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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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Váro s gazdáIko dási és P énzü gyi Bizo ttsá g v é|eményezi

Humánszolgáltatási Bizottság
Hatźtrozati j av as|at a

A

vé|eményezi

x

bizottsźĘszźlmáĺa:

Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáý Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő.

testületnek az e|őteriesztés megtáľgy a|ásźú.

Tisztelt Képviselő.testü
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Előzmények ismeľtetése

A Képviselő-testtilet Szervezeti és Műkc'dési.SzabáIyzatában meghatźlroztabizottságainak
számtú., és megválasztotta azok tagait. Igy tĺibbek között 2010. október 15-től a
HumánszoIgáItatásiBizottságtagsánakmegváIasztottaGábosiCsabát.
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A beterjesztés indoka

szőIő 20T1. évi CLXXX. törvény 42. s 2. pontja
értelmébena Képviselő-testület bízotĺságaival kapcsolatos dĺjntéseit nem rvházhať1a ái, ezért a
bizottsági tag cseréjéľo|I<lzarőIagaKépviselő-testiilet jogosult dönteni.

A Magyaľország helyi önkormányzatairő|

ilI.

Tényállásĺ adatok

Törvényi felhatalmazás a|apjźn a Képviselő-testület sajat döntése aIapjáĺ bármikor
váItoztatbat bizottságainak személyi összetételén, ezért 2014. június I2-tőI Gábosi Csaba

külsős bizottsági tag helyett Rostás Péter nem önkormanyzati képviselő személyétkívanja
megváIasztaniaHumánszo|gáItatásiBizottságba.

Iv. A diintés tartalmának ľószletes ismertetése
A határozati javaslat alapjźn a Képviselő-testület megváIasńja a HumánszolgáItatási
Bizottság tagjának A\I4.június 12. napjátől Gábosi Csaba külsős bizottsági tag helyett Rostás
Péteľt.Gábosi Csaba bízottságitagsága}}I4.június 1l-ei hatállyal megszűnik.

V. A döntés célja' pénzügyi hatása

A

Humánszo|gá|tatási

a KépviselőBizottság hatékony, folyamatos múködése érđekében

testÍilet dönt a tagok cseréjéről.

A bizottsági tagcseréről szóló

Iv.

döntés plusz költségvetési fedezetet nem igényel.

Jogszabályi kiiľnyezet

A

Magyarország helyi cinkormźnyzataírő| sző|ő 20II. évi CLXXXIX. törvény 57. $ (1)
bekezdése szęľint,,A képviselő-testtilet szervezęti és működési szabá|yzatábanhatátozzameg
bizoÍtsźąait,abizottságok tagjainak számát, abizottsźryok felađat-és hatáskĺjľét,múködéSfü
alapv ető szab tiy ait.,,
és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabályairól szóló 2512013. (v.27.)
száĺnű önkormányzati rende|et (SZMSZ) 46. $ (1) bekezdése éľtelmében,,A Képviselőtestület feladatainak hatékonyabb és eľedményesebb el|átása érdekébenbizottságokat hoz
létre.''.

A Képviselő-testiilet

l\r

Kéremazalábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.2014. június 12. napjátől a HumánszolgáItatási Bizottság tagsává Gábosi Csaba lrelyett
(FIDESZ-KDNP) Rostás Péteľt(FIDESZ-KDNP) választj a meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 201'4.június

1 1.

2. fe|kéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szeméIyi változások átvezetésétől a szükséges
nyilvántaľtásokon.

Felelős: jegyző
Hataľid ő: 2014. iúnius 1 5.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szeľvezési és Képviselői
Iroda, PénzůigyiUgyosztály

Budapest, zUl4.június 2.

Dr. Kocsis Máté
polgáľmester (

Törvényességi ellenőrzés:
RimĺínEdina
jegyzó
nevében és megbízásźtbőI
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