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A napiľenđet nyilvános ülésen lehet targyalni.
A dönté s e lfo gadás ĺĺho z minő síte tI szav azattobb sé g szifü s é ge s.

Tisztelt Humánszolgáltatási Bĺzottság!

I. Előzmény

A Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmźnyzatKépviselő-testületének Humán-
szo|gáItatźtsi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 2l20I0. (X. 19.) sz. határozatával elťo-

gaďta,a88l2Ot1. (II.02.), a82l2OI2'(III,22.),aI5l20I3.(II.04.).' ésa16412013 (IX.16.) szá-

mú határozatoĘka| módosított, egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét (a továbbiakban:

Ügyrend).

il. A beterjesztés indoka

Az Ügyrendet a rendes ülések tervezett időpontjĺíĺa való tekintettel módosítani sziikséges, a

képviselő-testületi ülések megváltozott időpontjahozvalő igazođás végett, arrrelylrez szüksé-
ges a Bizottság döntése.

ilI. Tényállás

A Bizottság rendes üléseit az IJgyrenđ III.1. pontja értelmében kéthetente, a képviselő-
testĹileti ülés előtti hétfőnként a Polgáľmesteľi HivatalIII. 300.as hivatalos helyiségében 14.30

őraikezdette|tĄa.

Iv. Jogszabályi ľendelkezések

A Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefrĺźtosi Önkoľmźnyzat Képviselő-testtilet és Szervei
Szervezeti és Mtĺködési Szabtiyzatań| 25l20I3. (v.27.) önkoľmanyzati reĺđę|etének 46. $

(3) és 48. $ (1) bekezđés értelmében abizottságok működésére a Képviselő-testtĺlet működé-

sére vonatkoző szabźiyok az fuányadőak azzal, hogy saját működését abízottság tigyrendben

szabáIyozza és az Ügyrend elfogadásahoz minősített szavazatlobbség szĹikséges.

V. A dtintés tartz|mźnak ľészletes ismeľtetés

Javasolom aBizottságÜgyľendjének módosítását aľendes ülés időpontjának megvá|tońatása
tekintetében azza|, hogy a Bizottság üléseit havonta, a képviselő-testületi ülés előtti hétfőn-

ként a Polgármesteri Hivatal III. 300-as hivatalos helyiségében 14.30 őraikezdette|tĄa'



vI. A diintés által szolgált feladatok, célok, és a diintés előnyösségének kifejtése

A döntés pénztigyi fedezetet nem igényel. A döntés indoka az,hogy a javasolt időpont a Bi-
zottstĺg múkĺjdése szempontjából előnyösebb, és igazodik a képviselő-testületi ülések megvál-
tozot. időpontjahoz.

Hatá.ľozzti javaslat

.l20I4.(II.03.).szźrrńhumánszolgźlltatźsibizottságihatátozat''

A HumánszolgáItatásí Bizottság úgy dönt, hogy a 2120|0. (X.19.) szálĺŕlhatźnozatával elfo-
gadott, a 88l20I1' (II.02.), a 82l20I2. (III'ZZ.), a 15l2013.(II.04.)' és a 16412013 (IX.16.)
számuhatározatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt Ügyľendjét úgy módosítja, hogy
az ÍJgyrend III. A BIZOTTSÁc ÜrÉspnĺEK RENDJE RÉsZ l. pontja törlésre keľül, és

helyébe aza\ábbí szöveg keľül:

,,]. A Bizottság a ľendes üléseit havonta, a képviselő-testületi aĺés előtti hétfőnként a
Poĺgármesteri Hivatal III. 300-as hivatalos helyiségében ]4.30 órai kezdettel tartja.''

Felelős: Humánszolgá|tatásiBizoÍtságelntjke
Határidó azoma|

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a
kö zzététel mő dj źn a: nem indoko lt
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