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Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények ismertetése

A Képviselő-testiilet SzervezeÍi és Műktjdési SzabáIyzatábanmeghataroztabizottságainak
számźú, és megválasztotta azok tagtrait. A Képviselő-testület így tĺjbbek között 2012.

maľcius 5-tő1 Gulyás Mihályt, illetve 20|2. októbeľ 18-tól Sugáľ Andľást a
Y árosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság tagj ainak megválasztotta.

Előterjesztő:Dr. Kocsis iľi4ź.lié - polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2014. auglĺsńus 27 , . sz. napiĺend

Tá rgy : Javaslat bizottsági tag cseľéľe

A napirendet nyílt ülésen kelt ttrgya|ru, a hatźttozat elfogadásához minősített

szav azattobb s é g sziiksé g e s
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszo l gáltatási B izotts ág v éIemény ezi

Határ ozati j av aslat a bizottság' sztmár a:

A Yźĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsäý Humánszolgtitattsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testü letnek az e|őteriesztés megtárgy a|ását'

2l],ĺl,AtlG2ü ĺ9m5-".



II. A beteľjesztés indoka

A Magyarország helyi önkormányzataitóI szőIő 20II. évi CLXXXX. töľvény (a
továbbiakban: Mötv.) 42. $ 2. pontja értelmében a Képviselő-testület bizoltsćęaiva|
kapcsolatos dĺjntéseit nem ruhtzhatja át, ezért a bizottsági tag cseréjérőI kizáről'ag a

Képviselő-testtilet j o gosult dönteni.

III. Tényállási adatok

Torvényi fe\hatalmazźs a\apján a Képviselő-testület saját dcjntése szeľint bármikoľ

váItoztathatbizottságainak személyi összetételéĺ' ezért20I4. augusztus 28-tő| Gulyás Mihály
és Sugáľ Andľás külsős bizottsági tagok helyett Baľabás József és Kcirmendi Gábor Attila nem

önkormányzati képviselők személyét kívanja megvźłlasztani a Vaľosgazdá|kođźlsi és PénzĹĺgyi

Bizottságba.

Iv. A dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

A határozati javaslat a\apjźn a Képviselő-testület megvźůasztja a Városgazdálkodási és

Pénzngyi Bizottság tagjainak 2OI4. augusztus 28. napjźtől Gulyás Mihály és Sugár András

külsős bizottsági tagok helyett Barabás Józsefet és Köľmendi Gáboľ Attilát. Gulyás Mihály és

S ugaľ András b izottsági tagsága 20 I 4 . au gusztus 27 - ei hatalIyal me g szúnik.

V. A dłintés céIja, pénzügyi hatása

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatékony, folyamatos mfüödése érdekében a

Képviselő-testület đönt a tagok cseréjéről.

A bizottsági tagcserérol szóló döntés péĺungyi feđezetet igényel.

VI. Jogszabályi kiirnyezet

A Mötv. 4f. s 2. pontja éľtelmében a Képviselő-testiilet hatásköréből nem ĺlházhatő át

szewezetének kialakítása és múk<jđésének meghatźrozása, a tcirvény által hatáskörébe utalt

v á|asttás, kinevezé s, v ezetói me gbízás.

Az Mötv. 57. $ (1) bekezdése szerint ,,A képviselő-testĺilet szervezsti és mfüödési
szabźiyzatźhan határozza meg bízottságait, a bizottságok tagjainak számźú, a bizottságok

feladat- é s hatásköľét, műkö désĺik alapvet ő szab á|y aít.,,

Az Mötv. 58. $ (2) bekezdése énelmében a Képviselő-testület a bizottság személyi

cisszetételét, |étszámźi a polgármester előteľjesztésére báľmikoľ megváltoztat|latja, a

kĺjtelezően Iétrehozandó bizottság kivételével abizottságot megszüntetheti.



A Képviselo-testület és Szervei Szervezeti és Műkĺ'dési Szabályairól szóló 2512013. (v. 21 .)
számu önkormányzatí rendelet (SZMSZ) 46. $ (1) bekezdése értelmében ,,A Képviselő-
testiilet feladatainak hatékonvabb és eredménvesebb ellátása érdekében bizottsásokat hoz
létre.''.

Kéľemaza|élbbíhatźrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

I. f0I4. augusztus 28. napjátől a VaľosgazđáIkodási és Pénziigyi Bizottságtagsźná Gulyás
Mihály (MSZP) és Sugáľ András (MSZP) helyett Barabás Józsefet (MSZP) és Körmendi
Gábor Attilát (MSZP) váLasztja meg.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. augusztus 27 .

2. felkéri a jegyzot, hogy gondoskodjon a személyi változások átvezetéséről a szfüséges
nyilvántaľtásokon.

Felelős: jegyző
Határidő: 2014. szeptember 1 .

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szer"vezési és Képviselői
Iľoda, Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2014. auguszťus 25.

polgármester

Törvényességi ellenőrzés :
Danada-fuman Edina
jegyző

nevében ésmegbízásábő| 
/

/,,Íĺb" ń-?
Dr.l0;ĺészár Erika
a|jegyző




