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Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) „A képviselő-testület bizottságai” alcíme rendelkezik az állandó bizottságokkal kapcsolatos
alapvető szabályokról.
A Mötv. 58. § (1) bekezdése alapján a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselőtestület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A
bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több, mint a felét az önkormányzati
képviselők közül kell választani. A Mötv. 58. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a
bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor
megváltoztathatja.
1./ A Mötv. 58. § (3) bekezdése alapján a bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról írásban
lemondhat. A lemondásáról szóló nyilatkozatot a polgármester részére kell benyújtani. A megbízatás
a lemondásban meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában
az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza, továbbá
érvényességéhez nem szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 233/2014. (XI. 27.) határozatával
választotta meg Szathmári Károlyt a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjává. Szathmári Károly
2016. augusztus 23. napjával lemondott a bizottságban betöltött nem képviselő tagságáról. A
Pénzügyi Bizottságban megüresedett nem képviselő tagi tisztség betöltése érdekében javaslatot
teszek arra, hogy a tisztséget Pallás György töltse be.
2./ 2016. október 6. napján kezdeményezés érkezett Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Kulturális Bizottsága személyi összetétele tekintetében arra vonatkozóan, hogy dr.
Magyar
Miklós
2016.
október
31.
napjával
történő
visszahívása
útján
2016. november 1. napjától Tóth Tamás töltse be a bizottságban megüresedő nem képviselő tagi
tisztséget.
Az önkormányzati képviselői kezdeményezésnek eleget téve javaslom a határozati javaslatban
foglalt személyi változás elfogadását.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1)-(3) bekezdése alapján,
figyelemmel a 233/2014. (XI. 27.) határozatra
1./ Szathmári Károly, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja lemondására tekintettel 2016.
október 14. napjától a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjává megválasztja Pallás Györgyöt.
2./ Dr. Magyar Miklóst, a Kulturális Bizottság nem képviselő tagját 2016. október 31. napjával
visszahívja.

3./ 2016. november 1. napjától megválasztja Tóth Tamást a Kulturális Bizottság nem képviselő
tagjává.
4./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1-3./ pontban foglalt döntésekről az érintetteket, valamint a
Pénzügyi Bizottság és a Kulturális Bizottság elnökét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. október 6.

Dr. Papp László
polgármester

