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A napirendet nyllt ülésen kell tĺírgya|ni, ahatźrozat és a ľendelet elfogadĺásĺához minősített slavazat-
többség szükséges.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺiryi Bĺzottság véleményezi

Emberi Eľőfoľrás Bĺzottság véleményezi

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Tényállás és a dtintés a döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet a 2|0/20|4. (x.05.) számű hatźrozatának l/B. pontjában megváůasztotta az
Emberi Erőforrás Biznttságának elniikét képviselő és nem képviselő tagsait, erue| egyidejiĺleg a Kép-
viselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és Mĺĺkt'dési Szabźůyzatáről szóló 3612014. (XI.06.) önkoľmĺány-
zatirende|et(a továbbiakban: SZMSZ) 35. $ (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározta,hogy
az Emberi Erőfonás Bizottság tagjainak szÁma 15 fő, valamint az SZMSZ 2. fr,rygelék 2. pontja taľ-
ta|mazza a Bizottság tagiainak felsorolását.

A Képviselő-testiilet a222120|6. (XI.10.) szźműhatÁĺozatának3. a)pontjában döntött a Smaľt City
Ideiglenes Bizottságot |étrehozźLsźről, megválasztotta elnökét és tagiait, ez.z.e| egyidejtl|egazszNIsZ
35. $ (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghaüározta, hogy ezen Ideiglenes Bizottság tagiainak
szźtma 6 fö, valamint az SZMSZ 3. ftgge|ék 2. pontja tzrtalmazza az Ideiglenes Bizottság tagjainak
felsorolĺását.

Magyarországhelyi önkorm ányzatalĺó| sz.o|ó 20Il. évi CLXXXD(. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
58. $ (2) bekezdése szerint: ,,A képviselő-testtilet a bizottsóg személyi osszetételét, Iétszĺźmót a pol-
gĺźrmester előteĘesztésére bármilcor megvóltoztathatja, ą kjtelezően létrehozandó bizoftsóg kivételé-
vel a bizottsógot megsziintetheti.''

Az Mt'fu. 58. $ (1) bekezdés második mondata szerint: ,l bizottsóg elnĺiket és _ az elnöIrkel eglütt
szómított _ tagjainak több mint afelét az önkoľmlźnyzati képviselők közüI kell választąni.,'
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Az Möfu. 53. s (1) bekezdés l) ponda alapján ,l lrepviselő-testüIet a műkĺjdésének részletes szabá-
Iyait a szervezeti és míilrndési szabólyzatról szóló rendeletében hatórozza meg. A képviselő-testüIet a
szemezeti és miiködési szabóIyzatról szóló rendeletben rendellrezik a képviselő-testület bizottságai-
róI.',

2017. februtár l-jétől lemondás miatt a bizottság |étszÍlma a korábban meýlatározottak alá csökkent.
Figyelembe véve, hogy a lemondás miatt 2017. április 23. napján lebonyolítĺásra keľült időközi vá-
lasztás során olyan jelölt szerzett mandátumot, aki alpolgármesteri munkája miatt nem vállalhat bĹ
mttsőryi feladatot, az Mötv. fentiekben hivatkozott rendelkezései alapjan javaslom az Emberi Erőfor-
rás Bizottság létszÁmát 13 föben (7 ffi képvise|ó, 6 ťo nem képviselő), a Smaľt City Ideiglenes Bi-
zottság |étszámát 5 főben meghatĺározti. Az e|ĺ3tegesztés mellékletét képezi az SZMSZ módosításĺára
vonatkozó rendelettervezet.

II. A beterjesztés ĺndoka

Az Mötv. 58. $ (2) bekezdése értelmében a Képviselő-testĺilet haüáskörébe tartozlk abizottság össze-
tételének, létszámának megváůtozatása, valamint az Mötv. 42. $ l. pontja a|apján a képviselő-testiilet
hatásköréből nem ruhrízh atő áú a rendeletalkotĺás.

III. Dłintés célja' pénzügyĺ hatĺĺsa

A döntés cé|jaaz előterjesztésben részletezettáůlrandő és ideiglenes bizottság személyi összetételének
megllatźrozása. A döntésnek pénziigyi haĹása: a 1l10l címen maradvány képződik.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testiilet döntését azMötv.53. $(1) bekezdés l) pontja és az 58. $ (2) bekezdése, vala-
mint a 42, s 1. pontja alapjĺán hoz.z.ameg.

A fentiek alapján kérem az e|ĺĺte1esztés mellékletét képez.o önkormányzati rendelet és az alź.ů,biha-
tźlr ozati jav aslat elfogadását.

