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Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal működéséről szóló  50/2012  (IX.27.) 
rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet elfogadására 

A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített többség 
szükséges. 
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Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi 

Határozati javaslat: 
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Bizottság véleményezi - 

véleményezi X 

Bizottság véleményezi 

- 

Bizottság véleményezi 

javasolja a Képviselő-testületnek az A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 
előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény  58/B.§ (2)  bekezdésében 
foglaltak alapján a  2000  fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a 
fővárosi önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési 
koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel 
kísérésére.  A  helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a helyi 
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önkormányzat, illetve a társulás területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, 
továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselői. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének aSzociálpolitikai 
Kerekasztal működésérőlszóló  50/2012  (LX.27.) számú önkormányzati rendeletébenkerült 
meghatározásra a Józsefvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai, 
valamint a tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottak képviselői. 

A  Rendelet  2012.  évi elfogadása óta eltelt idő alatt a Józsefvárosban működő szociális és 
gyermekjóléti intézményi ellátórendszerváltozásokon ment keresztül. Az elmúlt időszakban az 
önkormányzattal együttműködő szervezetek tekintetében is több változás történt. Mindezek alapján 
szakmai szempontból javasolt a Kerekasztal résztvevőinek újragondolása, a jelenlegi kötelező és 

feladatellátásban és egyéb módon kapcsolódó szervezetek képviselőinek bevonása. 

H. A  beterjesztés indoka 
Tekintettel arra, hogy a Józsefvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal működési rendje pontosításra szorul, 
továbbá a Józsefvárosban működő szociális és gyermekjóléti intézményi ellátórendszer változásokon 
ment keresztül, a hatályos rendelet  (1.  számú melléklet) hatályon kívül helyezése és új rendelet  (2. 
számú melléklet) megalkotása indokolt. 

HI. A  döntés célja„ pénzügyi hatása 
A.  döntés célja, hogy az elmúlt időszakban a Józsefvárosban működő szociális és gyermekjóléti 
intézményi ellátórendszer, valamintaz önkormányzattal együttműködő szervezetek tekintetében 
bekövetkezett változásokra figyelemmel új rendelet kerüljön megalkotásra a Józsefvárosi 
Szociálpolitikai Kerekasztal működéséről. 

A.  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV.  Jogszabályi környezet 
A  rendeletalkotás a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXDC. törvény (a továbbiakban: Mötv.)  42.  §  1.  pontja 
értelmében. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: SZMSZ)  7.  mellékletének  3.4.7.  pontja szerint a Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottság összehangolja a kerületi szociálpolitikai elképzeléseket a fővárosi koncepcióval 
és igényekkel. 

A.  Mötv.  46.  §  (1)  bekezdése és az SZMSZ  13.§ (2)  bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános 
ülésen kell tárgyalni is annak elfogadásához a Mötv.  50.  §-a értelmében minősített szavazattöbbség 
szükséges. 

A  rendeletalkotásra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény  58/B. 
§  (2)  bekezdésében  ad  felhatalmazást. 

A  személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló  1/2000.  (I.  7.)  SzCsM rendelet  111/B.§ (2)  bekezdése értelmében a szociálpolitikai 
kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, fő küldetése pedig a szociális 
szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának 
folyamatos figyelemmel kísérése. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az előterjesztés  2.  mellékletét képező rendelet elfogadását. 

Rendeletalkotási javaslat! 





Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról és működési rendjéről szóló ....12021.(VI. 
önkormányzati rendeletet. 

Mellékletek:  

1. sz. melléklet:a Szociálpolitikai Kerekasztal működésérőlszóló  50/2012  (IX.27.) számú 
önkormányzati rendelet 

2. sz. melléklet: Új rendelet tervezete 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 

Budapest, 2021.június 

Szili-Darók Ildikó s.k. 
alpolgármester 
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A  kihirdetés módja: kifüggesztés 
A  kihirdetés napja:  2012.  szeptember  27. 

Rimán Edina 
jegyző 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2012.  (IX.27.) önkormányzati rendelete 

a Szociálpolitikai Kerekasztal működéséről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény  58/B.  §  (2)  bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 

1. A  Józsefvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal feladatai 

1.  §  (1) Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi 
Szociálpolitikai Kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre. 

