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Tisztelt Képviselő.testiilet!

E|őzmény

A Képviselő-testĹilet a I58l20I2. (v. 03.) szźtmu hattttozaténak 1. pontjában elfogadta a
Józsęfuaľosi Vaľosiizemeltetési Szo|gá|at íĺtézményvezetoi álláshelyére vonatkoző pá|yázati

felhívást. Ahatározat2. pontja szerint apáIyázat lebonyolítástůloz 5 tagÚ éľtékelő bizottságot
hoz Iét e é s a bizotts źry tags ának az a|ábbi személyeket j e l ö lte ki :

- Dr. Kocsis Máté
- Egľy Atti|a
- Soós György
- Pintér Attila
- Komássy Ákos

Tájékoztatom a Képviselő-testiiletet, hogy a páIyázati felhívás szeľint a páLyźnatok
benýj tásának hataridej e 20 |2. j únius 4 -én j árt Ie.

ÉR KEZETT

2012 JÚN 0 7, Ąfv-

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testületi tilés időpontj a:ZllŻ.június 07. . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a Jőzsefvátosi Városüzemeltetési Szolgálat intézményvezetői pá|yźnatokat
éľtéke l ő bizottsásának tasc s eréi ére

A napirendet lylltlzárt ülésen kell tárgyalni' a döntés elfogadásźůloz egyszerrí/Ęiqígílę]Lt
szav azalílbb sé g szfü sé ge s.

El'orÉszĺro szpRvpzprl BcysÉc : GezolrrooÁsI ÜcyoszrÁly
KÉszÍrBrľE: DR. BALLA KATALIN ÚŁ^ ,
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Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határ ozati j av as|at a bízottsźĘ számfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgä|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|óteriesztés mestársv a|ásźú.



A páIyázatokat értékelő bizottság 2012. június 6-áĺ 14.00 órakor ülést tartott, ugyanakkoľ
j avaslatot nem fo galm azott me g.

Az értékelő bizottság érdemi ülésének időpontja: 20|2. június 12. 08.00 őra, helyszine a
Polgáľmesteri HivatalI. emelet 702. sz. helyiség.

Az értékelő bizottság ülésén Komássy Ákos képviselő uľ bejelentette, hogy 20|2.június 12-

én külftjtđĺjn fog taľtózkođĺi, ezért sziikséges az értéke|őbízottság cjsszetételének módosítása.

A helyi önkormányzatol<ĺő| szótó 1990. évi LXV. t<irvény 10. $ (1) bekezdés b) pontja, a Kjt.
20lA. $ (1) bekezdése, valamint a Képviselő-testĹilet Szervei Szervezeti és Miĺködési
SzabáIyzataľól szóló t9l2009. (V.06.) önkormanyzati rendę|et 4. $ (4) bekezdés b) pontja
aIapjźn az intézményvezeto kinevęzése (a pá|yázatí eljĺíľással kapcsolatos döntések

meghozata\a) amegbízási, munkáltatói jogkör gyakorlójaként a Képviselő-testiilet hatásköre.

KéremazaIábbihatáĺozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő.testület úgy diint' hogy

a |58120|2. (V.03.) szźtműhattnozatźnakZ. poĺtja szerinti 5 tagt értékelő bizottság Komássy
Ákos tag helyébe

jelcili ki.

Felelős: polgármester
Hataľidő: z)Iz.június 7.

A dtintést végľeh aj tá sát v égző szerv ezeti egys é g : Gazdálkodási Ü gyo sztáty

Budapest, z}Iz.junius 06.

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
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