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Előteľjesztő: Komássy Ákos képviselő

A képviselő-testtileti tilés időpontj a:2011. szeptember 15. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Képviselő-testĺilet és szervei Szerryezeti és Mĺĺkiĺdési Szabályzatáľól szĺilró

19 12009. ff. 06.) önkoľmánvzati ľende|et mródosítására

A napirendet lýklzźrt ülésen kell tárgyaLĺĺ, a hatźlrozatlľęqdęlę! elfogadásźlhoz
egyszertí/qiqigí!ę]tt szav azattobb ség szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzůĺgyi Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatźfi ozati j av as|at a bizottsáp' számfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottságl Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őtenesztés mestárcvalását.

Az Alkotmány 44. $ (1) bekezdés e) pontja szerint ,,A helý képviselő-testiilet a törvény
keretei között önállóan a|akítjaki a szervezetét és működési rendjét.''

A helyi önkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 18. $ (1) bekezdése a|apjtn: a

Képviselőtesttilet a működésének részlętes szabályait a szervęzeti és működési szabályzatźlrőI
szóló rendeletb en hatźĺrozza meg'

Az Alkotmánybaĺmegllattrozott feladatkörében e|jtrva és az otv-ben kapott feIhata|mazás
a|apján a Képviselő-testtilet a |912009' (V. 06.) önkormanyzati rendeletében határoztameg a

Képvi s el ő -testĹil et é s s z ervei S zerv ezeti és Mííkö dé si Szab ä|yzatźú.
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Az elektronikus informáciőszabadságról szőIő 2005. évi CX. Törvény mellékleteként szereplő
Altalános Közzététe|i Lista II./8. ponda szerint akozfe|adatot ellátó szerv a saját honlapján
köteles adatokat kozzétenri a következő tartalommal:

,,A testületi Szery datései előkészítésének rendje, az állampoĺgári kt)zreműkt;dés
(véleményezéý módja, eljárási szabályai, a testüĺeti szerv üléseinek helye, ideje, tovóbbá
nyilvánossóga, dontései, ülésének jegyzőkÓnyvei, ilĺetve osszefoglalói; a testületi szerv
szavązásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza, a változásokąt lavetően azonnal, az
előző állapot 1 évig archívumban taľtásóval',,

Az önkormányzati transzparencia és aZ online nyilvánosság szélesítése céljából
kezdeményezzuk a Képviselő-testtilet és szervei Szewezęti és Működési Szabá|yzatźrőI sző|ő
1912009. (V. 06.) sz. rendelet módosítását oly módon, hogy a Képviselő-testtilet
bizottságainak nýlvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, meghívók és előterjesztések is
legyenek el érhető ek a www j ozsefu aro s.lru önkormányzati portálon.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testtiletet az önkormányzatírendelet elfogadására.

A diintés végrehajtá sát végző szervezeti egység: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

Budapest, 20II. augusztus 31.

C*-ri7
Komássy Ákos

képviselő

Törvényességi ellenőrzés :

đ,^ffipľ €*p
Dr.Mészár Erika

a jegyzőt helyettesítő a|jegyzi5



i. számLl melléklet

Budapest Főváľos VIII. keľiilet JólzseÍvárosi onkoľmáł'nyzatKépviselő-testü|etének
...... l20t1. (.. ..) önkoľmányzati ľendelete

a Képviselő-testiilet és szervei Szervezeti és MűktidésiSzabáilyzatáľó| szó|ó

|9lf009. (v. 06.) önkoľmányzati rendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testiilete az Alkotmány 4alA. $

(1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LxV' törvény 18. $ (1) bekęzdésében kapott fę|hata|mazás alapján a k<jvetkező ľendeletet

alkotja:

1. $ A Képviselő-testüiet és szervei Szervezeti és MűködésiSzabáIyzatátőI sző|ő ĺ9D0a9. ry' 06.)