(2) A  Kerekasztal feladata - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
törvényben meghatározott feladatokon kívül - javaslattétel a szociális szolgáltatások 
működésének javítása érdekében. 

2. A  Józsefvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal résztvevői 

2.  §  (1) A  Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai: 

-  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat szociális területért felelős 
alpolgármestere, aki a Kerekasztal elnöke, 

-  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
Humánszolgáltatási Bizottságának elnöke, 

-Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
Humánszolgáltatási Bizottságának szociális ügyekért felelős alelnöke, 

-Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, 
-a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője, 
-"Őszirózsa" Gondozó Szolgálat intézményvezetője, 
-Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője, 
-Józsefvárosi Roma Önkormányzat elnöke, 
-Megálló Csoport Alapítvány képviselője, 
-KÉK Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány képviselője, 
-Félúton Alapítvány képviselője, 
-Moravcsik Alapítvány képviselője, 
-Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. 

képviselője 



-Budapest  Esély Nonprofit Kft. képviselője, 
-Nap Klub Alapítvány képviselője, 
-Baptista Szeretetszolgálat képviselője, 
-Üdvhadsereg képviselője 
-LÉLEK-Ház képviselője. 

(2) A  Kerekasztal állandó meghívott, tanácskozási joggal rendelkező tagjai: 

-  Budapest  VIII. Kerületi Népegészségügyi Intézet vezetője, 
-  Magyar  Vöröskereszt VIII. kerületi szervezete vezetője, 
-  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Ügyosztály, Családtámogatási Iroda irodavezetője. 

3. A  Józsefvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal működése 

3. §  (1) A  Kerekasztal alakuló ülését e rendelet hatályba lépését követő három hónapon 
belül az elnök hívja össze. Az alakuló ülés dönt a Kerekasztal ügyrendjéről. 

(2) A  Kerekasztal szükség szerint,  de  évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az ülést 
az elnök írásban hívja össze a napirend megjelölésével. 
A  Kerekasztal ülését az elnök vezeti, akit távollétében a Humánszolgáltatási Bizottság 
elnöke helyettesíti 

(3)A  Kerekasztal a tevékenységéről évente egy alkalommal beszámol a Képviselő-
testületnek. 

(4)A  Kerekasztal döntéseit (határozat) nyílt szavazással hozza.  A  Kerekasztal akkor 
határozatképes,  ha  a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele jelen van.  A 
javaslat elfogadásához a jelenlevő szavazati joggal rendelkező tagok több mint a felének 
igen szavazata szükséges. 
A  Kerekasztal ülései nyilvánosak. Az ülések időpontja az önkormányzat honlapján 
kerül közzétételre. 

(5)A  Kerekasztal működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
jegyzője gondoskodik. 

4.  Záró rendelkezések 

4. § Ez a rendelet  2012.  október 1-jén  lip  hatályba. 
5. § Hatályát veszti a Józsefvárosi Szociálpolitikai Kerekasztalról szóló  51/2004.  (XII.  30.) 

Budapest  Józsefváros Önkormányzati rendelete. 

Budapest, 2012.  szeptember 

Rimán Edina Dr. Kocsis Máté 
jegyző polgármester 



INDOKOLÁS 

A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény  58/A.  §  (2) 
bekezdése szerint a  2000  fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat helyi 
szociálpolitikai kerekasztalt hoz  litre,  különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban 
meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel 
kísérésére. 

Józsefvárosi Szociálpolitikai Kerekasztalról szóló  51/2004.  (XII.30.) számú önkormányzati 
rendelet elfogadása óta eltelt idő alatt a Józsefvárosban működő szociális és gyermekjóléti 
intézményi ellátórendszer, valamint a jogszabályi háttér változásokon ment keresztül. 

Az önkormányzat által fenntartott intézményekben és az önkormányzattal együttműködő 
civil szervezetek tekintetében is több változás történt. 

A  Józsefvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai többek között a kerület életében jelenleg 
aktívan részt vevő civil szervezetek, melyek szoros és közvetlen kapcsolatban állnak 
Józsefváros lakosságával, ezért fontos, hogy a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjaiként a 
kerületben élők számára fontos változásokban, döntések előkészítésében szerepet 
vállalhassanak. 

Mindezek alapján szakmai szempontból, valamint a jogbiztonsági követelményekre tekintettel 
javasolt a meglévő rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet elfogadása. 





