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Budapest Józsefváľosi onkormányzat i

Képviselő-testülete számára 
!

Tisztelt Képviselő.testiilet!

Előzmény

A Képviselő-testiilet a 274l20II. (VI.16.) sz. határozatttbnĺ úgy döntött, hogy
munkacsoponot állít fę| a 20|1. évi 10 millió foľint keretösszegű fatiltetésí elóírányzat
felhaszĺáIási tervének kido| go zásźůlo z.

A képviselő-testiilet |40l20I2. (IV.19.) sz. hatáĺozata szęrínt a munkacsopoľt tagjai a
kĺjvetkező képviselők illetve munkavállalók:

- Dudás Istvánné,

- Dr. Ferencz Orsolya,

- Kaiser Jőzsef,

- Jakabff Tamás,

- Vĺirös Tamás,
ÉF{ Kt.ĽäTT
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Előteľjesztő: Kaiser Józseť képviselő

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2012. novembeľ 8. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a 27412011. (VI.16') számiĺ képviselő-testületi határozattal létrehozott
munkacsopoľt ügyľendi ének elfogadásĺíľa

A napiľendet gyazáÍt tilésen kell tźtĺgyallni, a hatźlrozat elfogadásához egyszeľű
szav azattobb s é g szüks é ge s.

ElorÉszÍro szľRvnznrl BcysÉc (NÉv, szlcN o) : c ĺzo ĺĺronÁ sl Ücyoszre.ly

KÉszÍrprľľ (Üovrr.łľÉzoNnvľ): DR. HENCZADRIENN { "
PÉNzÜcyl FEDEZETET IcÉľyľl./NtylcliNyrI,, lc,łzoLe.s.. .ł áą.: É

V

Jocr roNrRolr.: fup
BereRĺeszrÉsnp łlkelv,ł s :

Városgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatásĺ Bizottságvé|eméĺyezi -

Hattr ozati j av as|at a bizot1ság számár a:

A Varosgazdálkodási és Péľr'ngyi BizottságiHumánszolgáltatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testiiletnek az előteri es ńés meŃáĺeyaIását.



- a Józsefuríĺosi Vrírosüzemeltetési Szolgálat vezetoje által kijelölt személy,

- a Polgármesteri Hivatal részérőI a Jegyzó által kijelölt személy.

A munkacsoport feladatainak pontos megjelölése miatt szfüséges a munkacsopoľt ügyľendjét
elkészíteni. Az ügyľend jelen előterjesńés l. sz. mellékletét képezi.

A Képviselő-testtilet döntése a helyi önkoľmanyzatokaő| szőIő 1990. évi LXV. torvény 2. $
(2)bekezđésén alapul.

Kéľem az a|á'Ďbi határ ozati j ava s la t e lfo ga d á s át.

H,łrÁnoza.Tl JAvASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a27412011. (VI.16') számu képviselő-testĹileti határozata|apján|étrehozott
munkacsoport tigyľendj ét.

2. felkéri a polgármesteľt jelen előterjesĺés mellékletétképező ügyľend a|áításfua.

3. az I. pontban említett munkacsoport elnökének. . . . . . . . . . . .választja meg.

Felelős:
Hataľidő:

polgármesteľ
2012. november 08.

A dtintés v égr ehajtását v égző szervezeti egys é g :

Budapest, 201'2. ol<tőber 26.

Töľvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

iegyző
nevében és megbízásából:

Gazdálkodási Ugyosztály

,l;
Dr.

lľúźfu €*,
Mészźlt Erika
aljegyzo

2üi2 hjĹlb'



Környezetvédelmi munkacsopoľt ĺigyľendj e

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a f74/201l. (vI.16.) számu hattrozatában űgy 'döntött, hogy a faültetési
e|őirányzat fe|haszná|ási titemtervének kialakitásźthoz munkacsoportot hoz létre. A munkacsoport
elnevezése a továbbiakban Környezetvédelmi munkacsoport.

