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igen
nem

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

x

x

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 60.§ának megfelelően – mely szerint a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá –
aktualizálni szükséges a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendjét.
A legutóbbi képviselő-testületi ülésen elfogadott SZMSZ módosításban már átvezetésre
kerültek az Mötv. előírásai, azonban ezt a bizottsági ügyrendben is át kell vezetni.
Arra való tekintettel, hogy a bizottság elnökén kívül még egy bizottsági tagnak is alá kell írnia
a jegyzőkönyvet, ez utóbbi feladatra egy állandó aláíró - akadályoztatása esetére pedig egy
póttag - megválasztását javaslom a Tisztelt Bizottságnak.
Az állandó aláíró és a póttag személyére a bizottsági ülésen teszek javaslatot.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a
határozati javaslatot fogadja el.

Budapest, 2013. október 29.

Tisztelettel:

……………………………….
Pál Tibor s.k.
elnök

Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi
és Ellenőrzési Bizottsága úgy dönt, hogy Ügyrendjét 2013. november 6-tól az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az Ügyrend IX. (2) o) pontja az alábbiak szerint módosul:
„o) a bizottsági ülés elnökének és a jegyzőkönyv aláírására jogosult másik
bizottsági tagnak az aláírását,”
2. Az Ügyrend IX. (8) pontja az alábbiak szerint módosul:
„A jegyzőkönyvet Pál Tibor, a bizottság elnöke 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: Pál Tibor elnök
Határidő: 2013. november 7.

