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Képviselő-testtĺlete számár a

Tĺsztelt Képviselő-testůilet!

A Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatźlrőI sző|ő 36120|4.
(XI.06.) önkormányzati rendelet |7. $ (3) bekezdés a) pontja a|apjźn ,,A Klźpviselő-testület
által megsząbott határidőben el nem készült előterjesztések jegyzłéke, amely tartalmazza a
halasztós rövid indokolását és az előteriesztő által vóllalt úi határidőt,,

A fentiek éľtelmében tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testüIetet az alźlbbialr<ĺőlr:

Előterjesztő: Danada-Rimán Edina jegyzó

A képviselő-testületi ülés iđőpontja:2014. december 04. . sz. napirend

Tárgy: Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékérő|

A napirendet nyílt tilésen kell tárgyalni, döntés nem szükséges.
ElorÉszÍro szeRvezpTl EGYSÉG: SznnvpzÉsI És KÉpvIsELoI IRoDA
KÉszÍrpľrE (ÜcvnvrÉzo NEvr): Vn,ą.rNÉ CsÉsl TÍuľe. ť/u,{ r,

PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉNypI.ńĺEM IGÉNYEL, IGAZoLÁS: 7L--
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BETERJESZTÉSRE ALKALMAS

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi \ tr
Embeľi Eľőforľás Bizottság véIeményezi t]
Hatźr ozati jav as|at a bizottság szálnár a:

A Yźttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-
te stii letnek az e|óteri esztés me etársv a|ásźt.
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Javaslat tinkormlűnyzati segély bevezetésére, valamint új, egységes szocilźlis, és

gyeľmekvédelmí tdmogatúsí rendelet megalkotdsdra

477tf0r3.(xII.18.)

A képviselő-testiilet úgv dönt. hogv felkéri a polgármesteľt. hogv a 2014. ianuár 01.
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Törvényességi ellenorzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbuásábĺíl:

ľ,wM

szocta tásokľól sző n foslaltak

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő : 2014. szeptembeľi első képviselő-testiileti iilés.

Humdnszolgúltatúsi ijwosztdlv Csalddtdmogatúsi Iroda tő'iékoztatása alapión:
A pénzbeli és teľmészetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és

gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 57lf013. (xII.20.) iinkoľmányzati
rendeletben szabáůyozott szociális támogatások ktiltségvetési fedezetét jelentős

méľtékben érinti a 2015. évet éľintő ktiltségvetési tłiľvény. Folyamatban van a szociális
tiirvény mĺídosítása is. A tiirvényteľvezetek alapján tiibb segélyezési forma várhatóan
átalakul, a javaslat elfogadása esetén az łinkormźnyzat segéIyezésről szóló rendeletét
mĺódosítanĺ szükséges. Emiatt javasolt, hogy a beszámoló és az tinkormányzati rendelet
felĺilvĺzsgálata egyidejíĺleg ttirténjen, mely előterjesztés várhatóan a Képviselő-testůilet
2015. januáľi ülésére keľül előterjesztésľe.

Budapest, 2014. novembęr 24. cŃ
Danada-Rimán Edina

jegyző
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