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Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számá,r a

Tisztelt Képviselő-testiĺlet!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

2074. november 06. nappal hatźúyba lépett a Képviselő-testĺ'ilet és Szervei Szervezeti és Műkĺidési
Szabźiyzatźró| szól'ő 36ĺf0|4. (XI.0ó.) önkormányzati ľendelet, amelynek hatźiyba lépésével
egyidejűIeg a Képviselő-testtilet meghatároztabizoÍtsägainak számát, és megválasztotta azoktagtrait.

Patatics Ba|źas, az Emberi Eľőforľás Bizottság külsős bizottsági tag|a benyujtotta lemondását. A
Képvise|ő-testiilet saját döntése szerint bármikor vá|toztathat bizottságainak személyi összetételén,
ezért 2076. március 4. napjźttő| Patatics Ba|ázs (FIDESZ-KDNP) külsős bizottsági tag helyett

.. személyét kívánja megválasztani az Embeľi Erőforrás Bizottságba. A dĺjntés
értelmében Patatics Ba|ázs (FIDESZ-KDNP) bizottsági tagsága 2016. március 3. napi hatállyal
megsziĺnik.

II. A beteľjesztés indoka

A Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő f0|l. évi CLXXXX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 42. s 2. pontja értelmében a Képviselő-testiilet bizottságaival kapcsolatos döntéseit nem
ruházhatja át, ezért abizottsági tag cseréjérő|kizárő|ag a Képviselő-testület jogosult dönteni.
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testĺ'ileti ülés időpontj a: 20|6. március 3. . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat bizottsági tag cseľéjére

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat e|fogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges
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Yírosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi x

Emberi Erőfoľľás Bizottság vé|eményezi x

Hatźtr ozati jav as|at a bizottság számźtr a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság/ Embeľi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az ę|őteriesztés mestársv a|źsźú,



uI. A dtintés céljao pénziigyi hatása

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság hatékony, folyamatos működése érdekében a Képviselő-testület dönt a
tag cseréjéről. A bizottsági tagcseréről szóló döntés pénzügyi fędezete af016. évi koltségvetésben a
1 1 101 címen biztosított.

TV. Jogszabályi kłiľnyezet

A Mötv. 42. s 2. pontja értelmében a Képviselő-testület hatásk<jréből nem ruházhatő át szewezetének
kialakítása és működésének meshatározása. a törvénv által hatáskörébe utalt vá|asztás. kinevezés.
vezetői megbízás.

Az Mötv. 58. s (1) bękezdése értelmében: ,,A bizottság elnökének és tagjainak megbizatása a
képviselő-testtilet által történő megvźiasztással jön létre, a képviselő-testiilet megbizatásźnak
időtartamźtra. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt szttmitott - tagjainak tĺjbb mint a fe|ď az
önkormányzati képviselők közi.il kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy taga a
polgármester.

Az 58. $ (2) bekezdés ľĺigzíti: ,,A képviselő-testtilet abizottsźą személyi összetételét,|étszźtmát a
polgármesteľ előteľjesztéséľe báľmikor megvá|toztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság
kivételével a bizottságot megszüntetheti.''

Kéľem az a|ábbi határ o zati j avas lat el fo gadás át'

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

| . 2016 . máľcius 4. napjátő| az Emberi Erőfoľrás Bizottság tagstwá Patatics Balázs (FIDESZ-KDNP)
helyett ..-t (FIDESZ-KDNP) vá|asztja meg, Patatics Balázs bizottsági tagsźrya 20|6.
március 3. nappal megszűnik.

Felelős: polgármester
Határidó: 20 1 6. március 3.

2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi változások źúvezetéséról a szükséges
nyi|vźłntartásokon.

Felelős: jegyzó
Hatáľidő: 2016. március 3.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési és Képviselői Iľoda,
Pénzügyi Ugyosztály

Budapest, 2016, februźr L3.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
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