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Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
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.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 55. § c) pontja szerint a Közgyűlés Kulturális
Bizottságának – a bizottság elnökével együtt számított – tagjainak száma 7 képviselő + 6 nem
képviselő tag = 13 fő.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 230/2014. (XI. 5.) határozatával
megválasztotta Danku Attila önkormányzati képviselőt a Kulturális Bizottság elnökévé.
Danku Attila önkormányzati képviselő halálára tekintettel a jogszabályi kötelezettségeknek
való megfelelés, valamint a Kulturális Bizottság megfelelő működésének biztosítása érdekében
szükséges a megüresedett tisztség betöltése.
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)-(2) bekezdése alapján,
figyelemmel az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 55. § c) pontjára, valamint a 230/2014.
(XI. 5.) határozatra
1./ megválasztja 2017. február 16. napjától dr. Mazsu Jánost a Kulturális Bizottság elnökévé.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. február 9.
Dr. Papp László
polgármester