2.  számú melléklet 
A  kihirdetés módja: kiftiggesztés 
A  kihirdetés napja:  2021.  június  30. 

Czukkerné dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormänyzat Képviselő-testületének 
...../2021.  ( ) önkormányzati rendelete 

a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról és működési rendjéről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról  es  szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény  58/B.  §  (2)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 

1. A  Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozása és működése 

1.  §  (1) Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Szociálpolitikai 
Kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre. 

(2) A  Kerekasztal szakmai testületi fórum. 

2.  §  (1) A  Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai: 

a) Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat szociális területért felelős 
alpolgármestere, aki a Kerekasztal elnöke (továbbiakban: elnök), 

b) Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának elnöke, 

c) Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának ügyekért felelős alelnöke, 

d) Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részéről szociális ellátások 
szakmai képviselője, 

e) Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részéről gyermekvédelmi 
ellátások szakmai képviselője, 

f) Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részéről idősellátás szakmai 
képviselője, 

g) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője, 

h) Józsefváros Közösségeiért Nonprofit kft. képviselője, 

i) Józsefvárosi Roma Önkormányzat elnöke, 

j) Félúton Alapítvány képviselője, 

k) Moravcsik Alapítvány képviselője, 

vr, 



1)  Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit  Mt 
képviselője, 

m) Menhely Alapítvány képviselője, 

n) Egyházügyi Tanács tagjai képviselője, 
o) Nemzetiségi önkormányzatok képviselője, 
p) Józsefvárosi Kábítószer Egyeztető Fórum elnöke, 

q) Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatója, 

r) Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer elnöke, 

s) Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda (Józsefvárosi Óvodák) igazgatója. 

(2) A  Kerekasztal állandó meghívott, tanácskozási joggal rendelkező tagjai: 

a) Budapest  Főváros Kormányhivatala VI. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály 
képviselője, 

b) Magyar  Vöröskereszt VIII. kerületi szervezete vezetője, 

c) Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, 

d) Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda, Családtámogatási Iroda, Közösségi 
Részvételi Iroda irodavezetője. 

(3) A (2)  bekezdésben meghatározott személyeket akadályoztatásuk esetén az általuk megbízott 
személy is képviselheti az ülésen. 

3.  § (I)  A  Kerekasztal alakuló ülését e rendelet hatályba lépését követő három hónapon belül az 
elnök hívja össze. Az alakuló ülés dönt a Kerekasztal ügyrendjéről. 

(2) A  Kerekasztal szükség szerint,  de  évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az ülést az elnök 
írásban hívja össze a napirend megjelölésével.  A  Kerekasztal ülését az elnök vezeti, akit távollétében 
a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának elnöke helyettesíti. 

(3) A  Kerekasztal határozatát nyílt szavazással hozza.  A  Kerekasztal határozatképes,  ha  a szavazati 
joggal rendelkező tagok több, mint fele jelen van. 

(4) A  Kerekasztal ülései nyilvánosak, az ülések időpontja az önkormányzat honlapján kerül 
közzétételre. 

(5) A  Kerekasztal minden év júniusában az előző évben végzett tevékenységéről, valamint kétévente 
a Szolgáltatástervezési Koncepció (továbbiakban: Koncepció) felülvizsgálata keretében a 
meghatározott feladatok időarányos végrehajtásáról, és az elvégzett tevékenységéről beszámol a 
Képviselő-testületnek. 

(6) A  Kerekasztal Ügyrendjében bővítheti a tanácskozási joggal meghívottak körét. 

(7) A  Kerekasztal működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője gondoskodik. 
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(8) A  Kerekasztal tagjait díjazás nem illeti meg. 

2. A  Kerekasztal feladata 

4.  §  (1) A  Kerekasztal feladata a Koncepció képviselő-testületi elfogadását követően, az abban 
meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. 

(2) A  Kerekasztal az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatkörében megvizsgálja: 
a) az egyes ellátotti csoportok helyzetének változásait a Koncepcióban meghatározott feladatok 
időarányos teljesítésével, 
b) a Koncepció végrehajtása érdekében elfogadott döntések megvalósulását, valamint 
c) a Koncepcióban kitűzött és elért eredményeket. 

(3) A  Kerekasztal, az elnök útján javaslattal élhet a képviselő-testület felé az ellátások 
költséghatékonyabb biztosítását eredményező intézkedések megtétele érdekében. 

