
Előterjesztés 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára 
  

  

Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2021.  szeptember  9.  sz. napirend 

Tárgy: Javaslat  a  Józsefvárosi Kultúráért elismerő díj adományozását véleményező eseti zsűri új 
tagjának megválasztására 

A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni,  a  határozat elfogadásához minősített többség szükséges. 

ELÓKÉSZÍTÓ SZERVEZETI EGYSÉG: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI 

KÉSZÍTETTE: RÓKUSFALVY-BODOR GERGELY 

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL/IGAZOLÁS: 

ÜGYOSZTÁLY HUMÁNKAPCSOLATI IRODA ' 

Vrginel'otA 

be  

s, 

ZILVIA 

ALJEG  ZO 

.10GI KONTROLL:  1'31-  ,  t--94 04  t  A-m(---A 
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

Dk. 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Kulturális,  Civil,  Oktatási, Nemzetiségi,  Sport 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi 

Határozati javaslat: 

és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi 

véleményezi - 

Bizottság véleményezi - 

Bizottság véleményezi 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A  Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló  40/2020.  (VII.  16.)  önkormányzati rendelet  16. 
§  (3)  bekezdés alapján a Képviselő-testület a  302/2020.  (VII.  16.)  számú határozatával megválasztotta a 
Józsefvárosi Kultúráért elismerő díj véleményezése céljából kialakításra kerülő eseti zsűri tagjait. 

Balogh Lajos képviselő úr tragikus halálát követően helyére nem került új tag delegálásra. 

A  Józsefvárosi Kultúráért el ismerő díj véleményezése céljából kialakításra kerülő eseti zsűri tagjává 
javaslom Czeglédy Ádám képviselő urat a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és 
Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét megválasztani. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
42.  §  2.  pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át szervezetének kialakítása 
és működésének meghatározása, ezért e tárgyban kizárólag a Képviselő-testület jogosult dönteni. 

HI. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a Józsefvárosi Kultúráért elismerő díj adományozását vél9mémez,9" zsűri új tagjának 
megválasztása. ER  a\ 
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A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV.  Jogszabályi környezet 
A  katasztrófavédelemről  es  a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi CXXVIII. 
törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló  307/2021.  (VI.  5.)  Korm. rendelet  1-2.  §-ai 
értelmében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXV III. törvény  46.  §  (4)  bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, 
megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat-és hatáskörét  2021.  június  15.  napjától maga gyakorolja. 

A  Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló  40/2020.  (VII.  16.)  önkormányzati rendelet  16.  § 
(3)  bekezdés alapján az  (1)  bekezdés  c)  pontja szerinti eseti szakmai zsűri felállításáról minden választási 
ciklus első adományozási évében a Képviselő-testület dönt.  A  Józsefvárosban adományozható 
kitüntetésekről szóló  40/2020.  (VII.  16.)  önkormányzati rendelet  16.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja értelmében a 
Józsefvárosi Kultúráért kitüntetés odaítéléséről - az önkormányzat  5  tagú eseti, szakmai zsűrijének 
véleménye alapján - a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt. 

A  Mötv.  46.  §  (1)  bekezdése és az SZMSZ  13.  §  (2)  bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános lésen 
kell tárgyalni. 

A  Mötv.  42.  §  2.  pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át szervezetének 
kialakítása  es  működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, 
vezetői megbízás. 

A  minősített szavazattöbbség az Mötv.  50.  §-án, valaminl az SzMSz  6.  mellékletében foglaltakon 
alapul. 

A  fenti rendelkezések alapján javasolom az alábbi határozat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  .../2021.  (IX.09.) számú határozata 

a Józsefvárosi Kultúráért elismerő díj adományozását véleményező eseti zsűri új tagjának 
megválasztásáról 

A  képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Kultúráért elismerő díj adományozását véleményező 
eseti zsűri új tagjának Czegledy Ádámot választja. 

Felelős: Polgármester 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Fiumánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Iroda 

Budapest, 2021.  szeptember .ge• 

Pikó  Andras 
polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 


	Page 1
	Page 2

