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Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyza|
Képviselő-testiilet e számár a

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés iđőpontj a:20|2. februźr 2. . sz. napirend

Tárgy: Beszámotó a Képviselő.testület bizottságai 2010. X. 20. _ 20t|'. X.
3 1. ktizöt t átruházott hatásktirben hozott d öntéseinek végľehaj tásá ról

A napirenđet nyí|tlztrt tilésen kell targyalni, a döntés elfogadástlloz egyszerĺí/minősített
szav azattobb sé s sztiks é s ę s.

ElorcÉszÍro szpRvezpľl pcysÉc :SzBľtvezÉsl És ÜzeuBLrprÉsI ÜcyoszrÁĺv Ą( f\
KÉszÍreľre (ÜcvrxrÉzo Nevn): ĺ.cócs ZSANETT RIre., opÁrNÉ rcnrNcz vÁnľe
PÉNzÜcuFEDEZETETIcÉNyľI./NtMlc]iNYtI.,Ic,tzou.s: z.ć:- i\- |

Jocl rcoNľRoLL: 0üt
TÖnvÉNypssÉcI pl-I.pNonzÉs :

A JEGYZOT HELYETTESITO ALJEGYZO

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatźlr ozati j av as|at a bizottsźlg számźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzi.ig.yi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés mestársvalását.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabályaiľól szóló 19l2009(v.06.)
sz. ĺjnkoľmányzati rendelet (sZMsZ) 4.s (3)-(6) bekezdései alapjan a Képviselő-testĹilet
egyes hatásköreinek gyakorlásátátnháztabízottságafua. Aztttruházott hatásköľ gyakor|őjaaz
ennek kęretében tett intézkedéseiľől, azok eredményéről sziikség szerint, de legďább évente
egyszeÍ kciteles a Testiiletnek beszámolni.

A Képviselő-testiilet bizottságaiĺak átnlhźzott hatásköľben hozott dĺjntéseiről sző|ő - az
érintett |JgyosztáIyok által leadott jelentések aIapján késziilt - beszámolókat a mellékletek
tarta|mazzak (1. sz. melléklet - Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság,2. sz. melléklet _
Humánszo lgá|tatási B i zottság)
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Kéľem az alábbí hatfu o zati j avas lat elfo gadás át.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy d<int, hogy a Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság, valamint a
Humánszolgá|tatźsi Bizottság 2010. X. 20. _ 20ll. X. 31. kozoÍĹ, átruhźzotĹhatáskĺjrben
hozott d<jntéseinek végľehajtásáról szőIő, a nyílt előterjesaés mellékletét képező
beszámolókat elfo gadj a.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2012. februáĺ 2.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály

Budapest, 2012. jaĺuár 24.

Tĺiľvényességi ellenorzés :

Dr. Mészaľ Erika
a jegy zőt helyettesítő a|je gyző
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