
6/,ĺ łW&*&e'"r$esxg#
Budapest Józsefváľosi onkorm ányzat

Képviselő.testiilet e számára

Előterjesztő: Dr. Kocsís Mdté polgáľmesteľ

A képviselő-testĹileti ülés időpontja:20Il. november 3. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefváľosban adományozhatő kÍtiintetésekľől szóló 1112006.
(Iil.10.) számrĺ önkoľmánvzati ľendelet módos itására

A napirendet ĺytWzárt iilésen kell táĺgyalni, a hatźrozatlrenđe|et elfogadásźúloz
egyszeriĺ/4q!qĘi!ę!! szavazatíobbség szfü séges
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Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véIeméĺyezi tr
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véIeményezi tr
Határ ozati j av aslat a bizottság szźlmár a:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képvise|ő-
testtiletnek az e|őteriesztés me stársv a|źsát.

Tĺsztelt Képviselő.testület!

A Józsefuaľosban adomźlnyozhatő kitiintetésekľől szóló 1112006. (III.10.) szźtmil
ónkormźnyzatí rendelet (továbbiakban: Rendelet) 18. $ (8) bekezdése értelmében a
Józsefuarosi Gyeľmekekért, a Józsefuáros Egészségugyéért, a Józsefuaĺosi Szociális
Munkáéľt és a Kiemelkedő Bölcsődei Munkáéľt jaró polgĺĺrmesteri dicséretről az illetékes
szakbizotts ág j av asIata alapj źn a p o 1 gárm e steľ dönt.

Javaslom, hogy a Rendelet 18. $ (8) bekezdése az alábbiak szerint kerĺiljön módosításra:

18.$

,,(8)Arendelet9.$(5)bekezdésében,a11.$(5)bekezdésében,a13.$(5)bekezdésében,a
14. $ (5) bekezdésében meghatározott kitüntetés odaítéléséről a polgármester dcint.''
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Az Alkotmany Q9a9. évi )o(. törvény) 44lA. $ (1) bekezdés Í) pontja szerint a helyi
képviselő-testĹilet önkormanyzati jelképeket alkothat, helyi kitiintetéseket és elismerő címeket
alapíthat. A helyi <inkormányzatok'rőI szóló 1990. évi LXV. törvény 10. $ (1) bekezdés c)
pontja aIapján a képviselő-testület hatásköréből nem rvházhatő ái az onkormźnyzatijelképek,
kitiintetésekéselismerőcímekmeghatźlrozása,hasznźiatlkszabá|yozása.

Az előterjesztés mellékletét képezo rendelet-tervezett tartalmazza a tewezetí módosításokat,
p énzugyi fedezetet nem i gényel.

Kérem az e|őterjesztés mellékletét képező ľendelet tewezett elfogadását.

A diintés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Humánszolgáltatásĺ Ügyosztály

Budapest, 20II. oktőber 24.

Törvénvesséei ellenorzés :
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Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének
.... l 201l. (......) ti nko rmány zati rendelete

a J őzs efv árosban ado m ányo zhatő kitüntetés ekrő l szóIó

I1t2006. (Iil. 10.) Budapest Józsefoáľos Onkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselő-testĹilete a helyi
önkormányzatok'ĺő| szőIo 1990. évi LXV. törvény 16. $ (1) bekezdésében kapott
fe|hata|mazás alapjan az Alkotmarry 44lA. $ (1) bekezdés f) pontjában meghatározoĺt
feladatkörében eljáľva a kĺjvetkezőket rendeli el.

1.$ A Józsefuarosban ađomźnyozhatő kitüntetésekĺől szóló 1112006. (III.10.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 18. $ (8) bekezdése helyébe akövetkező ľendelkezés lép:

,,(8)Arendelet9.$(5)bekezdésében,a11.$(5)bekezdésében,a13.$(5)bekezdésében,a
14. $ (5) bekezdésében meghataľozott kitüntetés odaítéléséről a polgáľmester dönt.''

2. $ Jelen rendelet 20II. november 4-én|éphatá|yba.

Budapest, 20II. november

đt.Mészár Erika
a j egy zőt helyettesítő a|je gy ző

Dr. Kocsis Máté
polgiírmester



..11/2006. (III: 10.) Budapest Józsefváros
Onkoľmányzati rendelet a Józsefuárosban

ado m ányo zhatő kittintetés ekről

18.$
(8) ,,A ľendelet 9. $ (5) bekezdésében, a 11. $
(5) bekezđésében, a 13. $ (5) bekezdésében,
a 14. $ (5) bekezdésében meghatźlrozott
kitiintetésre az i|Ietékes szakbizotÍság tesz
javaslatot. odaítéléséről a polgármester
dcint."

Budapest Főváros VIII. keľület
Jĺózs efváľosi Onkorm áľly zat Képvis elő-

testiiletének ....12011. (......)
önkoľmányzzti r endelete a Józsefváľosban

adományozhatő kitůintetésekről szóló
11/2006. (Iil.10.) Budapest Jĺózsefváros
Onkoľmányzati rendelet módosításáról

(8) ,,A ľendelęt 9. $ (5) bekezdésében, a 11. $
(5) bekezdésében, a 13. $ (5) bekezdésében,
a 14. $ (5) bekezdésében meghatározott
kitĹintetés odaítéléséről a polgármester dönt.''


