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Tisztelt Közgyűlés!
I. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése állandó bizottságai tagjainak
megválasztása
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 57. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének – a polgármester előterjesztésére – az alakuló vagy az azt követő ülésen meg
kell választania a Mötv. által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott bizottságait.
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 55. §-a határozza meg a
Közgyűlés állandó bizottságait, a bizottságok létszámát, valamint az egyes bizottságok –
bizottság elnökével együtt számított – tagjainak számát.
A 2019. november 7-ei Közgyűlés napirendjén szereplő SzMSz módosítás 55. §-a szerint:
„A Közgyűlés állandó bizottságai és – a bizottság elnökével együtt számított – tagjaik száma:
a) Egészségügyi és Szociális Bizottság (13 fő)
b) Ifjúsági és Sportbizottság (13 fő)
c) Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság (11 fő)
d) Kulturális és Oktatási Bizottság (15 fő)
e) Pénzügyi Bizottság (11 fő)
f) Tulajdonosi Bizottság (7 fő)
g) Ügyrendi Bizottság (8 fő)”
A Közgyűlés a 2019. október 24-ei alakuló ülésén, a 201/2019. (X. 24.) határozatával
megválasztotta az Ügyrendi Bizottságának tagjait.
A fentiekben foglaltak alapján, jelen előterjesztésben a további 6 állandó bizottság tagjainak
(elnök, elnökhelyettes(ek), képviselő és nem képviselő tag bontásban) megválasztására teszek
javaslatot a bizottságok személyi összetételére vonatkozó Mötv.-beli rendelkezések (57. § (1)
bekezdése, 58. § (1) bekezdése, és a 79. § (2) bekezdése) szerint:

a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő
megválasztással jön létre a képviselő-testület megbízatásának időtartamára;

a bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható;

a bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az
önkormányzati képviselők közül kell választani;

a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester, alpolgármester nem lehet.
II. A Józsai Településrészi Önkormányzat tagjainak megválasztása
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Józsa településrész sajátos
érdekeinek képviseletére településrészi önkormányzatot hozott létre Józsai Településrészi
Önkormányzat elnevezéssel.

A Mötv. 62. § (1) bekezdése alapján a településrészi önkormányzat testülete települési
képviselőkből és más, az adott településrészen élő választópolgárokból tevődik össze.
A 2019. november 7-ei Közgyűlés napirendjén szereplő SzMSz módosítás 74. § (2) bekezdése
szerint a településrészi önkormányzat 9 főből áll, személyükről a Közgyűlés dönt azzal, hogy a
településrészi önkormányzat elnökét és alelnökét elsősorban a terület önkormányzati egyéni
választókerületében megválasztott, valamint az ott lakó képviselők közül kell megválasztani.
III. Tag delegálása a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Tanácsába
A Mötv. 94. § (2) bekezdése és a 95. § (1) bekezdése értelmében a társulási tanácsot (mint a
társulás döntéshozó szervét) a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált
tagok alkotják, akik saját maguk közül elnököt választanak és alelnököt választhatnak.
A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: DAHUT)
Társulási Megállapodásának X./1.1. és 1.2. pontja, valamint a X./4.1. és a 4.3.1. pontja az
alábbiak szerint rendelkezik:
„1.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács a Társulás tagjai
által a Társulási Tanácsba delegáltakból áll.
1.2. Valamennyi tag egy-egy képviselő delegálására jogosult, az általa delegált képviselőt
visszahívhatja.
4.1. Az alakuló ülésen a Társulási Tanács tagjai sorából titkos szavazással határozatlan időre
elnököt és 1 alelnököt választ.
4.3.1. Az elnöki megbízatás megszűnik az őt delegáló önkormányzat általi visszahívással.”
A DAHUT Társulási Tanácsának jelenlegi elnöki tisztségét az Önkormányzat delegáltja tölti
be.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2019. október 29-én érkezett tájékoztatásában
foglaltak szerint:
„A társulási tanácsba a tagot a képviselő-testület delegálja, a delegált személy a képviselőtestület tagja, azaz a polgármester vagy önkormányzati képviselő lehet, beleértve a képviselőtestület tagjai közül választott alpolgármestert is. A képviselő-testület kizárólagos delegálási
joga magában foglalja a helyettesítőként delegált tag megválasztásának jogát is, ide nem értve,
ha a polgármestert törvény erejénél fogva a képviselő-testület tagjai közül választott
alpolgármester helyettesíti.
Az önkormányzati választásokat követően indokolt a képviselő-testület társulási tanácsba
delegálásról, valamint a társulási tanács elnökének, alelnökének, a bizottság tagjainak
megválasztásáról szóló határozatok, valamint a társulási megállapodás felülvizsgálata,
szükség esetén módosítása.”
A fentiek alapján javaslom, hogy a Közgyűlés a Társulási Tanács soron következő ülésétől
kezdődően hívja vissza a DAHUT Társulási Tanácsából Jenei Imre delegált tagot, és ezzel
egyidejűleg a Társulási Tanácsba Balázs Ákos alpolgármestert, távolléte esetére Dr. Barcsa
Lajos alpolgármestert delegálja, egyben javasolja Balázs Ákos elnöki megválasztását.

