Esélyegyenlőségi, civil és nemzetiségi kapcsolatokért felelős
tanácsnok

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. szeptember 12-i ülésére
Tárgy: A Tanácsnok beszámolója a 2019. évben végzett tevékenységéről
Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján
nyilvános ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 199/2014. (X.22.) határozatában esélyegyenlőségi, civil és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős tanácsnoknak választott meg határozatlan időre.
A tanácsnok az alábbi feladatokat látja el:
1. A kerületi nemzetiségi önkormányzatokkal és képviselőkkel, civil szervezetekkel és
szakbizottságokhoz nem kötődő civil szervezetekkel való kapcsolattartás.
2. Segíti a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét, valamint koordinálja a képviselő-testület és
a nemzetiségi önkormányzatok közötti információ áramlását.
3. Véleményt nyilvánít az Önkormányzat civil szervezeteket érintő feladataiban, közreműködik
ezen önkormányzati feladatok végrehajtásában.
4. Közreműködik a civil szervezeteket érintő ügyek előkészítésében.
5. Figyelemmel kíséri a kerület civil szervezeteinek helyzetét.
6. Kapcsolatot tart a kerületben működő civil szervezetekkel.
7. Részt vesz a tevékenységi körét érintő előterjesztéseket tárgyaló bizottsági üléseken.
8. Részt vesz a Civil Konzultációs Tanács ülésein, figyelemmel kíséri az önkormányzat és a
kerületi civil szervezetek kapcsolatának egyes kérdéseiről és a pályázati rendszerről szóló
18/2011. (X.24.) önkormányzati rendeletben foglaltak megvalósulását, szükség esetén javaslatot
fogalmaz meg a rendelet módosítására.
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV.20.) önkormányzati
rendelet 85.§ (4) bekezdése szerint: „A tanácsnok a képviselő-testület által kapott megbízatása
alapján végzett feladatok elvégzéséről évente – az általános választás évében a szeptemberi rendes
képviselő-testületi ülésen - köteles írásban beszámolni a képviselő-testületnek.”
Fentieknek megfelelően terjesztem be a 2019. évi tanácsnoki tevékenységemről szóló beszámolót,
mely az előterjesztés és egyben a határozati javaslat melléklete.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.
Határozati javaslat:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete Vizi Sándor
esélyegyenlőségi, civil és nemzetiségi kapcsolatokért felelős tanácsnok – határozat mellékletét
képező – 2019. évi beszámolóját elfogadja.
A határozat melléklete: Beszámoló
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A támogató döntéshez az Mötv. 47.§ (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48.§ (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Budapest, 2019. augusztus
Vizi Sándor
tanácsnok
Az előterjesztés összesen 1 db mellékletet tartalmaz.
„A Tanácsnok beszámolója a 2019. évben végzett tevékenységéről” tárgyú előterjesztés ellenőrzési
záradéka:
Az előterjesztést készítette:
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