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Budapest J őzsefv árosi onkor mänyzat
Képviselő-testülete számár a

Tisztelt Képvĺselő-testÍi|et!

A helyi önkormányzato|łő| sző|ő 1'990. évi LXV. törvény 18. $ (1) bekezdése alapján a Kép-
visęlő-testiilet a működésének részletes szabźiyait a szervęzeti és működési szabźiyzatéről'

szóló rendeletben határozza meg.

A Józsefvárosi Önkoľmányzat fenti törvényi felhatalmazős a|apjétn megalkotta a 19/2009.

(V.06.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: sZMsZ), melynek legutóbbi módosítását a

Képviselő-testĺilet 20l 1. dęcember l5-én tartott Ĺilése keľetében táľgyalta.

Az ĺilésen felmeľiilt az SZMSZ olyan irányri módosításának igénye is, hogy szabźt|yozásra

kerüljön a polgármestemek cimzett, a Képviselő-testület mÍĺködését érintő központi állami

szeľvęk (pl. kormány, alapvető jogok biztosą állami szttmvevószék stb.), központi áů|amigaz-

gatási szervek (pl. minisztériumok, kormányhivatalok, központi hivatalok stb.), adóhatóság

á|ta| írt észrevételek, megkeresések ismertetésének kötelezettsége.
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Előteľjesztő: dr. Mészár Erika jegyzőt helyettesítő a|jegyző

A képviselő-testületi iilés időpontja:2012. januźr 19. . sz. napirend

@lő-testĹiletésSzerveiSzervezetiésMiĺkiidésiSzabáiyzatárő|szó|ő
|9/2009. (v. 06.) önkoľmányzati rendelęt módosítására

e. n"+iiendet qy:ťĺtĺzért Ĺilésen kell tiĺľgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazat-

többség szükséges
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vĺrosgazdĺlľodási és Pénziigyi Bizottság vé|eményezi x ',/
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

HatÍlrozati javaslat a bizottság szélmára:
A Vĺíľoseazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek aze|óterjesztés meg-

társvalasát a rendelet módosítrásának elfosadását.



Fentiek a|apjőnjavaslom, hogy ezen dokumentumok ismertetése állandó napirendi pontként
téĘékoztatő formájában töľtéqien, az őĺtvéte|tí5| számitoÍt 30 napon belül.

Javasolom a mellékelt önkormányzati ľendelet elfogadását.

Budapest, 2012. januátr 09. / lłl n rĺ ///ĺllk ftjąu )*žę
dr. Mészáľ Eľika ,/

a jegyzőt helyettesítő a|jegyző



Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefvárosĺ onkormányzat Képvise|ő-testÍitetének

....l201f . (......) łinkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szenei Szeľvezeti és MĺÍködésiSzabá|yzatáľól szóló
l9l2009. (v. 06.) önkormányzati ľendelet módosításáľó|

Budapest Főviíľos VIII. kerület Józsefurárosi onkormányzat Képviselő-testĺilete a helyi önkoľmányzat-
okľól szóló 1990. évi LXV. törvény 18. $ (l) bekezdésében kapott felhatalmazĺás alapjĺíą az A|aptör-
vény 3f. cika (1) bekezdés a) pontjában meghatĺĺrozott feladatkörében eljárva a következóket rendeli
el:

1. $ A Képviselő-testtilet és Szeľvei Szervezeti és Működési Szabá|yzatźról szóló |912009. (V.06.)
önkormĺányzati rendelet (atovábbiakban: Rendelet) 18. $ (5) bekezdése helyébe a következő ľendelke-
zés lép:

,,(5) Áltandó napiľendi pont tájékoztató formájában:
a) a Testtilet által megszabott hatráridőben el nem készü|t előterjesztések jegyzéke, amely tartalmazz.z a

halasztas ľövid indoklását és aze|oterjeszto által váIlalt új hatráridőt'
b) az áúvételtől szĺímított 30 napon belĹil a Képviselo-testtilet mĺĺködését éľintő és döntését igénylő
központi állami, źi|arnigazgatási szeľvek, azadőhatôságá|ta|irtészrevételek, megkeľesések.''

2. $Ez a rendelet 20|f . februźtr 0l. napján lép hatalyba.

Budapest, 20|2. januáĺ ...

Dr. Mészaľ Erika
j egy zőt helyettes ítő a|j egy zo

Dľ. Kocsis Máté
polgiáľmester



eľedeti

18.$
(5) Allandó napiľendi pont - tájékoztató formájá-
ban _ a Testiilet által megszabott határidoben eI
nem készült előteľjesztések jegyzéke, amely taľ-
ta|mazza a halasztrás rövid indoklasźlt és az előter-
jesztó źlta| vállalt új hatráńdőt.

módosítás

18.$.
(5) Allandó napirendi pont tájékoztató formájá-
ban:
a) a Testület áltď megszabott hatáĺid<íben el nem
készült előterjesaések jegyzéke, amely tartal-
mazza a halasztrís rövid indoklĺását és az e|őter.
jesztő á|ta| vállalt új határidőt'
b) az átvételtő| szĺímított 30 napon belĺi| a
Képviselő-testület műkiidését éľintő és dtinté-
sét igény|ő kiizponti áI|ami' államigazgatási
szeľvek, az adóhatĺóság á|ta| íľt észľevételet


