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Képviselő-testü let e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfü<jdési SzabáIyairól szóló l9l2009.(v.06.)
sz. cjnkormźnyzati rendelet (SZMSZ) 4.$ (3)_(6) bekezdéseí a|apján a Képviselő-testület
egyes hatásköreinek gyakorlását átr:vhánabizottságaira. Az átnlhazott hatáskcir gyakor|őja az
ennek keretében tett intézkedéseiről, azok eredményéľől sztikség szerint, de legalább évente
egyszer ktiteles a Testiiletnek beszámolni.

A Képviselő-testtilet bizot1ságainak źúruhazott hatáskörbęn hozott dtintéseirő| szőLő - az
éľintett ugyosztáIyolďĺinálló irodfü által leadott jelentések alapján készült - beszámolőkat a
mellék]etek tarta|mazzĺík (1. sz. melléklet _ Városgazdá|kodási és PénziigyiBízottság,2. sz.
melléklet _ Humánsz o|gáItattsi B ízottság)

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a:ZllZ.június 21. . sz. napiľend

Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testtilet bizottságaí 20LI. XI. 01. _ 2012. tV. 30. között
éúnlhźzott hatáskörbe ĺ hozott döntéseinek végrehaj tásaľól

A napirendet aylklzárt iĺlésen kell táľgyalni' a d<ĺntés elfogadásához egyszeť|ilminősített
szav azatlobb sé g sziiks é ge s.
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Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Határ ozati jav as|at a bizottság szźlmźr a:

A Városgazdálkodási és PénzüKvi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
te stü letnek az e|őteri eszté s me stársv a|ását,



Kérem az a|źhbí hatfu o zatí j avas l at elfo gadás át.

Határozati javaslat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint a

Humánszolgáltatási Bizottság 20II. XI. 01 . _ 2012.Iv. 30. kozött, átnŕrźz;ott hatáskoľben
hozott döntéseinek végrehajtásaľól sző|ő, az eIóterjesztés mellékletét képező beszámolókat
elfogadja.

Felelős: polgármester
Hatríľidő: 2012.június 2 1.

A diintés végrehajtásátvégző szewezetiegység: Szervezési és Ügyviteli Iroda

Budapest, Z)Iz.június 1 1.
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