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Városgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bizottság véIeményezi x

Embeľi Erőfoľľás Bizottság véIeményezi tr

Hatfu ozati j av as|at a bizottság számźr a:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az

előterj esztés megtĺĺrgyalását.

Budapest Józsefvárosi onkoľm ányzat

Képviselő-testülete számńra

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet 2o|4. november 5-ei ülésén elfogadta a Képviselő-testtilet és Szervei
Szervezeti és Mfü<'désiSzabőůyzatárő| szó|ő 3612014. CxI.06) sz. önkormźnyzati rendeletét (a

továbbiakban: rendelet). A rendelet 35.$ (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testtilet
mellett két állandó bizottság _ a Varos gazđá|kodási és Pénziigyi Bizottság, va|atlint az

Emberi Erőfoľľás Bizottság mfüödik, mindkét bízottsźrytagjainak száma l5 - 15 fti.
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A ľendelet elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testiilet 21012014. (K.05.) szttm,(l

hatźrozatéxa| az Emberi Erőfoľrás Bizottság valameĺuryi tag1źú,, a Yárosgazdálkodási és
Péĺlzligyi Bizottság |2tag'átvá|asztottameg. A Demokratikus Koalíció oszi Evát javasolja a
bizottság külsős tagj ának.

II. A beterjesztés ĺndoka

A Képviselő-testiilet Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága jogszeľĹĺ és zavarta|an
múködésének biztosításźłloz a rendeletben foglalt bizottsági |étszźlm szerinti tagot meg kell
vźiasztaĺi.

III. A diintés célja' pénzüryi hatása

A tényállási részben leírtak alapjźn, a ľendeletben foglalt létszámbarl' aYátosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság tagi ainak a megválas ztása.
A Képviselő-testtilet dĺjntésének van pénzügyi hatása, mivel aYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság tagiait az önkormźnyzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizoÍIság tagjĺínak
dijazásátőI szőIő 35120|4. (X.22,) önkormányzatí rcnďe|etben meghatźrozot1tiszteletdíj illeti
meg.
A tisztelet dijak feďezetét a Képviselő.testiilet a 20212014. (X.22.) szźnní hatźlrozatźya|
biaosította.

IV. JogszabáIyĺ kiirny ezet

A Képviselő-testiilet hatásköľe Magyaľorszźą helyi önkoľmĺányzatairőI sző|ő 20|1. évi
cLx)oilX. törvény (a továbbiakban: Mĺĺtv.) 42. s 2. pontján, 58. $ (2) bekezdésén aLapu|. Az
Mötv. 58. $ (l) éľtelmében a bizottság elnökének és tagjainak a megbizatása a képviselő-
testiilet általi megválasztással jön létre. A ľendelet 35. $ (1) bekezdése értelmében a
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tagjainak |étszźlma 15 fő.

Ké re m az a|á,ňbi határ ozati j av a s lat elfo ga d ás át.

HłrÁnozłTI JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. a Vĺĺrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság külsős tagiainak az a|ábbi személyeket
vźůasztjameg:

o szi Ev a- Demokľatikus Koalíció

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza



Felelős: polgármester

Hatĺĺľidő: 2014. december 04.

2. Fęlkéľi a jegyzot,lrogy gondoskodjon a szcmólyi változósok ćtwezetéséről a sziikséges

nyilvĺĺntartásokon.

Felelős: jegyző

Hatáľidő: 20t4. december 04.

A diintés végľehajtá sáú végző szervezetiegység: JegĺzőiKabinet, Pénzĺiryi Üryosztály

Budapest, 20|4. novembeľ 24. \ ! t
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iegyző
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