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Képviselő-testü let e számára

Tisztelt Képviselő-testiilet!

A Magyaĺorszźlg helyi ĺĺnkormźnyzatairól szóló 2011. évi CL)oo(IX. töľvény al. $ (a)
bekezdés szerint a Képviselő-testület _ a törvényben meghatźrozott kivételekkel - hatásköreit
átruházhatja bizottságaira. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mfüodési
SzabáIyairől szóló I9l2009. (V. 06.) szárú ĺinkormányzati rcĺďelet (SZMSZ) 4. $ (6)
bekezdése szerint az átruhźnott hatáskör gyakorlója az ennek keretében tett intézkedésekľől,
azok eľedményeiről sziikség szerint, de évente ęgyszet köteles a Testiiletnek beszámolni.

A Képviselő-testÍilet bizottságainak źttnlhźľ;ott hatáskörben hozott dcjntésęiro| sző|ő - az
érintett Ügyosztályok által leadott jelentések alapján készült - beszámolőkat a mellékletek
tarta|mazztk (1. sz. melléklet _Yźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság,2. sz. melléklet -
Humánszo |gáItattsi B izo tt ság)
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A képviselő-testĹileti tilés időpontj a: 2013. január 23. . sz. napirend

Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai
októbeľ 31. kőzőtt átruházott hatáskiirben
vésrehaitásáról

2012. május 1. _ 2012.
hozott dtintéseinek

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a hatáľozat e|fogađásźlhoz egyszertĺ szavazatíobbség
sztĺkséges

Etol<ÉszÍto szpRvpzprl pcysÉc: SzpnvpzÉsI És rÉpvIspl.ol IRoDA

KÉszÍľprľp :,łcócs ZSANETT RIľl.' opa.rNÉ lonnĺcz lr,ĺÁnľe

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉ].ľYELiNEM IGÉNYEL. IGAZoLÁ$

Jocr roNrnoLr.:

BprpRrpszrÉsnp ALKALMAS :

Rlľĺ,q.N Eon,I'A
lF;cvzo

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezi x
Humánszotgáltatási Bwottságvéleményezi x

Hatáĺ o zati i av aslat a bizottság számár a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszo|gá|tatźsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés mestársv a|ásźt.



KéľemazaIábbihatáľozati javaslatelfogadását.

Hatáłrozati javaslat

A Képviselő-testülęt úgy dönt, hogy az előteľjesztés 1. szźtmu mellékletét képező
Yźrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint az e|őterjesztés 2, számű mellékletét
képezo Humánszolgáltatási Bizottság 2012. május I. - 2012. október 31. kĺjzott, átruhtLzott
hatásköľben hozott dĺjntéseinek végrehajtásárő| szőIő beszámolókat elfogadja.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. iaĺuár 23.

A döntés végrehajtálsátvégző szervezeti egység: Szeľvezési és Képviselői Iroda

Budapest, 2013.januáľ
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