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Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 57. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok
feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a
polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2019. évi általános
önkormányzati választásokat követő, 2019. november 07. napján a Közgyűlés létrehozta
állandó bizottságait, megválasztotta annak képviselő tagjait.
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 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 SzMSz 65. § (6) bekezdése alapján a bizottságok tekintetében a rendeletben meghatározott
eltérésekkel a közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, mely szabályok kellő
részletességgel rendezik a működés során felmerülő operatív teendőket. Ennek megfelelően a
Bizottság ügyrendjének tervezete – amely a határozati javaslat mellékletét képezi - csak azokat
a rendelkezéseket tartalmazza, amelyek az SzMSz rendelkezéseihez képest kiegészítő jellegűek
vagy speciálisak, az SzMSz egyébként is irányadó szabályainak megismétlése ugyanis a
szabályozás szükségtelen megismétlését jelentené.
Kérem Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Határozati javaslat:
A Pénzügyi Bizottság
a Pénzügyi Bizottság elnökének előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57.§ (2) bekezdés aa) pontjában foglaltak alapján
1. hatályon kívül helyezi a 111/2014. (XI. 24.) PB határozattal elfogadott, 2014. november
24-én kelt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi
Bizottságának ügyrendjét.
2. Elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi
Bizottságának ügyrendjét a melléklet szerint.
3. Felkéri a bizottság elnökét, hogy az elfogadott ügyrendet küldje meg a jegyzőnek.
Határidő: azonnal
Felelős: a bizottság elnöke
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2019. november 26.
Varga Zoltán
elnök