IIłľÁnoza'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testi'ilet úgy dönt, hogy a 2017. május 11. napján hatźůyba lépő a Képviselő-testĺilet
Szeľvei Szervezeti és Műkiidési Szabáýairól szoló önkormányzati rendelet hatźůyba lépésével egyĹ
dejűleg

1. azBmberi Erőfonás Bizottság

Elnökévé: Zentai oszkár

Alelnökévé: Dr. Ferencz orsolya
Dr. Szilágyi Demeter Gergely
Simon György

Tagsáxá: Kaiser József Lajos
Komássy Zsolt Akos
Dr. Erőss Gábor János

Külsős tagsáná Nagy Gáborné
Töriik Patrik
Máté Andnás
Kis Korné|ia
Vámos Andrea
Bálint Gergely

vźůasztjameg.

Felelős: polgármester
Hatrĺridő: 2017. május 11.



2. a Smaľt Ciý Ideiglenes Bizottság

Elnökévé: Dr. Ferencz oľsolva

Tagsźxá: Vöľös Tamas
Simon György
Komássy Akos
Jakabfu Tamás

választja meg.

Felelős: polgáľmester
HaŁíridö: 2017. május 11.

3. felkéri ajegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi változások átvezetésétől a sziikséges
nyilvłántaľtásokon.

Felelős: jegyző
HaLíridő: 20|7.május 11.

!ĺhatározat végľehajtásátvégző szeľvezetĺ egység: Váľosvezetésĺ Ügyosztály Szeruezesi és
Képvĺsetői Iľoda

Budapes! 2OI7.mä$us lo ,

Törvényességi ellenőrzes:
Danada.Rimán Edina

iegyz'ő
nevében és megbízĹsából

), ł?'u* z- +
-dr. Mészíľ Erika

aljegyzn
2017 MÁJ í 0.



Budapest F.őváľos VIII..kerĺitet Józsefváľosĺ onkoľmányzatKépviselő-testületének

....ĺ2017 . (.... .....) önkoľmányzatĺ ľendelete

a Képvĺse|Gtestület és Szeruei Szeroezetĺ és MűkiidésiSzabá|yzatáľól szólĺó 3612014.6I.06.)
łinkoľmányzati rendelet módosításáľól

Budapest Fővĺáľos VIII. keriilet Józsefrárosi Önkoľmányzat Képviselő-testiilete az Alaptörvéĺy 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatĺáskö,rében, az A|aptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatźrozott feladatkörében e[iĺáľva az alźbbi Sznwezeti és Miĺködési Sza-
bźiyzatot alkofia meg:

1. s (1) A Képviselő-testiilet és Szervei Szeľvezeti és Műkiidési Szabáiyz'atáről szóló 3612014.
(xI.06.) önkormányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 35. $ (1) bekezdés a) pont ab) alpontja
heýébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testiilet óllartdó, ideiglenes bizottsdgai (egłĺittesen: bizottsóg) és ązok tagjainak száma:
óllcĺrldó bizottstźg és tagjainak szóma:...J

,,ab) az Emberi Erőforrás Bizattsáą,13 fó"

(2) A Rendelet 35. $ (1) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következö rendelkezés lép:

[A Répviselő-testiilet dllandó, ideiglenes bizottsógai (egłiittesen: bizouság) és azok tagjainak szóma:
ideiglenes bizottsóg és tagjainak szóma:...J

,,bb) a Smart City Ideiglenes Bizottság,5 ft,,

2. s (1) A Rendelet 1. Fiiggelékének 6. pontja helyébe a kiivetkező rendelkezés lép:

[Egłéni vólasztókeriiletben me gvólasztott Mpvis elők: ]

,,6. Sĺántha Péteľné FIDESZ.KDNP"

(2) A Rendelet 2. Ftiggelékének 2.pontjahelyébe a következő rendelkezes lép:

[Emberi Erőfornźs B izottsdg tagj ai : J

,,ELNOK:
Zentai oszkár FIDEsz- KDNP

ALELNOK:
Dr. Ferencz Orsolya FIDESZ- KDNP
Dr. Szi|źryyi Demeteľ Gergely FIDESZ- KDNP
Simon György MSZP-DK-MLP

TAGOK:
KaiseľJózsef Lajos FIDESZ-KDNP
KomássyZsoltAkos MSZP-DK-MLP
Dr. Erőss GáborJĺános EGYÜTT-PM

rul,sŐs TAGoK:
NagyGáboľné FIDESZ-KDNP
Török Patrik FIDESZ-KDNP
MátéAndnás FIDESZ-KDNP
Kis Kornélia FIDESZ-KDNP
Vĺámos Andrea JOBBIK
Bálint Geľgely LMP''



(3) A Rendelet 3. Függelékének 2.pontjaheýébe a következő rendelkezés lép:

[s^,aRT CITr IDEGLENES BIZ)TTýÁG TAGJAI:J

,,ELNOK: Dr. Ferencz Orsolya

TAGOK: Vö,riis Tamás
Simon Gytirgy
Komássy Akos
Jakabt Tamás''

3. $ Ez a rendelet 2017. má$us 11. napján 16.00 órakor |ép haüálýa és ahatźÄýa lépését kiivető
napon hatá|yźúveszti.

