
Budapest Józsefváľosĺ Önkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számära

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő.testi.ileti ülés időpontja: f0I7. szeptember 7. . sz. napirend

Táľĺrv: Javaslat bizottsási tag cseľéiéľe

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a hataĺozat elfogadásrához minősített szavazattöbbség

szükséges

śl ÜovoszTÁLY SZERVEZÉSI ÉS KÉpvIspl-oI
IRoDA /
KÉszÍľpľrp: BopNÁnGannrplLe. ś"ĺ'ę' ą
PÉNzÜcu FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYÉL, IGAZoLÁS :

'.-|--)< 

q. l1l d ĺ(-\

\t_--{
Jocl roxrR911. l..lŕ:
BETEzuESZTÉsRE arranvĺĺ.s :

DINA
ĺEGyZő

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Embeľĺ Eľőforľás Bizottság véleményezi

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának rész|etes ismeľtetése

2014. november 06. nappal hattiyba lépett a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Miĺködési
Szabźůyzattrő| szóló 36ĺ2014' (xI.06.) önkoľmányzati rendelet, amelynek hatályba lépésével
egyidejiĺleg a Képviselö-testiilet meghatároztabizottsttgainak számát, és megválasztotta azok tagjait.

Komássy Zsolt Ákos 2017. szeptember l.jével lemondott a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságban betöltött tagságáról.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLxxxx. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
(3) bekezdése szerinť ,l bizottsóg elnöke, tagja e megbízatásaról írasban lemondhat. A lemondásáróI
szóló nyilatkozatot a polgórmester részére kell benyújtani' Á megbízatás a lemondósban
meghatározott, a lemondast követő egl hónapon belüli időpontban, ennek hidnyóban az írásbeli
nyilatkozat ánérclének napjón szűnik meg. Á lemondas nem vonhątó vissza, továbbá érvényességéhez
n e m s z ülrs é ge s a képv i s e l ő - t e s tül e t e lfo gad ó ny il atko z at a.,,

Az Mötv. 58. $ (2) bekezdése alapjĺán: ,,A képviselő-testület a bizottsóg személyi összetételét, létszámót
a polgórmester előterjesztésére bórmikor megváltoztathatja, a lôtelezően létrehozandó bizottsóg
kiv ét e l év e l a b iz o tts ágo t me gs zijnt ethet i.,,

Az M<jtv. 58. $ (1) bekezdés második mondata szerint: ,Ą bizottság elnökét és - az elnokkel eĐlütt
számított _ tagjainak tĺjbb mint afelét az önkormányzati képviselők közül kell választani.,,
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II. A beteľjesztés indoka

Az Mötv. 42' s f . ponda értelmében a Képviselő-testület bizottságaival kapcsolatos döntéseit nem
ruhźnhatja át, ezért a bizottsági tag cseréjérő|kizárő|ag a Képviselő-testtilet jogosult dönteni'

III. A döntés cé|ja, pénziigyi hatása

AYźtosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság hatékony, folyamatos műkodése érdekében a Képviselő-
testĺiĺet ĺĺont a tag cseľéjéľől. A bizottsági tagcseréről szóló döntés pénzügyi fedezete a2017. évi
koltségvetésben a 11101 címen biztosított.

fV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Mötv. 4f . s 2. pontja értelmében a Képviselő-testi'ilet hatásköľéből nem ľuházhatő át szervezetének
kialakítása és működésének meshatározása. a torvény által hatáskörébe utalt vá|asńás, kinevezés,
vezetői megbízás.

Az Mötv. 58. $ (1) bekezdése értelmében: ,,A bizottság elnökének és tagjainak megbizatása a

képviselő-testület á|ta| történő megvá|asztással jön létre, a képviselő-testtilet megbízatásának
idotartamźra. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számitott - tagjainak több mint a fe|ét az
önkormányzati képviselők közül kell válasĺani. Nem lehet a bizottság elntike vagy tagsa a
polgáľmester.

Az 58. $ (2) bekezdés rögzíti: ,,A képviselő-testület a bizottsźry személyi összetételét, |étszámát a
polgáľmester előteľjesztésére bármikor megváitoztathatja, a kĺjtelezően létrehozandó bizottság
kivételével a bizottságot megszüntetheti.'''

Kéremaza|źtbbihatttrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt' hogy

I.. 2017. szeptembeľ 7. napjátőI a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tagsźná Komássy Zsolt
Akos (MSZP-DK-MLP) helyett .... ...-t választja meg.

Felelős: polgármester
Határido: f0L7. szeptember 7.

2. felkéri a jegyzot, hogy gondoskodjon a személyi változások áŃezetésérő| a szükséges
nyi|vántartásokon.

Felelős: jegyző
Határidő: f0I7 ' szeptember 7.

A diintés végľehajtását végző szervezeti
Képvĺselői lľoda, Pénzügyi Ugyosztály

Budapest, f017. szeptember 6.
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