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Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi Onko rmányzat
44ĺ20|3. (IX.20.) łinkoľmányzati ľendelete
a Képviselő.testület és Szeľvei Szeľvezeti és Műktidési Szabályzatárő|

sző|ő f5l2013. (v.27.)

iinkoľmányzati rendelet módosításáľĺól

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Jőzsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testtilete az A|aptorvéĺy32.

cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatafuő|

CLXxXx.

szo|ő 2011. évi

törvény 53. $ (1) bekezdésébenkapott fe|hata|mazás alapján az a|ábbi rendeletet alkotja

meg:

l.s A

Képviselő-testiilet és Szervei Szewezeti és Működési SzabźiyzatfuőI szolő 25120|3. (v.27.)

<inkormĺĺnyzati rendelet (a továbbiakban: R.) ,,A

rÉpvlspro-ľBsľÜrETNEKĺ.z Ál-r,łNpó

BIZOTTSÁGOKRA ÁľnuHÁzoTT HATÁsronpI,, címíi4. mellékletében aYáĺosgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság feladat- és hatáskĺlrének számozásatryy váItozík,hogy az,,1.I. véleményezi,'

szöveg helyébe ,,]'2. véleményezi,,,az,,I.2. javaslatot tesz, vag/ kezdeményezi,'szövęg helyébe
,,I.3. javaslatot tesz, vag,, kezdeményezi,' szöveg Iép, az ,,1.3. egléb', szoveg helyébe ,,l.4. eg/éb,,

szĺiveg lép azzal, hogy az

eń

követő felsorolások szźtmozása a fentieknek megfelelően

éľtelemszenĺenmódosul.

2.$

Az R. ,,A

rÉpvlsBro-rpsľÜrETNEK AZ ÁrułNnó BIZoTTSÁGoKRA

ÁľnurĺÁzoTTHATÁsĺ<onpl'' című 4. mellék]etébena Humánszolgáltatási
hatáskcire az a|ábbi hatásktirľel esészül ki:

Bizottságfeladat- és

,,2.].]0. a humónszolgáltatósi tárgyú - nem kizórólagos képviselő-testüĺeti hatáskarbe tartozó
onkormanyzati feladatellátást szolgáló pályázatok kiírásáról és a pályázatok elbíráĺásáróL a
p dly

ázati

ö s s z e gek

p ály áz ók koz ott

i

me ghat ár o zás dr

ó

l.,,

3.s Az R. ,'A rÉpvlspro-ľBsľÜrETNEKA POLGARMESTERRE a.ľnuHÁzoľľ
HATÁSKOREI'' megnevezésű 5. mellékletének,,]7. Az átmeneti gazdálkoddssal knpcsoĺatos
hatásköre: '' szcivegrés z utáni, a

4.$

Az R.

17

.

poĺt á|ta| tarta|mazott szovege hatáIyát veszti.

6. számú melléklete helyébe azalź.ŕbiszöveg lép:
,,

6. melléklet a

2

5/2

01

3. (V. 2 7.)

i)nkormúnvzati rende lethez

EL(Í TERJES Z TE1EK REND rE ÉSTARTALMI
1. TARTALMI
].

].

rovarzĺarxvpl

KOVETELMENYEK

Előzmények (ugyrcrftnet) ismertetése, lcült)nos tekintettel

dontéselcľe, illetve azok megvalósulására és hatásaira azzaĺ, hog,, az

a

témában hozott korábbi

ahuóĺis ólĺapot jellemzĺźsenem

része az előzm,énynek. (az előterjesztés I. pontja, ,,Előzmények,,)

].2. Annak ismeľtetése, hogy miért szülaéges az előterjesztés és a dont,ls meghozatalą az adott
ülésen (az előterjesztés II. pontja, ,,A beterjesztés indokn',)

I'3. Az agl dantéshozáshoz

szüĺ<séges _ előzménynek nem

minősülő, aktuĺźlisóĺIapotot leíró -

tényállásának minimális ismertetése, amely ązonban tartalmazza az osszes, a dantés meghozatalához
szülrséges tényt és ądatot, kt'ilÔnÓsen

az éľintettvaglontárglak vagl vagłonügyletek pontos

meghatdrozását és leírásót (az előterjesztés III. pontja, ,,Tényállósi adatok'')

].4. A dontés tartalmánakrészletes ismertetése (az előterjesztés IV. pontja, ,,A döntés tartaĺmának
r

észlete s ismeľtetĺźs e', )

I.5. Annak ismertetése, hogy a dantés milyen onkormányzatifeladatot és céĺtszolgól, miért előnyos

az onkoľmányzat szómára, milyen pénzügli vonzata van. Ez a pont tartaĺmazzą a
hatáselemzést is, amely

hatására, ismerteti

a

-

értelemszer{jen

pénzügyi

- utal a dontés rovid-, kovép-, és hosszútóvú pénzüg,łi

gazdaságossógi számítást, valamint felsorolja a pénzügłi és gazdasági

kockázati tényezőket (az előterjesztés

V.

pontja, ,,A döntés céIja, pénzügłi hatása,,).

].6. Az tigyben aĺkalmazott jogszabólyi rendelkezések t,ételes ismertetése két csoportra osztva: az

első csoportba a hatáskat megállapító jogszabályok, a mósodik csoportba a dontés tartalmót
meghatározó (anyagi) jogszabáĺyok tartoznak. Ezen pontban kell ismertetni az üggłel kapcsolatos
jogvitĺźknt,eljárásokat (az előterjesztés

1.7.

A

VI.

pontja, ,,Jogszabályi kôrnyezet',).

hatdroząti javaslatban egléľtelmtien meglbgalmazott és a végrehajtds szempontjábóĺ

ellenőrizhető feladatok, határidőh valamint végrehajtásért felelős személy(ek) megielalése.
].8. Rendeletalkotós esetén meĺĺékletbencsatolandó a rendelet-tervezet szÓvege, valamint

a

jelenlegi

hatályos szabályozás és a javasolt módosítás 2 hasóbos összehąsonlítása.,'.

5.$ Az R. 8. sz. mellékletének 8.4. pontjábaÍI ,,a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten
Kozhaszrui Nonprofit Kft. teljes tevékenységénektámogatása,' szovegtész helyébe a ,,Jóhír

Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Kôzpont Közhasznú Nonprofit

Kít. teljes

tevékenységénektámogatdsa'' szöveg kerĺil.

6.$

Az R.

10. sz. mellékletének 2. pont 5. alpontjában szereplő ,,Józsefvórosi KuĺturáIis és Sport

Nonpľofit W.', szoveg helyébe a ,,Jóhír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria KÓzpont
Közhaszrui Nonprofit Kft.'' szi5veg lép.
7. $ Ez a rendelet f013. szeptember 20-ánlép hatá|yba és a hatáIyba lépésétkövető napon hatá|yát

veszti.
Budapest 2013. szeptember 19.
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