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Határ ozati j av as|at a bizottság szálmélra:

A Varosgazdálkodási
tés mestarsyaIźsát.

és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az elóteqesz-

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I.

Tényállás és a diintés tartalmának részletes ĺsmeľtetése

A Képviselő-testtilęt 20|4. novembeľ 05. napjĺĺntaľtott testĹileti ülésénelfogadta a Képviselő-testtilet Szeľvei Szervezętí és Működési Szabá|yzatźtrőI sző|ő 3612014. (K.06.) önkormźnyzati rendeletet, amely 20|4. november 6. napjźn lépett hatáIyba. Az <inkormányzatren.

delet I. fejezet2. cim alatt a Képviselő-testĹilet üléseire vonatkozóan tarta|maz ľendelkęzéseket. A 8. $ (2) bekezđésszerint: ,,(2) A Képviselő-testiilet _ augusztus hónap kivételével
minden hónap első cstjtÓrtökén tart rendes üIést.,,

-

Javaslom az önkormányzati ľendelet módosítását oly módon, hogy a Képviselő-testÍilet minden hónap harmadik csĹitciľtökén taľtson rendes tilést'

A renđeletmódosítás biztositja, hogy a Képviselő-testiilet több rendes és kevesebb renđkívĹili
iilést taľtson. Az utóbbi évek tapaszta|atźlbő| Iáthatő, hogy januárban az igazgatási sziinet mĹ
at1az első ľeális képviselő-testtileti ülés időpont a harmadik hét, míg februarban a költségve-
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tési előterjesztés miatt rendszeres a haľmadik heti ülésezés. December hónapban pedig kozelebb kerĹil az utolsó i|és az év végéhez,ezáital csökken annak valószínűsége, hogy az év végi
törvényi változások miatt további ľendkívĹilitilést kelljen taÍtail.2014. év folyamán a KépvĹ
selő-testiilet 4 rendes és 7 rendkívĹili tilést tartot., a20I5. évben január-április hónapig a megtartott rendkívüli ülések száma4,va|aĺnint május hónapban is rendkívüli tilést fog taľtani a
Képviselő-testiilet, a rendes tilések száma nulla. Javaslatomma| ezt az arźnyt kívánom akívánom javítani.

il.

A beteľjesztés indoka

Az cĺnkormźnyzatirendeletalkotas a Képviselő-testület

át nem nńázhatő hatáskörébe taľtozik, ezért a ľendeletmódosítas is a Képviselő-testület hatáskörébetartoző.

ilI.

A dtintés célja' pénzüryi hatása

A dĺlntéscé|ja a Képviselő-testĹilet mfüĺidésesoľĺĺntĺjbb rendes

és kevesebb ľendkívtilitilés

taľtásának biztosítása.

A

döntés pénztigyi voĺuatta|nem jaľ.

Iv.

Jogszabályĺ kiiľnyezet

A Képviselő-testĺilet rendeletalkotźsa az Alaptörvény
gyarorczág helyi önkormányzatairól
53. $ (1) bekezdésénalapul.

32. cikk (l) bekezdés d) pontjan, aMaszóló 20|I. évi CDoo(IX. töľvény 42. E |. pontján, az

Kéľem a Tisztelt Képviselő-testiilettől a mellékelt önkoľmányzati rendelet elfogadását.

A diintés végrehajtásátvégző
lőĺ lľoda

szervezeti erység: Jegĺzői Kabĺnet Szervezési és Képvise.
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Budapest, 20|5. április 30.

Jakabfu Tamás

képviselő

Törvényességi ellenőľzés:
Danada-Riman Edina
jegyző
nevében és megbízásából
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Budapest Főváros VIII. keľiilet Jĺízsefuárosĺ onko rmány zat Képvis elő.testületének
...12015. (v. ...) iinkormányzatĺ ľendelete
a Képviselő.testÍilet és Szeľveĺ Szeľvezetĺ és Műkiidési Szabályzatárő|sző|ő 3612014.
(xI.06.) önkoľmányzati rende|et mĺĎdosításáľóI

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuĺĺľosionkoľmanyzat Képviselő-testiilete az
Alaptĺlrvény 32. cikk (2) bekezdésébemeghatĺározott eredeti jogalkotói hatáskörébeĺ, az

Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatĺĺrozottfę|ađatkörébene|jźrvaaza|ábbi
SzervezetiésMfü ödésiSzabźlyzatotalkotjameg:
1.$ A Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźiyzatáről sző|ő 36120|4.
(XI.06.) onkoľmĺĺnyzatirenďe|et (a továbbiakban: Rendelet) 8. $ (2) bekezdése helyébe a
következő ľendelkezés lép:

,,(2)

A

Képviselő.testiilet

_

augusztus hónap kivételével_ minden hónap harmadik

csütö'ľtökén taľt ľendes ülést.''

2.$Ez

a rendelet 20t5. május 15-én lép hatályba és ahata|yba lépésétkövető napon hatálryźú

veszti.
Budapest 2015.

Danada-Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgáľmester

INDoKoLÁs
1.ý-hoz:

A Képviselő-testĹilet

rendes ülésének módosítasa minden hónap első csiitört<jkéről a harmadik
cstitörtökre, melynek bevezetésével a Képviselő-testiilet évente több rendes ülést és kevesebb
rendkívüli ülést taľt.

2.ý-hoz:
Jogtechnikai zźnő rende|kezés.

2

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosi
onkormán yzat Képvĺselő.testůiletének
3612014. (xI.06.) iinkoľmányzatĺ rendelete
a Képviselő.testůilet és SzeľveĺSzervezetĺ és
Mĺĺkö d és ĺ Szab á|v zatár ői

Budapest Főváros VIII. kerÍilet Jĺízsefvárosi
Onkormányzat Képvĺselő-testiiletének
...|20|5. (Iv. ...) tinkormányzati ľendelete
a Képvĺselő.testület és Szeľvei Szervezeti és
MűkłidésiSzabályzatá'ľő|sző|ő36l20|4.(xl.06.)
tinkoľmányzatĺ ľendeletének mĺídosításárĺil

augusztus hónap
Képviselő-testiilet _ augusztus hónap ,,(2) A Képviselő-testiilet
_
hónap
har
madik
csüt<iľtcĺkén
kivételével
minden
kivételével _ minden hónap első csütöľtökén taľt
taľt rendes Ĺilést.''
rendes iilést.''
,,(2)
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