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Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 57. § (1) bekezdésében foglalt szabályozás alapján a képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a
bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait.
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.
A Debrecen Megyei Jogú Város 6. számú önkormányzati egyéni választókerületében 2017.
május 7. napján megtartott időközi önkormányzati képviselő választás eredményeként Türk
László, a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt
képviselőjelöltje önkormányzati képviselői mandátumot szerzett.
Türk László képviselő úr 2014. november 27. napjától kezdődően, Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése 233/2014. (XI. 27.) határozata alapján a Kulturális
Bizottság nem képviselő tagi tisztségét töltötte be.
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szervezeti és Működési Szabályzat)
55. § c) pontja alapján a Kulturális Bizottság 7 képviselő + 6 nem képviselő tagból áll, létszáma
13 fő.
Annak érdekében, hogy Türk László önkormányzati képviselői megbízatása mellett a
továbbiakban is betölthessen a Kulturális Bizottságban – ezúttal már képviselő bizottsági tagi –
megbízatást, javaslom, hogy


a Közgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzat bizottságok létszámára és
összetételére vonatkozó 55. §-ának c) pontját oly módon módosítsa, hogy a Kulturális
Bizottság 13 fős létszáma a korábbi 7 képviselő + 6 nem képviselő tag helyett 8
képviselő + 5 nem képviselő tagból álljon, továbbá



a Közgyűlés 2017. május 26. napjától válassza meg Türk Lászlót a Kulturális Bizottság
képviselő tagjának. (Ezáltal a bizottság személyi összetétele változatlan maradhat.)

Előzetes hatásvizsgálat:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése
szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a Közgyűlést tájékoztatni
kell.

A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
A Jat. 17. §-ában foglalt, fentebb idézett rendelkezés alapján, az előzetes hatásvizsgálati
szempontoknak történő megfelelés céljából az előterjesztés előkészítése során megvizsgáltuk a
tervezett rendeletmódosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a rendeletalkotás e
tárgykörben való szükségességét, valamint az alkalmazáshoz szükséges feltételeket.
A rendelettervezet eredményeként hatályba lépő szabályozás alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételeket megvizsgálva megállapítható, hogy e
feltételek rendelkezésre állnak; a módosításhoz kapcsolódó gazdasági, költségvetési hatások,
továbbá adminisztratív terheket befolyásoló hatások pedig nem jelentenek érdemi változást a
hatásvizsgálattal érintett szempontokat érintően.
(A Jat. 17. § (2) bekezdésében szereplő társadalmi hatásokra, környezeti, egészségi
következményekre vonatkozó hatásvizsgálat elvégzésének szempontja a rendelet esetében nem
értékelhető.)
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben szereplő
rendelettervezetet, valamint az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen megtárgyalni és
elfogadni.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1) - (2) bekezdése alapján

1./ megválasztja 2017. május 26. napjától Türk Lászlót a Kulturális Bizottság képviselő tagjává.

2./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről az érintettet, valamint a Kulturális
Bizottság elnökét értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2017. május 17.

Dr. Papp László
polgármester

