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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja:2016. február 4. sz. napirend

Táľgy: Javaslat bizottsági tag cseľéjéľe

A napiľendet nyílt tilésen kell tárgyalni, a hatźrozat e|fogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges

ElorÉszÍro SZERVEZETI pcysÉc: JpcyzÓl I(ÁBľNET SzpRvpzÉsI És KÉpvlsei-ol Inooe. & L^ g
KÉszĺľprrp: BooNÁn GesREI-I-e

PÉNzÜcyl rpopzprpľ lcÉNypI-/Npliĺ IcÉNypI-, IGaZoLÁS:

Jocl <oNTnolL: ĺü.,@1

BprpzupszrÉSRE ALKALMAs:
Dn.Naoa-fuuÁĺ Eoľľe

lpcyzo
ranrós rÁvo;lÉrÉľľx

/ ĺ//ĺ
lr.,ĺUpa-.
on. MÉszÁnErura

eup,cvzo

l.4 ĺ6 , i,- ĺĐhł/ľ,Úĺe
t,t-aĄ4-t</. 

" 
I/ (______\

Yáłrosgazdá|kodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi x
Embeľi Erőforľás Bizottság vé|eményezi x

Hatźtr ozati jav as|at a bizottsźłg számźr a:

A Városgazdá|kodási és Pénzüg.vi Bizottság/ Emberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|óteriesztés mestáľsv a|ásźłt.

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I.Tényá||ás és a döntés tartalmának ľész|etes ismertetése

2014. november 06. nappal hatá|yba lépett a Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és Miĺködési
Szabźiyzatárő| szőlő 36/2014 (XI.06.) onkormźtnyzati ľendelet, amelynek hatá|yba lépéséve|
egyidejűleg a Képviselő-testület meghatároztabizottstryainakszámźtt. és megválasztotta azoktagtrait.

Patatics Balźzs, az Emberi Eľőforľás Bizottság külsős bizottsági tagja benyujtotta lemondását. A
Képviselő-testĺ'ilet saját döntése szerint báľmikor vźútonathat bizottságainak személyi összetételén,
ezért f0|6. február 5. napjátő| Patatics Ba|ázs (FIDESZ-KDNP) ki'i|sős bizottsági tag helyett

.. személyét kívánja megválasztani az Emberi Eľőforrás Bizottságba. A döntés
éľtelmében Patatics Ba|ázs (FIDESZ-KDNP) bizottsági tagsága 2016. februźtr 4' napi hatźt||ya|
megszűnik'

II. A beteľjesztés indoka

A Magyarorszźry he|yi önkoľmányzatairő| sző|ő 20|1. évi CLxXXx. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 42. s 2' pontja érte|mében a Képviselő-testĺilet bizottságaival kapcsolatos döntéseit nem
rubázhatja át, ezért abizottsági tag cseréjérő|kizárolrag a Képviselő-testület jogosult dönteni.
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III. A dtintés céIja' pénzügyi hatása

Az Embeľi Erofonás Bizottság hatékony' folyamatos míĺködése érdekében a Képviselő-testület dönt a
tag cseréjéľől. A bizottsági tagcserérőI szóló d<jntés pénzügyi fedezete a f0|6' évi átmeneti
gazdálkodásról szóló 5fl2015. (xII.10.) önkormányzati rendelet a|apjźn biztosított és a 2016. évi
költségvetési rendelet tervezetben is szerepel 1l l0l címen.

fV. Jogszabá|yi környezet

A Mötv. 4f . s f . pontja értelmében a Képviselő-testület hatáskoréből nem ruházhatő át szervezetének
kialakítása és működésének meshatároztsa. a törvénv által hatásköľébe utalt választás. kinevezés.
vezetói megbizás.

Az Mcjtv. 58. $ (1) bekezdése éľtelmében: ,,A bizottság elnökének és tagjainak megbizatźsa a
képviselő-testület által történő megvźiasztással jon létre, a képviselő-testtilet megbízatźsának
időtartamára. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt sztlmított - tagjainak több mint a felét az
önkormányzati képvise|ők kĺjzül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy taga a
polgármester.

Az 58. $ (2) bekezdés rögzíti: ,,A képviselő-testiilet a bizoÍtság személyi összetételét, |étszámát a
polgármester előteľjesztésére brírmikor megvźitoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizoÍtság
kivételével a bizottságot megszüntetheti.'

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testtilet ligy dönt, hogy

I. f016. február 5. napjától az Embeľi Eľőforrás BizoÍÍságtagsává Patatics Ba|źzs (FIDESZ-KDNP)
helyett ..-t (FIDESZ-KDNP) vźiasztja meg, Patatics Balázs bizottsági tagsága 2016.
febľuár 4. nappa| megszűnik.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. február 4.

2. felkéri a jegyzót, hogy gondoskodjon a személyi változások áftezetésérő| a szükséges
nyi|vántartźlsokon.

Felelős: jegyző
Határidő: 20|6. február 4.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szeľvezési és Képviselői Iľodao
Pénzügyi Ugyosztály

Budapest, f0|6. januźtr 25.
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dr. Kocsis Máté

polgármester u,Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
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nęvében és megbízásából
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