Jelen ügyrend a Környezetvédelmi munkacsopoľt szervezeti és műkcidési szabźiyait til|apitja meg,
melyet a Képviselő-testület a ....,.....120|2. (....... ..) száműhatározatźtval fogadott el.

I. Általános ľész

1. A Környezetvédelmi munkacsoport az onkormányzat éves költségvetésében meghatátozott
faültetési e|őfuányzatok felhaszná|ástra vonatkozó javaslattevő, véleményezo és egyeztető
jellegű fórum, létľehozásának célja a keľület természeti vźitozásainak f,lgyelemmel kísérése.

2. A Köľnyezętvédelmi munkacsoport tagjainak szttma 7 fő, a tagok névsoľát az 1. fi.iggelék
tarta|mazza. A tagok díjazásban nem részesülnek.

3. A Környezetvédelmi munkacsoport munkájáľól éves beszámolót készít, melyet az elnöke adott
év utolsó rendes képviselő-testületi Ĺilésén előterj eszt.

il. AKiirnyezetvédelmimunkacsopoľtfeladatai

1. Véleményezi a fasorokat, parkokat, zöldterĺ.ileteket érintő képviselő-testĹileti vagy bizottsági
előteľjesztéseket, a döntések végľehajtását fi gyelemmel kíséľi.

2. Közľeműködik az önkoľmányzati ,,Föld Napjď' megszervezésében és lebonyolításában.
3. Több évľe szóló straté giát do|goz ki a zoldfeliiletek arźlnyának növe|éséľől és a fasításľól.
4. A Yźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságnak javaslatot tesz a feladatait érintően a

költségvetési koncepciő és az önkormányzat éves költségvetése összeállítźsźthoz.
5. A Képviselő-testüIet és a bizoffságok döntéseinek előkészítése éľdekében megvitatja és állást

foglal a feladatkörébe tartoző Ĺigyekben.
6. Közľeműködik a feladatkörébe tartoző önkormánvzati rendeletek és hatfuozatok

előkészítésében.
7. Véleményezi:

- a fasorokat' parkokat, zĺildterületeket éľintő kérdéseket,
- környezet- és természetvédelmi szempontból a beruházźsokat.

8. Javaslatot tesz:
- fák, fasorok, egyéb növényzet telepítésének helyére,
- akiszźtradt fák kivágásfua,
- a parkok, zcildterületek ľendbetételére,
- akozép és hosszú távűzö|dterületet érintő fejlesztésekľe.

9. Egyéb:
- kapcsolatot taľt a város-, illetve keriiletvédő/kerĹiletfejlesztési egyesületek, táľsaságok,

egyéb szervezetek képviselőivel, a köztisztaság érdekében tevékenykedő civil és nem
civil szervezetekkel,

- figyelemme| kíséľi a kerület kĺirnyezet- és teľmészetvédelmi he|yzetét, a
köľnyezetvédelmi előírások érvényesítését.



ilI. A Kłiľnyezetvédelmi munkacsopoľt tiléseinek ľendje

1. A Kĺiľnyezetvédelmi munkacsopoľt rendes üléseit minden hónap haľmadik hetén, szerdánként,
1 1.00 órai kezdettel tartja.

2. A Környezetvédelmi munkacsoport elnökét a Képviselő-testület vá|asztjameg.
3. Az üIést a K<irnyezetvédelmi munkacsoport elnöke hÍvja össze az i|ést mege|óző 6 nappa|,

melyľe a meghívót a Szervezési és Ügyviteli Iľoda megbizoÍt ugyintézője kiildi meg a tagok
szźlmźlta,

4. Az elnök szükség esetén rendkívüli ülést hívhat össze, amelynek tényét a meghívóban fel kell
tiintetni. A ľendkívüli ülésre szóló meghívőt az ülés kezdete előtt 24 őtérya| kell megkii|deni az
érintetteknek.

5. Az összehívott rendkívüli ülésen csak az a napirend tźlrgya|hatő' amelyľe az indítvány iľányul,
illetve amelyet a meghívó tarta|maz.

