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Képviselő-testülete számára

Tisztelt Képvĺselő-testĺi|et!

I. TényáIlás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

2014. novembeľ 06. nappal hatä|yba lépett a Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Miik<jdési
Szabá|yzatfuő| szóló 36120|4 (XI.06.) önkormányzati rendelet, amelynek hatá|yba lépésével
egyidejűleg a Képviselo-testiilet meghatároztabizottstryainak szźtmátt, és megválasztotta azoktagait.

A Képviselő-testület saját döntése szerint bármikor vá|tońathatbizottsćęainak személyi összetételén,
ezért 2015, június 26 napjttő| Boľoznaki Áľpád (FIDESZ-KDNP) külsős bizottsági tag helyett

szemé|yét kívánja megválasztani az Emberi Erőfoľrás Bizottságba' A döntés
értelmében Boroznaki Arpád (FIDESZ-KDNP) bizottsági tagsága 2015. június 25. napi hatállyal
megsziĺnik.

II. A beteľjesztés indoka

A Magyaľország he|yi önkormányzatairól sző|ő 2011' évi CLXxXx. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 42. s 2. pontja éľtelmében a Képviselő-testület bizottságaival kapcsolatos döntéseit nem
ruházhatja źú, ezért abizottsźęi tag cseľéjéľo|kizárő|ag a Képviselő-testiilet jogosult dönteni'
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő.l.es|.ĺileĹi ülés iclőpontja: 2015. június 25. . sz. napiľend

Táľgy: Javas|at bÍzottsági tag cseréľe

A napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni, a hatiáľozat e|fogadástthoz minősített szavazattöbbség
szĺ'ikséges
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Városgazdálkodási és Pénziĺgyi Bĺzottság vé|eményezi x

Embeľi Eľőforľás Bizottság vé|eményezi x

Határ ozatl jav as|at ą bizoÍtság szźtmfu a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzüg.vi Bizottsági Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
te stĺi I etn ek az e|őteri esztés m e gtár gy alźs át,
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III. A diintés cé|ja' pénzĺĺgyi hatása

Az Emberi Eľőfonás Bizottság hatékony, folyamatos működése érdekében a Képvise|ő-tęstület dönt a
tag cseľéjérol' A bizottsági tagcseréľol szóló döntés pénzigyi fedezete a 1 l 101 cím előirányzaton
biztosított.

IV. Jogszabá|yi kłiľnyezet

A Mötv' 4f . s 2, pontja értelmében a Képviselő-testi'ilet hatáskĺiľéböl nem ruházhatő át szervezetének
kialakítása és miĺködésének meghatározźsa, a töľvény által hatáskö'rébe utalt vá|asztás, kinevezés,
vezetői megbízás.

Az Mötv. 58. $ (l) bekezdése éte|mében: ,,A bizottság elnökének és tagjainak megbízatźsa a
képviselő-testület által történő megvtúasztással jön létľe, a képviselő-testiilet megbizatásźnak
időtartamtlra. A bizottság elnökét és - az elnĺjkkel együtt szttmltott - tagjainak több mint a fe|ét az
önkoľmányzati képviselők köZül ke|l választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagsa a
polgáľmesteľ'

Az 58. $ (2) bekezdés rögzíti: ,,A képviselő-testület abizottság személyi összetételét, |étszámźt a
polgáľmester előteľjesztéséľe bármikor megvá|toztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság
kivételével a bizottságot megszüntetheti.''

K érem az a|ábbi hatźlr o zati j avas lat e l fo gad ás át'

Határozatijavaslat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

|. f0I5.június 26. napjttőI azBmberi Erőforľás Bizottság tagsźtváBoľoÍnaki Áľpád (FIDESZ-KDNP)
helyett ..........-t (FIDESZ-KDNP) vá|asztja meg, Boľoznaki Arpád bizottsági tagsága20|5.
június 25. nappa| megsziinik.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. június 25.

2. felkéľi a jegyzót, hogy gondoskodjon a személyi vá|tozások áNezetés&ől a szükséges
nyilvźtntartźtsokon.

Felelős: jegyző
Határidő: 2015. június 26.

A dtintés v.égľehajtásátvégzti szervezeti egység: Jegyzői Kabĺnet Szervezési és Képviselői I
PénzÍigyĺ Ügyosztály

Budapest, 2015. június 15.

Törvényességi e|lenőrzés:
Danada-Rimán Edina
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