Budapest, 2017. május ...

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgĺírmester



a Képviselő.testü|et és Szerveĺ Sz'ewezeti és MűkłidésiSzabáiyzaŁíľól szóló 3612014. (xI.06.)

önkoľmányzati ľendelet módosításáľól

szó|ĺó ŕi n ko ľ mánv zĺti ľendelethez

INDoKoLÁs

1. $-hoz

A Képviselő-testĺilet Emberi Erőforrás Bizottság tagjainak szźmáúhatźrozzameg.

2. $-hoz

Az ö'nkormányzati rendelet 1-3. fiiggelékének módosítĺásaľa vonatkozó rendelkezést tarta|maz.

3. $-hoz

Hatálybaléptetőéshatźůyáúvesztőrendelkezesekettaĺta|maz.

,/r



Hatásvĺzsgá|at

A ľendeletteĺvezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkoüásról szóló 2010. évi cxxx.
törvény (a továbbiakban: Jat.) l7. $ (1) bekezdése előíľja aze|őzetes hatásvizsgálatoĺ 'Ą 

jogszabáiy
előkészít<ije _ a jogszzbály feltételezett batásalhoz igazndó részletességÍĺ - előzetes hatźsvizsgźiat
elvégzesével felméri a szabáiyozÁs várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről a Kormány áita| előterjesztendő töľvényjavaslat' illetve kormányrendelet esetén a
Kormáný, iinkormányzati rendelet esetén a helyi önkormrányzat képviselő-testiiletét tá!ékoz1atni
kell. Miniszteri rendelet renđelkezhet űgy, hogy az általa meghatÁtozott esetben a közjogi
szewezetszabźúyozó eszköz elkészítője előzetes hatĺásvizsgá|atotvégez.,,

A hatrásvizsgálat során alat. 17 . $ (2) bekezdésben meghatírozattzkat kell ktilönösen vizsgálni.

1. Táľsadalmi, gazdasági' ktiltségvetési hatĺísa: A rendelet alapvető cé|ja a Képviselő-testiilet
egyik állandó és egyik ideiglenes bizottságának létszamának és összetételének meghatározása.

2. KöltségYetési hatása: A rendelet elfogadásának a költségvetésre követlen haĹása nincs.

3. Kiiľnyezeti és egeszségĺ ktivetkezményeĺ: Nem releváns.

4. Admĺnĺsztratív teľheket befolyásoló hatása: Nem releváns.

5. A jogszabály megalkotásának szĺikségessége, a jogalkoĹás elmaľadásának váľható
következményeĺ: Jogszabályi következménye nincs.

6. A jogszabály alkalmazásálhoz szĺikséges személyi, szewezeti,táÚgl| és pénzügyi feltételek A
feladat e||źúáshoz sziikséges személyi, pétlztlgyi és tĺárgyi feltételek biztosítottak a Polgármesteri
Hivatal szeľvezetén belül.



a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Miíkt'dési Szabźůyzatfuól szóló 36/201 4.

CxI. 06.) önkormányzati rendelet

Budapest Fővĺáros VIII. kerület Józsefuráľosi
onkoľmányzat Képviselő-testiiletének

^.-ĺ?o17 ( \ŕinknrmánvzqtirende,1eÍe.
a Képvisel&testiilet és Szervei Szervezeti és

Mĺíködési Szabźiyzatfu ćl l szóló 36/201 4.
(XI.06.) ö'nkormányzati rendelet

módosításáról

35.s (1) A Képviselő-testĺilet állandó,
ideiglenes bizottságai (egyiittesen:
bizottság) és azok tagjainak száma:
állandó bizottság és tagjainak szźtma:

,,ab) az Emberi Erőforrás Bizottság, 15 fb

bb) a Smart Citv Ideielęnes Bizottsás. 6 fő

l.s (1) A Képviselő-testiilet és Szervei
Szervezeti és Működési Szabáůyzatźtról szóló
36/2014. (xI.06.) iinkoľmányzati rende|et (a
továbbiakban: Rendelet) 35. $ (1) bekezdés a)
pont ab) alpontja helyébe a következő
ľendelkezés lép:

IA Képviselő-testiilet óllandó, ideiglenes
bizottsdgai (egüttesen: bizottsóg) és azok
taýainak szdma:
óllandó bizottsóg és tagjainak szóma:...J

,,ab) azEmberi Erőfonás Bizottság, 13 fő"

(2) A Rendelet 35. $ (1) bekezdés b) pont bb)
alpontja helýbe a kiivetkező rendelkezés lép:

IA Képviselő-testiilet óIlandó, ideiglenes
bizottsógai (egłiittesen: bizottsóg) és azok
tagjainak szóma:
ideiglenes bizottsóg és tagjainak szóma:...J

..bb) a Smart Citv Ideielenes Bizottsás. 5 ffi"


