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Budapest Jĺózsefvárosi onkorm ányzat

Képvis elő.testülete számár a

Tĺsztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a dłintés tarta|mának ľészletes ĺsmeľtetése

A Képviselő-testĹilet 20|4. november 05. napjan tartott testületi ülésén elfogađta a Képvise-
lő-testĹilet Szervei Szewezeti és Műki'dési Szabályzatárő| sző|ő 36/2014. (X.06.) önkor-
mźnyzatí rendeletet, amely f0|4. novembeľ 6. napjan lépett hatá|yba. Az ĺinkormtnyzatrcn-
delet I. fejezet2. cimaIaÍtaKépviselő-testület iiléseire vonatkozóan taĺta|maz ľendelkezése-
ket. A 8. $ (2) bekezdés szeľint: ,,(2) A Képviselő-testtjlet _ augusztus hónap kivételével _
minden hónap első csütÓrtokén tart rendes ülést.,'

Javaslom az ĺjnkormźnyzatí ľendelet módosítását oly módon, hogy a Képviselő-testület min-
den hónap haľmadik csütöľtökén taľtson rendes ülést.

A rendeletmódosítás biztosítja, hogy a Képviselő-testĹilet több rendes és kevesebb ľendkívĹili
iilést taľtsoĺ. Az utóbbi évek tapaszta|atábő||źtthatő, hogy januárban az igazgatási szĹinet mi-
att az első reális képviselő-testületi ülés időpont a harmadik hét, míg februáľban a kĺiltségve-
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HatÁĺ o zati j av as|at a bizottsźĘ szźlmźr a:

A Varosgazdálkođási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az elóterjesz-
tés mestárevalźsát.
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tési előterjesztés miatt rendszeľes a harmadik heti tilésezés. Decembeľ hónapban pedig kĺĺze-
lebb keľiil az utolsó .dilés az év végéhez, ezáItal csökken annak valószínúsége, hogy az év végi
t<!ľvényi vźĺ|tozásokmiatt további ľendkíviili ülést kelljen taľtani. 20i'4. év folyamaĺr a Képvi-
selő-testtilet 4 ľendes és 7 rendkívĹili ülést taľtott, a 20|5. évben jarlafu-mźlrcius hónapi a
megtaľtott rendkívĹili ülések száma 3, valamint ápľilis hónapban is renđkívtili iilést fog taľtani
a Képviselő-testĹilet, a rendes tilések szétma nulla. Javaslatomma| ezt az arźnyĺ kívánom a
kívánom javítani.

il. A beterjesztés indoka

Az önkorményzati rendeletalkotás a Képviselő-testület át nem nlŕ;ráz}ratő hatáskörébe taľto-
zík' ezért a ľendeletmódosítás is a Képviselő-testiilet hatáskĺirébetartoző.

ilI. A dtintés céljan pénzůigyi hatása

A döntés céIja a Képviselő-testtilet múködése során több rendes és kevesebb rendkívüli ülés
taľtásĺĺnak biztosítása.

A döntés pénzngyĺ v oluatta| nem j ĺĺľ.

Iv. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testtilet ľendeletalkotásaaz Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pondĺán, aMa-
gyarorszźryhelyi önkormtnyzatairól szóló 20l|. évi CL)oo(IX. tĺirvény 42. š l. pontjźn, az
53. $ (1) bekezdésén alapul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt önkoľmĺínyzati rendelet elfogadását.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti eg;rség: Jegzői Kabinet Szeľvezésĺ és Képvĺse-
lői Iľoda

Budapest, 20|5. április 01. í..,t ĺ í i. /...-
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előterj esztés melléklete

Budapest Főváros VIII. kerÍi let Józs efváľosi Onko rm ány zat Képvĺs elő.testületének
...12015. (Iv. ...) tĺnkoľmányzatĺ rendelete

a Képviselő.testiilet és Szeľvei Szeľvezetĺ és Műktidésĺ Szabályzatárő| szőlő 36ĺ2014.
(xI.06.) önkoľmányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésébe meghatrírozott eredeti jogalkotói hatískĺitében, az
Alaptörvény 32. cikk(l) bekezdés d) pontjában meghatĺĺľozott feladatktirében eljźrvaaza|ábbi
SzewezetiésMfü ödésiSzabáIyzatotalkotjameg:

l.s A Képviselő-testĹilet és Szervei Szewezeti és Mfüödési Szabá|yzatárő| szőIő 3612014.

CxI.06.) ĺinkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. $ (2) bekezdése helyébe a
ktjvetkező rendelkezés lép:

,,(2) A Képviselő.testiilet _ augusztus hónap kivételével _ minden hónap haľmadik
cstitöľtö'kén taľt ľendes ülést.''

2.$Ez a rendelet 20|5, április I7-én lép hatálybaés ahatźĺIyba lépését követő napon hatźiyát
veszti.

Budapest 2015. április ...

Danada-Rimĺĺn Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgĺírmester



INDoKoLÁS

1.9-hoz:

A Képviselő-testiilet ľendes ülésének módosítiĺsa minden hónap első csiitöľtökéľől a harmadik
csütörtökĺe, melynek bevezetésével a Képviselő-testület évente tĺibb rendes iilést és kevesebb
rendkívüli ülést taľt.

2.$-hoz:

Jo gtechnik ai zźlr ő rendelkezés.



Budapest tr'őváros VIII. keľület Jĺózsefvárosĺ
onko ľmán yzat Képviselő-testůiletének

3612014. (xI.06.) tinkormányzati rendelete
a Képviselő.testület és Szerveĺ Szeľvezeti és

Mű kii d és i Szab á'Jv zatát ő|

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi
onkormányzat Képvĺselő.testületének

...ĺ20L5. (Iv. ...) tinkormányzati ľendelete
a Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és

Műkii d és i Szab á|y zatár ő| sző|ő 3 6 ĺ 20 | 4. (xI. 0 6.)

önkoľmányzati rendeletének módosításáról

,,(2) A Képviselő-testiilet _ augusztus hónap
kivételével _ minden hónap első csütöľtĺjkén taľt
rendes ülést.''

,,(2) A Képviselő-testület
kivételével _ minden hónap
taľt rendes ülést.''

augusztus hónap
harmadik cstitöľtökén


