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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Németh Zsanett s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű
minősített

x
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

x

Tisztelt Gazdasági Bizottság!

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.
október 27. napján tartott alakuló ülésén a KT …../2014 (X.27.) számú határozatával döntött
a Gazdasági Bizottság hat tagjáról.
A személyi változásokra tekintettel aktualizálni szükséges a Gazdasági Bizottság Ügyrendjét.
A változások egyrészt érintik az elnök akadályoztatása esetén eljáró képviselő, továbbá a
bizottság elnökén kívül a jegyzőkönyv aláíró, továbbá az őt helyettesítő - akadályoztatása
esetén eljáró póttag – személyét, szükséges továbbá az ülésezés rendjéről döntenünk.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a
határozati javaslatot fogadja el.

Budapest, 2014. október 29.

Tisztelettel:

Mezey István s.k.
elnök

Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági
Bizottsága úgy dönt, hogy Ügyrendjét 2014. november 5-től az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Ügyrend I. (2) pontja az alábbiak szerint módosul:
„A bizottság havonta legalább………tart rendes ülést, a testületi ülést megelőző
napon. Az ülések kezdési időpontja ……..óra, indokolt esetben ettől a bizottság
elnöke +/- egy órával eltérhet. Rendes ülések munkanapokon ugyanerre a kezdési
időpontra hívhatók össze.”
2. Az Ügyrend III. (1) pontja az alábbiak szerint módosul:
„A bizottság üléseit az elnök hívja össze. A bizottság elnökét –annak
akadályoztatása esetén- ………………….képviselő helyettesíti, aki a helyettesítés
idejére az elnököt megillető hatáskört gyakorolja.”

3. Az Ügyrend IX. (8) pontja az alábbiak szerint módosul:
„A jegyzőkönyvet Mezey István elnök és ………………………. bizottsági tag írja
alá. ………………………… akadályoztatása esetén a jegyzőkönyv aláírására
…............................. helyett ……………………………. bizottsági tag jogosult. A
bizottsági jegyzőkönyvből az elnök és az aláírásra jogosult másik bizottsági tag
aláírását megelőzően kivonatot kiadni csak „nem hivatalos” jelzéssel, belső
használatra lehet.”
Felelős: Mezey István elnök
Határidő: 2014. november 6.

