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Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
34. §-a szerint „A képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati képviselőnek a
javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnok felügyeli a
képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását.”
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatától szóló 1/2013.
(I.24.) rendelet 53. § (1) bekezdése szerint a tanácsnok megválasztása határozott időre, vagy
meghatározott feladatok ellátására szólhat. Ugyanezen § (4) bekezdése értelmében a tanácsnok
megbízatásának időtartama alatt évente egy alkalommal tevékenységéről beszámol a Közgyűlésnek.
Jelen előterjesztés keretében egy fő tanácsnok megválasztására teszek javaslatot az alábbiak szerint.
Az oktatási intézmények közötti kapcsolatokért felelős tanácsnok megválasztása
2016. februárjában a Közgyűlés elfogadta az Új Főnix Tervet. A 200 milliárd forintos fejlesztési
programnak hat fő eleme van, ezek a gazdaságfejlesztés, a közlekedésfejlesztés, a kultúra, az élhető
város, az oktatás és a gondoskodó város.
Az Új Főnix Terv keretein belül megvalósultak olyan fejlesztések, melyek az oktatás színvonalát emelik.
Az óvodák és iskolák bővítése, energetikai korszerűsítése, valamint a Debreceni Nemzetközi Iskola
megalapítása Debrecent a régió egyik legfontosabb oktatási központjává teszik. A program fő célja,
hogy a debreceni oktatási intézményekből kerüljenek ki a jövő szakemberei, akik a munkaerőért folyó
piaci verseny igazi nyertesei lehetnek.
Az iskolák fenntartása igen sokszínű. A Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben csaknem 22
ezer, a Debreceni Szakképzési Centrum tagiskoláiban pedig több mint 10 ezer tanuló kezdte meg a
2019/2020-as tanévet. Az előbb említett két fenntartó mellett megtalálhatóak Debrecenben egyházi
fenntartású, a Debreceni Egyetem fenntartása alatt álló, valamint az alapítványok és egyéb szervezetek
fenntartásába tartozó oktatási intézmények is.
A fent említett sokszínű fenntartói kör miatt fontos feladatnak kell tekintenünk, hogy az intézmények
egymással együttműködve szolgálják ki a debreceni diákok és városunk vállalkozóinak igényeit. Ennek
érdekében szükséges összefogni és koordinálni ezt a szerteágazó kapcsolatrendszert.
Javasolom, hogy a debreceni oktatási intézmények közötti kapcsolatok koordinálásáért felelős
tanácsnoknak Komolay Szabolcs képviselőt válassza meg a Közgyűlés, aki korábban igazgatóhelyettesként, valamint a 2014-2019 közötti ciklus szociális, köznevelési és gyermekjóléti,
kulturális feladataival, továbbá az ágazathoz kapcsolódó civilkapcsolatok ügyeivel összefüggő
koordinációért, valamint az önkormányzat diák- és tömegsporttal kapcsolatos feladatainak
megvalósításával kapcsolatos ellenőrzési és felügyeleti feladataiért felelős alpolgármestereként
széleskörű rálátással bír ezen területre.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 34.§-a, valamint az 1/2013. (I.24.)
önkormányzati rendelet 53. § (1) és (4) bekezdései alapján
1. megválasztja Komolay Szabolcs helyi önkormányzati képviselőt 2019. október 24.

napjától a következő helyi önkormányzati általános választás napjáig a debreceni
oktatási intézmények közötti kapcsolatok koordinálásáért felelős tanácsnokká.
Feladatkörében koordinálja a Debrecenben működő oktatási intézmények
együttműködését és a szervezetek közötti kapcsolatrendszer megfelelő működését a
jelenlegi magas oktatási színvonal fenntartása érdekében.
2. Felkéri a megválasztott tanácsnokot, hogy tevékenységéről minden év novemberében –

első alkalommal 2020. novemberében – a Közgyűlésnek számoljon be.
Határidő: 2020. november hónap, majd azt követően minden év november hónapja
Felelős: a tanácsnok
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2019. október 22.

Dr. Papp László
polgármester

