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Képviselő.testiilete számára

Tisztelt Képvĺselő-testůĺlet!

L Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

Magyarországhelyĺ önkormanyzatairo| sző|ő 2011. évi CLXXXX. tĺlrvény 53. $ (1) bekez-
dése szerint a Képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és műkcjdési
szabáIyzatrólszólóľendeletébenhattrozzameg.

A Képviselő-testület 2014. novembeľ 05. napjan taľtott testületi ülésén elfogadta a Képvise-
lő-testület Szervei Szervezeti és Mtĺköđési Szabályzatźrő| szőIő 3612014. (xI.06.) önkor-
mźnyzatĺ rendeletet (a továbbiakban: SZMSZ), amely 2014, novembeľ 6. napjan lépett ha-

táIyba.

Előteľjesztő : Jakabfy Tamás képviselő

A képvĺselő.testiileti ůĺlés időpontjaz 2015. decembeľ 3. . sz. napiľend

Táľgy : Javaslat po l gáľm esteľi döntés ek nyĺlván Íartásáľ ói

A napirendet nyilvános ülésen kell taľgyalni, a rendelet elfogadástthoz minősített szavazat-
ttibbség szfüséges
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi x
Embeľi Erőfoľrás Bizottság véIeméĺyezi x

Hattr o zati j av aslat a bizottság szźrĺát a..

A Viĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és az Embeľi Eľőforĺás Bizottság javasolja a
Kéovi selő -te stül etnek az e l őteľi e s ztés me Ńár sy a|ását.



Az SZMSZ 8. számú melléklete tarta|mazza a Képviselő-testület áIta| a polgármesterre átru-
hźnott hatáskcĺrök listáját. A polgármester ezeken feliil szźmtalan felsőbb jogszabá|yban,biz-
tosított hatáskörľel bír.

Javaslom, hogy 2016. januáľ l-jétől a Polgármesteri Hivatal kereshető formában tartsa nyil-
véľ' a polgáľmesteri dĺintéseket, azokat soľszámmal lássa el, a képviselő-testtileti és bizottsági
döntésekhez hasonlóan.

u. A beteľjesztés indoka

A Polglírmesteľi Hivatal tájékoztatasa szerint a polgármesteri döntésekľől nyilvantaľtás nem
készül, azokat csak a kapcsolódó szakmai ügyiratok tartalrmazzźk.. Nehézségekbe ütkĺjzik
tehát akarcsak azt is megállapítani utólag, hogy egy adott időszakban hĺány darab polgármes-
teľi döntés sztiletett, nem is beszélve azok tarta|mĺíról, amennyiben a felmeriilő kérdés nem
egy konkľét ügyre, hanem például egy időszak'ra vonatkozik. A fent leírtakľa való tekintettel
megá||apítható, hogy jelen pillanatban a polgármesteri döntések megismerése nehézséget
okoz, noha ezek a dĺintések az éIet sok teľületére hatással vannak. Hogy azi|yeĺ típusú adat-
igények teljesítése ne terhelje le túlságosan a hivatali apparáfust, a nyilvántaľtás létrehozása
indokolt.

A Rendelet módosítás a jelen előterjesztés 1. számú męllékletét képezĹ

ilL A dtintés célja' pénzüryi hatása

A döntés cé|jaaz egységes nyilvántaľtás létľehozása. A döntés pénzügyi voĺuatta| nem jáľ.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Rendelet módosításaľa vonatkozőan a Képviselő-testiilet hatásköre a Magyarország helyi
ĺinkormányzatairő| sző|ó20|1. évi CL)O(XIX. tĺirvény 53. $ (1) bekezdésén alapul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet elfogadását.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

Budapest, 2015. november 23. a.,--.
ĺ.,^;.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Riman Edina

jegyző
nevében és megbízásából
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Jakabs Tamáś

ZÜj5 |łÜi'l Ż J.



