a képviselő-testületi ĺilés elotti
hétfonként a Polgármesteri Hivatal III. 300-as hivatalos helyiségében 16.30 óľai kezdettel
1'artSa.

IV. Jogszabályi ľendelkezések

A Budapest Fővĺíľos VIII' kerület Józsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabá|yzatárő| f5l20l3. (v,27.) önkormányzati renđeletének 46. $

(3) és 48. $ (1) bekezdés értelmében abizottságok mrĺködésére a Képviselő-tęstület mtĺkodé-
séľe vonatkoző szabáIyok az irányadőak azza|, hogy saját műkĺjdését abizottság ügyrendben
szabá|yozza és az Ügyrenđ elfogadásához minősítętt szavazattöbbség szükséges.

v. A dtintés taľtalmának részletes ĺsmertetése

Javasolom aBizottság Ügyrendjének módositását a rendes ülés kezdő időpontjának megvál-
tońatása tekintetében azza|, hogy a Bizottság kéthetente, a képviselő-testĹileti ülés előtti hét-

főnként a Polgármesteľi Hivatal III. 300-as hivatalos helyiségében l4.30 őraikezdette|tarta-
ná'



vI. A döntés által szolgált feladatok, célok, és a döntés előnytisségének kifejtése

A dĺjntés pénzügyi fedezetet nem igényel. A döntés indok az, hogy a koľábbi időpont a Bi-
zottság miĺködése szempontj ából előnyösebb.

Határozati javaslat

. '120|3 ' (IX. 16). számú' humánszolgáltatási bizottsági határozaL..

A Humánszo|gáItatási Bizottság úgy dönt, hogy a 2120|0' (X.19.) szźnn,űhatáľozatával elfo-
gadott, a88l20I1. (II.02.)' 82l20I2. (III'ZZ'), és a I5|20I3.(II.04.) szám,űhatźrozatával módo-
sított, egységes.' szerkezetbe foglalt 

'Usľrendjet 
úgy módosítja, hogy az Ügyrend III. A

BIZOTTSAGI ÜLESEK RENDJE RESZ 1' pontja töľlésre keľtil, és helyébe az a|ábbi szöveg
keľül:

,, ]. A Bizottság a ľendes üléseit kĺlthetente, a képviselő-testületi aĺés eĺőtti hétfőnként a
Polgármesteri Hivataĺ III. 300.as hivatalos helyiségében ]4.30 óľai kezdetteĺ tartja',,

Felelős: Humánszolgáltatási Bizottság elnĺjke
Hataľidő: azonna|

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői lroda

A lakosság széles körét éľintő dĺjntések esetén az előterjesztés előkészítojének javaslata a
kozzététe| módiáľa: nem indokolt
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