önkormányzati ľendęlet (a továbbiakban: Rendelet) 12. $ (7) bekezdése helyébe a következő

ľendelkezés lép:

,,(7) Aképvisel<í-testületi ülés, valamint a bizottságok meghívójában szereplő, nyílt ülés naprendjéhez

benýjtott írásbeli előterjesztést, a wwwjozsefuaros.hu portźira kell feltolteni' Az írásbeli
előterjesĺésben szereplő személyiségi és egyéb adatok a hatályos jogszabźiyi előírásoknak
megfelelően kerülnek kezelésre.''

2. $ A Renđelet 12. $ (8) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,(8) A képviselő-testĺileti ülések meghívóját a napirendi javaslat szeńnt nyílt iiléshez benyrijtott

anyagokkal együtt 7 nappal, a bizottsági ülések meghívóját a napirendi javaslat szeńnt nyílt üléshez

benýjtott anyagokkal együtt 5 nappal az ülés előtt kell a wwwjozsefuaros.hu portálra felteĺmi.''

3. $ A Rendelet 33. $ (7) bekęzdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(7) A Testület és a bizottságok nyilvános üléseinek jegyzőkonyveit, az onkormányzat honlapjan

folyamatosan meg kell jeleníteni, valamint folyamatosan meg kell kĺildeni a Fővárosi Szabó Ervín
Könyvtárnak.''

4. $ Ez a rendelet 2011. november l-jén lép hatályba.

Budapest, 2011. szeptember ,,....

dľ. Mészár Erika

a j egy zot helyettesítő a|j egy ző

dr. Kocsis Máté

polgármester



2. száműmelléklet

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefvárosi
Onkormányzat

19 lf009. (v.06.) önkoľmányzati ľendelete

a Képviselő-testület és Szerveĺ Szeruezeti és
Mű kii d ési Szab áiv zatár ő|

Terveze'tt módosítás

12.S

(7) A testületi ülés meghívójában szereplő, nyílt
ülés naprendjéhez benýjtott írásbeli

előterjesĺést a wwwjozsefuaros.hu portálra kell
feltölteni. Az írásbeli előterjesztésben szeľeplő a

személyiségi és egyéb adatok a hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelően kerülnek
kezelésre.

(8) A testületi ülés meghívóját a napřendi
javaslat szerint nyílt üléshez benyĹtjtott
anyagokkal

együtt 7 nappa| aZ ülés előtt kell a
www j ozsefu aros.hu portálra felteĺľri.

s3.s

(7) A nyilvános ülések jegyzőkönyveit az
onkormány zat hon|apján folyamatosan meg kell

jeleníteni, valamint folyamatosan meg kell
ktildeni a Fővárosi Szabó Ervin Kĺinwtárnak.

12.s

(7) A képviselő-testü|eti ülés, valamint a
bizottságok meghívójában szereplő, nyílt ülés
naprendj éhez benyúj tott írásbeli előterj esztést, a
wwwjozsefuaľos.hu poľtálra kell feltölteni. Az
írásbeli előterj esaésben szereplő személyiségi és

egyéb adatok a hatályos jogszabźiyi előírásoknak
megfelelően kerülnek kezelésre.

(8) A képviselő-testületi ülések meghívóját a

napirendi javaslat szerint nyílt üléshez benýjtott
anyagokkal egyutt 7 nappal, a bizottsági ülések
meghívóját a napirendĺ javaslat szeľint nyílt
ĺiléshez benyújtott anyagokkal egyĺitt 5 nappal
az ülés előtt kell a wwwjozsefuaros.hu portálra
feltenni."

s3.s
(7) A Testület és a bizottságok nyilvános
ĺĺléseinek jegyzőkönyveit, az onkormáĺyzat
honlapján folyamatosan meg kell jeleníteni,
valamint folyamatosan meg kell ktildeni a

Fővárosi Szabó Ervin Könwtámak.