Az eloterjesztés 1' szárnű melléklete

A kihirdetés módja: kifuggesztés
A kihirdetés napja:

Danada-fuman Edina
Jęgyzo

taľtós távollétében
dr. Mészaľ Eľika

a|jegyzó

Budapest Főváros VIII. keľůĺlet Jĺózsefuárosĺ Onk ormányzat Képviselő.testületének
.. . |2015. (......) łinko rmányzati ľendelete

a Képviselő.testiilet és Szerveĺ Szervezeti és Mĺĺkiidési Szabályzatáłrő| szóiő 36120|4.
(xI.06.) łinkoľmányzati ľendelet mĺódosításáľĺíl

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testtĺlete az
Alaptörvény 32,cikk (2) bekezdésébe meghatáľozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptöľvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatátozohĹ feladatkorében eljáĺva az

alábbi Szervezeti és Műk<'dési Szabtiyzatot alkotja meg:

1. $ A Képviselo-testület és Szeľvei Szetvęzeti és Működésí Szabźt|yzatźrőI sző|ő 3612014.

(XI.06.) ĺinkormányzatireĺlďęIet (a továbbiakban: Rendelet) 31 . š-a az alábbi (4a) bekezdéssel
egészül ki:

,,31. $ (a) A polgármester (4) bekezdés szeľint meghozott döntéseinek megjelölése akként
történik, hogy azokľa évenként egýől kezdőđően arab sztlmmal, folyamatosan növekvő sor-

rendben, a sorszám után törtvonal (Ą jelet kell tenni, amely tltźn az év megjelcilése kovetke-
zik;'

2. $ E renđelet 201'6. január 1. napjĺán lép hatályba, és a hatáIyba lépését követő napon

hatáIyát veszti.

Budapest 2015. december

Danada-fumán Edina
jegyző

tartós távollétében

dr. Mészaľ Erika
a|jegyzó

dľ. Kocsis Máté
po1gármester



INDOKOLAS

Altalĺĺnos indokolás

A ľendelet-tervezet célja, hogy 2016.januáľ 1-jétől a Polgármesteľi Hivatal kereshető foľmá-
ban taľtsa nyilvan a polgĺírmesteľi d<jntéseket, azokat sorszámmal lássa el, a képviselő-
testĹileti és bizottsági döntésekÍrez hasonlóan.

Részletes indokolás

l.$-hoz A polgármesteri döntésekľől nyilvantaľtás nem késziil, azokat csak a kapcsolódó
szakmai ügyiratok tarta|mazzék. Nehézségekbe ütközik azt megállapítani, hogy egy adott
időszakban hĺĺny darab polgáľmesteri döntés sztiletett, erľe tekintettelnyilvantartás|étrehozá.
sa indokolt.

2. $ -hoz S zokáso s j o gtechnikai zźn ő r enđe|kezé s.



Hatásvizsgálat

A jogszabźiy előkészítése során figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi
C)oc( tĺĺrvény 17. $ (l) bekezdése e|óíqa, hogy rendeletalkotásnál előzetes hatásvizsgálatot
kell lefolytatni

. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás;
- kĺirnyezeti és egészségi k<ivetkezmények;
- adminiszffatív terheket befolyásoló hatás;
- jogalkotás sziikségessége, ajogalkotás elmaľadásának várhatő kcjvetkezményei;
- a jogszabáiy a|ka|mazásához szfüséges szeméIyi, szervezeti, tárgyí és pénzügyi felté-

telek
tekintetében.

A hatásvizsgá|atot a rendelettervezet 1. $ tekintetében kell lefolýatni.

1.) Társadalmi, gazdasági, kiĺltségvetési hatás: A rendelet szempondából nem releváns.

2.) Ktiľnyezeti és egészségĺ kiivetkezményei: A rendelet szempontjából nem releváns kér-
dések.

3.) Adminisztrativ terheket befolyásotó hatása: Az adminisztrativ teľheket növelheti.

4,) A jogszabály megalkotásának sziikségessége, a jogalkotás elmaradásának váľható
kiivetkezményei: A rendelet megalkotása az źt|átható egyszertĺ hozzáférés biztosítása ér-
dekében sziikséges.

5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyĺ felté-
telek: A ľendelet megalkotása nem igényli többlet személyi feltétel biztosíĺísát, esetlege-
sen szeľvezeti és tráľgyi valamint pél:zugyi feltételek biztosítása szfüséges lehet.