6, A Környezetvédelmi munkacsopoľt iilésén szavazatijoggal vesznek részt az l. sz. fiiggelékben
megjelölt tagok.

7. A Környezetvédelmi munkacsoport ülésén állandó meghívottként tanácskozźsi joggal vehetnek
tészt:
- a Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyoszályának fakivágással foglalkozó köztisztviselője'
- a Po|gźlľmesteri Hivatal Gazdźilkodttsi Ügyosztźůy ugyosztá|yvezetője, vagy az éita|a

megjelölt köĺisztviselő,
- a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat operatív igazgatő-helyettese
- a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat főkertésze
- az egyes témaktirökhöz külön meghívott éľintettek,
- egyéb szakértók.

8. Az üléseihez szükséges tárgyi és technikai feltételeket a Józsefuárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala biĺosítja.

Iv. A Ktiľnyezefvédelmi munkacsoport ülésének vezetése

1' A Környezetvédelmi munkacsoport elnöke dönthet az ülés elnapolásáról.
2. Az üléseit az elnö'k, akadá|yoztatása esetén az e|ncik éita|meghatźlrozotttagvezeti.
3, Az ülés vezetője megnyitja a Környezetvédelmi munkacsopoľt ülését. A jelenléti ív alapján

megállapítja a jelenlévő tagok számát.
4. Az ülései nyilvánosak, döntéseit egyszeľiĺ szótöbbségge|hozza.
5. Az ülésen mobiltelefonhaszná"|ata tilos.

v. AKtiľnyezetvédelmi munkacsopoľtůilésénekemlékeztetője

1. A Kĺirnyezetvédelmi munkacsopoľt üléseiről emlékeńető készül, melyet a Szervezési és
Ügyviteli Iroda ęzze| megbizoÍt ügyintézője készít el.

2. Az emlékeztető tarta|mazza:
a) az ülés helyét és időpontját,
b) a résztvevők névsorát,
c) a napiľendi pontokat,
d) a meghozott javas|atokat, véleményeket,
e) az ülésvezetó és akészító a|éúráséú..

3. Az em|ékeztető mellékletei:
a) meghívó,
b) jelenléti ív,
c) kiosztottdokumentumok.



4. A Környezetvédelmi munkacsopoľt ülésének emlékeztetőjét az elnök és az emlékeztetőt

készitő ńja a|á. A Környezewédéhi munkacsopoľt üléseiľől, dokumentumairól nyilvántartást

kell vezetni és gondostóani ke|| az irataĺyag szabéůyszerű kezelésérőI, Az emlékeztetőt annak

készítője az üléstől számitott 5 munkanapon belül elkészíti, elektronikus úton továbbítja az

elnök iészére, aki az emlékeztetőt 2 munkanapon belül a|áírja, amelyet ezután elektľonikus

úton a tagok részére meg kell kiildeni.

vI. ZAľIO RENDELKEZESEK

1. Az|Jgyrend fliggelékei:
1. Kđrnyezetvédelmi munkacsopoľt tagjainak és az állandó meghívottak névsora.

f, A Környezetvédelmi munkacsopoľt ĺ.igyrendj e2012. november 8-án lép hatá|yba,

Budapest, 2012. novembeľ ....

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester



]. Jiiggelék

A Köľnyezetvédelmi munkacsopoľt tagiainak és az állandó meghívottak
nevsoľa

A Környezetvédęlmi munkacsoport tagjai:
Dudás Istvánné
Kaiser József
dr. Ferencz Orsolya
Jakabfy Tamás
Vör<js Tamás
a Polgármesteri Hivata| részérő| a jegyző által kijelölt személy
aJőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat vezetóje által kijelcilt személy

Állandó meghívottak:
a Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosďáIyának fakivágással foglalkozó
köztisztviselóje
a Polgármesteri Hivata| Gazdá|kodási Ügyosztéiy ügyosztályvezetője, vagy az
általa megj elĺjlt köztisztvisel ő
a J őzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat opeľatív igazgató-helyettese
a J őzsefv árosi VáľosĹizemeltetési Szo|sáL|at főkeľtésze


