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Tisztelt Képviselő.testĺilet!

Előzmény
A helyi önkoľmányzatohőI szóló 1990' évi LXV. töľvény 6f. s () bekezdése szerint afővźy
rosi közgyűlés ülésén a fővarosi közgyrĺlés szervezeti és múködési szabáIyzatában meghatá-

rozottmódon, tanácskozási joggal vesztészt a kerĹĺleti képviselő-testület által megbízott keľü-

leti küld<jtt.

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezęti és Múkĺjdési Szabá|yzatźlrőI sző|ő 1912009. (V.06.)

önkoľmányzati rcnđelet 52. $ (1) bekezdése szerint a fovárosi ktildött a Testület álláspontját

képviseli a Fővárosi Közgyűlésben. A főváľosi ktildött ľendszeres beszámo|tts a Testületnek

végzettmunkájárót;tájékoztatást nffit a főváľosi fontosabb dĺĺntésekľől, történésekĺől.

A Képviselő-testület a 439|2OIO. (XI. 03.) számú határozatában váIasztott meg a fővaľosi
kĹildöttnek f0 I 0 .-20 I 4' évig teľj edően.

ÉR KtZETT

Előteľjesztő: Egry Attila alpolgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2012. december 06. sz. napirend

Táľgy: Beszámolĺí a Fővárosi Kiildł'tt munkájáró| és javaslat új Fővárosi Küldött sze.
mélyéľe
A napirendet nyílt ülésen kell tárgya|ni, a hatźrozat eIfogadástůloz minősített szavazattobb.
sés szükséges
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási BÍzottság véleményezi
Hatfu ozati j av as|at a bizottság, sztLmár a:

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság/Humánszo|gá|tatásiBizottság javasolja a Kép-
vi sel ő - te stül etnek az e 1 őteľi e s ztés me gtát ey a|ás tLt
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A Főváľosi Közgyűlés Szewezeti és Műkcjdési Szabá|yzatfuóI sző|ő 5512010. (XII.19.) Főv.
Kgy. rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 4. $ (1) bekezdése szeľint aKozgyu|és éves munka-
tew a|apján dolgozik. A beszámolási időszakban2012. november 3O-ig a Közgytĺlés f2 a|ka-
lommal rendes, 14 alkalommal ľendkívĹili ülést tartott'

A SzMSz 15' $ (1) bekezdése a) pontja aIapjánaKözgyu|és ülésére állandó tanźrcskozási jog-
gal meg kell hívni a fővaľosi kerĹileti önkormányzatok küldötteit. A Kozgyulés napiľendi
pontjaiľa vonatkozó előterjesztéseket, dokumentumokat CD-n és írásos formában, rendszerint
az u|ést megelőzően két nappal megkapom. Az abban szeľeplő és Józsefváľost éľintő napiren-
di pontokľól a Polgármesteľ úľral folyamatosan egyeztetek, többek között az a|ábbi témakö-
rökben:

- azidegenforgalmi adóľól szóló Főv. Kgy. ľendelet és módosításairól,
- a fővárosi önkormányzati feĺrntartású egészségügyi intézmények szerkezetátalakítási

koncepciój ának kidol g ozásár ől,
- a hajlékta|an-ellźtás fejlesztéséről és annak érdekében ingatlan biztosításáról,
- több alkalommal a Budapest főváros kozigazgatási teľületén a jtrmuve| vźrakozás

rendjének egységes kialakításárő|, a várakozás díjaről és az izemképtelen járművek
táľolásának szabáIyozásáról szóló 30/2010. (vI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításával
kapcsolatos j avaslatokĺól,

- a VIII-IX. keľület, Feľenc körút-Üllői iftkereszteződésének átnevezéséróI,
- a Blaha Lujza tér megújításához sztikséges egyeztetések és koncepciók osszehangolá.

Sä'
- a Jőzsefváľosi Pályaudvar ľekonstrukciőjának lehetséges módjainak megvizsgáIása, a

funkcióvált áshoz szüksé ges feltételek me gteľemtésében kö zremĹĺkö dés,

- a BKK a jelenleg folyamatban lévő és a jövőbeni fejlesztési igényeinek és a keľületi
fej lesztési elképzelések összehangolása,

- NemzetiKozszo|gáIatiBgyetem, Ludovika Campus megvalósitásához szükséges fővá.
ľosi szabályozási keretterv és keľĺileti szabá|yozási terv móđosításához sziikséges
egyeztetéseken való r észv éte|,

- a keľületben lévő kozvi|ágítás javításának és fejlesztésének e|őmozditása,
- Józsefváros településľészeinek elnevezésérőI,valamint a védenđő utcanevekĺől,
- a Budapest tertiletén élő hajléktalan személyek számáľa a szociális ellátás különféle

formáit nyújtó szakrnai koncepcióról és a megvalósításátbiztosító döntések meghoza-
talárőI'

- Budapest Fővaľos onkoľmányzatának a keľületi tinkormányzatolrka| köZtertilet-
feliigyeleti feladatok átađás źrtvéte|érő| sző|ő megá|lapodásokľő| és az módosításĺíľa
vonatkozó j avaslatokĺól,

- évente a forrásmegosztásľól, az éves koltségvetésĺől.

Tttjékoztatom a Képviselő-testületet, hogy elfoglaltságom miatt a továbbiakban küldötti fela-
datomat nem tudom teljes körrien ellátni, ezértk&em lemondásom elfogadását.
Ezzel egyidejrĺleg kérem az új ktildött személyére vonatkozó döntését a Tisztelt Képviselő.
testületnek.

Határozati javaslat

A Képvise|ő-testület úgy dtint' hogy

1. elfogadja Egry Attila (FIDESZ-KDNP) képviselő fóvaĺosi küldötti felađatolaól szóló be-

sztlmolőiát.
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2. elfogadj aB,gry Attila fovarosi küldötti megbízástról töľténő lemondását.

3. fővárosi küldöttnek 2012. december 06-tó1 -f0I4. években . .(......) képvise|otbíz-
zameg.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20L2. december 06.

A döntés végľehajtásátvégző szervezetiegység: Szervezési és Ügyvĺteli Iľoda

Budapest, 2lll.november29. / r//1. tł// fl/Ił/J
EgIł Attĺla

alpolgáľmesteľ

Tĺirvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízálsábĺól:

a|jegyzó
il.i t'; Ĺ:i'


