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!iI§! A 20l6. évi lakossági fórum összehívá§a.

'l'iszteli Képviseló-te§tület!

A Mag),arország helyi önkormányzatairól szóió 201l. évi Clxxxlx, törvény 53. § (1)

bekezdése szerint a képviselő-testület a müködésének részletes szabályait a szeffezeti és

működé§i szabályzatíól szóló rendeletében haíálozza íneg, Hivatkozott § (3) bekezdése szerint a

képviseló-te§tüIet §zervezeti é§ múködé§i §z.báIyzatában határozza meg, mely önszeNeződő

közösségek képviselóit illeti meg tevékenységi körükben tanácskozásijog a képviseló_testület és

bizoftsága ülésein. továbbá azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, várospolitikai fórum,

városrész tanácskozás, fblugyúlés stb.). amelyek a lakosság, az es/esület€k közvetlen

tájékoztatását, a fonto§abb döntések elóké§zíté§ébe való bevoná§át szolgálják. Ezek

állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véIeményekról tájékoztatni kell a képviselő-

testületet.

Az önkonnányzat szeNei szenezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(lV.15.) számú

önkormányzati reldelet 24. §-a érlelmében a polgármester javaslatára a Képviseló_te§tület

minden év rnárcius hónapjában lakos§ági fórumot tart. A lakossági fórumon a polgármester

beszámol a Képviseló-testüIet elózó évi munkájáíól.

A lakossági fórurn idópontjának nreghatározásánáI fentieken túlmenően _ az alábbi

rendelkezéseket kell figyelembe verrni:

> A lakossági fónun helyéről és időpontjfuól a lakosságot 15 nappal elótte a helyben

szokásos tnódon úttcsitct,ti kcll,

> A képviselő{estület rendszerint havonta, lehetőleg a hónap utolsó hetének keddi

napján délután 14 órátóI rendes ülést taít. A bizottsági üIések a testületi ülést

megelőzó héten zaj lanak,



Ja,,,asolon. hogy a 2016, évi lakossági fórumot 2016. március 22, (kedd) napjára 17 órai

kezdettel hívja ö§sze a Képvi§elő-testület!

Kérem a T, Képviseló-testületet, hogy a hatiirozati javaslatot elfogadni sziveskedjenI

Métykút. 2016. január 26.

HATÁROZATI _ JAVASLAT

.,,..,.../20l6.(11.09,)Kt. számú

Lakossági fórum összehívása.

HATÁROZAT

l. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

önkormányzat Szervei Szervezeti és Múködési Szabályzatriról

szóló 5/20l3,(Iv.15.) önkormányzati számú rendelet 24, §-a
értelmében 20l6. március 22. napján (kedd) l7 órai kezdettel

lakos§ági fórumot hiv össze a Művelődési Házba,

Napirend:

1, Beszámoló aZ önkormánvzat 2015. évi

tevékenységéról.

Elóadó: Kovács Tamás polgármester

2. Tájékozíaíó a2016, évi tervekról.

Előadó: Kovács Tamás polgii,rmester

2. A Képviseló-testület felkéri a polgármestert, hogy

lakossági fórum idópontjáról és helyszínéről a lakosságot

helyben szokásos módon éftesítse.

§!9|§g Kovács Tamás polgáImester

Hctáridö: 20l ö, lebruar 2q, t l: .ossag tajekollatására.)
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