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A határozati javaslat melléklete - Ügyrend tervezet

Tisztelt Tulajdonosi 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. A száz főt meg nem haladó
lakosú településen a bizottsági feladatokat a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg nem
haladó lakosú településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is
elláthatja. A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem
önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az
önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, a 205/2019. (XI. 7.) határozatával
döntött a Mötv. idézett rendelkezésének megfelelően bizottsági struktúrájáról, létrehozta
állandó bizottságait, megválasztotta a bizottságok – köztük - a Tulajdonosi Bizottság (a
továbbiakban: Bizottság) tagjait.
A Tulajdonosi Bizottság a korábbiakhoz hasonlóan 7 képviselő tagból áll.
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 56. §-a értelmében az állandó
bizottságok ügyrendjüket saját maguk állapítják meg, amelyet folyamatosan felül kell vizsgálni.
A bizottsági ügyrendet a megalakulástól számított 30 naon belül a jegyzőnek meg kell küldeni.
A bizottságok működési szabályaira a Mötv., valamint az SzMSz az irányadó. Az SzMsz 65. §
(6) bekezdése alapján a bizottságok működésére 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 - jelen előterjesztés határozati javaslatának
mellékletét képező - tervezete csak azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyek az SzMSz
rendelkezéseihez képest kiegészítő jellegűek vagy speciálisak.
Kérem a T. Bizottságot, hogy a fent leírtak alapján az előterjesztést megtárgyalni, és
javaslataikkal az ügyrend végleges változatát kialakítani szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Tulajdonosi Bizottság
a Tulajdonosi Bizottság Elnökének előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 56. §-a, valamint az 57. § (2) bekezdés a) pontjának
aa) alpontja alapján
1./ Elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi
Bizottsága Ügyrendjét a melléklet szerint.
2./ Felkéri a bizottság elnökét az Ügyrend aláírására, valamint arra, hogy annak Debrecen
Megyei Jogú Város Jegyzője részére történő megküldésről gondoskodjon.
Határidő:

az aláírásra:
a megküldésre:

Felelős:

az aláírásáért és a megküldésért:

azonnal
a bizottság megalakulásától számított 30 nap
a Tulajdonosi Bizottság elnöke

A határozati javaslat elfogadása minősített többségű döntést igényel!

Debrecen, 2019. november 21.
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