IV.
Az SzMSz 56. §-a értelmében a Közgyűlés által létrehozott állandó bizottságok ügyrendjüket
saját maguk állapítják meg. A bizottsági ügyrendet a bizottság megalakulását követő 30 napon
belül a jegyzőnek meg kell küldeni. Az ügyrendet a bizottságnak folyamatosan felül kell
vizsgálnia, figyelemmel az SzMSz és más jogszabályok változásaira. Az SzMSz 75. § (1)
bekezdése alapján a településrészi önkormányzat működésének részletes szabályait maga
állapítja meg e rendelet keretein belül.
Mindezek alapján az állandó bizottságoknak és a Józsai Településrészi Önkormányzatnak az
elfogadott ügyrendjüket 30 napon belül, azaz 2019. december 7. napjáig meg kell küldeniük a
jegyző részére.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a bizottságok tagjainak személyére a Közgyűlésben
mandátumot szerzett jelölő szervezetek képviselőivel történő egyeztetés végleges eredménye
alapján teszek javaslatot előterjesztői kiegészítés keretében.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) és (2) bekezdése, 58.
§ (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdése, 79. § (2) bekezdése, 94. § (2) bekezdése, és a 95. § (1)
bekezdése, valamint az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 55. §-a, 56. §-a, 74. § (2)
bekezdése és a 75. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 201/2019. (X. 24.) határozatra
1./ megválasztja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése állandó
bizottságainak képviselő és nem képviselő tagjait az alábbiak szerint:
a) Egészségügyi és Szociális Bizottság (13 fő):
Elnök:
Alelnök:
Képviselő tagok:
Nem képviselő tagok:
b) Ifjúsági és Sportbizottság (13 fő):
Elnök:
Alelnök:
Képviselő tagok:
Nem képviselő tagok:
c) Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság (11 fő):
Elnök:
Alelnök:
Képviselő tagok:
Nem képviselő tagok:
d) Kulturális és Oktatási Bizottság (15 fő):
Elnök:
Alelnök:
Képviselő tagok:
Nem képviselő tagok:
e) Pénzügyi Bizottság (11 fő):
Elnök:
Alelnök:
Képviselő tagok:
Nem képviselő tagok:

f) Tulajdonosi Bizottság (7 fő):
Elnök:
Alelnök:
Képviselő tagok:
2./ Megválasztja a Józsai Településrészi Önkormányzat tagjait (9 fő) az alábbiak szerint:
Elnök:
Alelnök:
Képviselő tagok:
Nem képviselő tagok:
3./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésről tájékoztassa a
megválasztott nem képviselő tagokat.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
4./ Felkéri az állandó bizottságok elnökeit és a Józsai Településrészi Önkormányzat elnökét,
hogy a bizottságok, illetve a településrészi önkormányzat ügyrendjét alkossák meg és az
elfogadott ügyrendet 30 napon belül küldjék meg a jegyzőnek.
Határidő: 2019. december 7.
Felelős: az állandó bizottságok elnökei, illetve a Településrészi Önkormányzat elnöke
5./ Megköszönve eddigi munkáját visszahívja a Debreceni Agglomeráció
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsából (a továbbiakban: Társulási Tanács) annak
soron következő ülésétől kezdődően Jenei Imre delegált tagot.
Egyidejűleg a Társulási Tanácsba Balázs Ákos alpolgármestert, távolléte esetére Dr. Barcsa
Lajos alpolgármestert delegálja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tag
képviselőjeként.
6./ Javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy Balázs Ákost válassza meg a Társulási Tanács
elnökének.
7./ Felkéri a Szervezési Osztály vezetőjét, hogy tájékoztassa a Társulási Tanács tagjait az 5.-6./
pontban foglaltakról.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Szervezési Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2019. október 31.
Dr. Papp László
polgármester

