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Elıterjesztés 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010. december 9-i ülésére 

 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság a 2010. október 28-i ülésén meghozott 1/2010. 
(10.28.) számú és a 2010. november 10-i ülésén meghozott 29/2010. (11.10.) számú 
határozataival fogadta el ügyrendjét. Az ügyrendet Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyőlése 453/2010. (11.18.) számú határozatával hagyta jóvá.  
 
A közgyőlési jóváhagyásig eltelt idıszakban – a hatáskör átruházására vonatkozó 
35/2010. (XI.22.) önkormányzati rendelet kihirdetését megelızıen - a fent írt két 
bizottsági ülésen átruházott hatáskörben határozatok elfogadására is sor került az 
ügyek sürgıssége miatt.  
E határozatok a közterületek használatát biztosító 2/2010. (10.28.), 3/2010. (10.28.), 
22/2010. (11.10.) számú, a támogatásokat érintı 6/2010. (10.28.), 7/2010. (10.28.), 
20/2010. (11.10.) számú, a 2011/2012. évben indítható középiskolai osztályok 
számáról szóló 4/2010. (10.28.) számú és a diáksport támogatási keret 
felhasználásáról szóló 5/2010. (10.28.) számú határozatok.  
 
A határozatok jelen elıterjesztés mellékletét képezik. 
 
Tekintettel arra, hogy a Közgyőlés a november 18-i ülésén hagyta jóvá a Bizottság 
ügyrendjét és megalkotta az Önkormányzat egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 
rendeletet,  ezért most a Bizottságának szükséges megerısítenie egy új határozattal 
e Közgyőlést megelızıen hozott határozatait. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ügyek újbóli érdemi tárgyalásától eltekintve, a 
fent említett határozatokat megerısítı határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.   
 
 
 
 
Staub Ernı  
osztályvezetı 
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 
…/2010. (12.08.) számú 
h a t á r o z a t a 
 
az Oktatási és Kulturális Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatainak 
megerısítése 

 
 

1. Az Oktatási és Kulturális Bizottság az átruházott hatáskörben hozott 2/2010. 
(10.28.), 3/2010. (10.28.), 4/2010. (10.28.), 5/2010. (10.28), 6/2010. (10.28.), 
7/2010. (10.28.), 20/2010. (11.10.) és 22/2010. (11.10.) számú határozatait a 
35/2010. (XI.22.) önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazásra 
tekintettel, a Közgyőlés 453/2010. (11. 18.) számú határozatával jóváhagyott  
ügyrend alapján megerısíti.  
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