(4) A  Kerekasztal a Koncepció tartalmának két évenkénti felülvizsgálata érdekében előzetes 
egyeztetési, véleményeztetési eljárást folytat le. 

3.  Záró rendelkezések 

5.  § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
6.  § Hatályát veszti a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-
testületének a Szociálpolitikai Kerekasztal működéséről szóló  50/2012.  (DC.  27.)  önkormányzati 
rendelete. 

Budapest, 2021.  június  

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet Pikó András 
jegyző polgármester 



INDOKOLÁS 

a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról és működési rendjéről 
szóló..  ../2021.  (......) önkormányzati rendelethez 

Általános indokolás 

A  szociális igazgatásról  es  szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény  58/B.§ (2)  bekezdésében 
foglaltak alapján a  2000  fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a 
fővárosi önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési 
koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel 
kísérésére. 

A  Rendelet  2012.  évi elfogadása óta eltelt idő alatt a Józsefvárosban működő szociális és 
gyermekjóléti intézményi ellátórendszer változásokon ment keresztül. Az elmúlt időszakban az 

önkormányzattal együttműködő szervezetek tekintetében is több változás történt. Mindezek alapján 

szakmai szempontból szükségessé vált a Kerekasztal résztvevőinek újragondolása, a jelenlegi kötelező 

és vállalt feladatellátásban  es  egyéb módon kapcsolódó szervezetek képviselőinek bevonása. 

Részletes indokolás 

az  1-2-3.  §-okhoz 

Meghatározásra kerül, hogy a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi 
Szociálpolitikai Kerekasztal szakmai testületi fórum, mely évente legalább egy alkalommal ülést tart. 
Felsorolásra kerülnek a szavazati joggal rendelkező, valamint az állandó meghívott, tanácskozási 

joggal rendelkező tagjai, melyek a Szociálpolitikai Kerekasztal működéséről szóló  50/2012. (IX. 27.) 

önkormányzati rendeletben felsoroltakhoz képest megváltoztak, az elmúlt időszakban a 

Józsefvárosban működő szociális és gyermekjóléti intézményi ellátórendszer, valamint az 
önkormányzattal együttműködő szervezetek tekintetében bekövetkezett változásokra figyelemmel.  A 
Szociálpolitikai Kerekasztal hatékonyabb működése érdekében a Rendelet lehetővé teszi, hogy az 

állandó meghívott, tanácskozási joggal rendelkező tagokat akadályoztatásuk esetén az általuk 

megbízott személy is képviselhesse az ülésen. 

a4.  §-hoz 

A  Kerekasztal feladatköre kerül meghatározásra, melyen belül kiemelendő, hogy a Kerekasztal 
javaslattal élhet a képviselő-testület felé az ellátások költséghatékonyabb biztosítását eredményező 
intézkedések megtétele érdekében, továbbá új elem a Szociálpolitikai Kerekasztal működéséről szóló 
50/2012. (IX. 27.)  önkormányzati rendeletben foglaltakhoz képest, hogy a Kerekasztal a Koncepció 
tartalmának két évenkénti felülvizsgálata érdekében előzetes egyeztetési, véleményeztetési eljárást 
folytat le. 

az  5-6.  §-okhoz 

Hatályba léptető és jogtechnikai rendelkezést tartalmaz. 

Állásfoglalás az indokolás közzétételéről 

A  jogalkotásról szóló  2010.  évi CXXX. törvény  18.§ (1)  bekezdése alapján a jogalkotó álláspontja az, 
hogy az indokolás közzétehető. 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról és működési rendjéről 
szóló..  ../2021.  (......) önkormányzati rendelethez 

1.Társadalmi hatások 
A  Szociális Szolgáltatástervezési koncepció véleményezése és az abban meghatározottak teljesítése a 
társadalomra nézve pozitív hatást gyakorol. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A  rendelet módosításával az önkormányzat kiadásai a korábbiakhoz képest nem emelkednek. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 
A  rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs, egészségügyi 
következménye nincs. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A  rendelet megalkotásával az adminisztrációs terhek növekedése jelentős mértékben nem várható. 

5. A  jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
Az új rendelet megalkotása indokolttá vált a szavazati joggal rendelkező tagok változására, valamint a 
működés szabályozása érdekében. 

6. A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
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