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Mellékletek:

Tisztelt Közgyűlés!
I. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése állandó bizottságai nem
képviselő 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 szerint a Közgyűlés
állandó bizottsági struktúrája a következő:
„A Közgyűlés állandó bizottságai és – a bizottság elnökével együtt számított – tagjaik száma:
a) Egészségügyi és Szociális Bizottság (7 képviselő + 6 nem képviselő tag = 13 fő)
b) Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság (6 képviselő + 5 nem képviselő tag= 11
fő)
c) Kulturális Bizottság (7 képviselő + 6 nem képviselő tag = 13 fő)
d) Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság (7 képviselő + 5 nem képviselő tag = 12 fő)
e) Pénzügyi Bizottság (6 képviselő + 5 nem képviselő tag = 11 fő)
f) Tulajdonosi Bizottság (7 képviselő tag)
g) Ügyrendi Bizottság (6 képviselő tag)”
Tekintettel arra, hogy az állandó bizottságok képviselő tagjainak megválasztása a Közgyűlés
2014. november 5-ei alakuló ülésén már megtörtént, valamint arra, hogy a Tulajdonosi és az
Ügyrendi Bizottságnak csak képviselő bizottsági tagjai vannak, jelen előterjesztés keretében 5
állandó bizottság nem képviselő tagjainak megválasztására teszek javaslatot a bizottságok
személyi összetételére vonatkozó alábbi Mötv. rendelkezések (57. § (1) bek. és 58. § (1) bek.)
figyelembevételével:
•
•
•

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.

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.

Az SzMSz 74. § (2) bekezdése szerint a településrészi önkormányzat 7 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.
A korábbi gyakorlat szerint a Józsai Településrészi Önkormányzat tagjai közül az elnök és
alelnök az önkormányzati képviselők közül került megválasztásra, míg a testület további 5
tagja nem képviselő településrészi önkormányzati tagként végezte munkáját.
A Józsai Településrészi Önkormányzat fent ismertetett korábbi személyi összetételét
megtartva arra teszek javaslatot, hogy a Közgyűlés a képviselők közül válassza meg a
Településrészi Önkormányzat elnökét, alelnökét és 5 nem képviselő tagját a határozati
javaslatban foglaltak szerint.
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) bekezdése, 58. § (1)
bekezdése és a 62. § (1) bekezdése, valamint az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 55. §
-a és a 74. § (2) bekezdése alapján
1./ megválasztja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése állandó
bizottságainak nem képviselő tagjait az alábbiak szerint:
a) Egészségügyi és Szociális Bizottság (6 fő):
Nem képviselő tagok:

Becsky Tibor
Borbély Ágnes
Illyés János
Kaszásné dr. Enyedi Zsuzsa
Kulcsár Gábor
Varga Mihályné

b) Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság (5 fő):
Nem képviselő tagok:

Gabrielisz László
Kammerer Gábor
Dr. Sásdi András
Szajbert Ákos
Vadon Balázs

c) Kulturális Bizottság (6 fő):
Nem képviselő tagok:

Dánielfy Zsolt
Gellén József
Kőszeghy-Deczki Anna

Dr. Kovács Zoltán
Tóth Csaba
Türk László
d) Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság (5 fő):
Nem képviselő tagok:

Batiz Judit
Gulácsi Anna Ilona
Rőmer Ádám
Sárkányné Gazda Ágota
Tirpák Zsolt

e) Pénzügyi Bizottság (5 fő):
Nem képviselő tagok:

Czoller Tamás
Daróczi Edina
Dr. Erdey László
Jenei Imre
Szathmári Károly

2./ Megválasztja a Józsai Településrészi Önkormányzat tagjait (7 fő) az alábbiak szerint:
Elnök:
Alelnök:
Nem képviselő tagok:

Balázs Ákos önkormányzati képviselő
Dr. Mazsu János önkormányzati képviselő
Dr. Fördős Zsolt
Dr. Magyar Miklós
Pokorni László
Simon Imre
Dr. Tóthné Stokker Erzsébet

3./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésről tájékoztassa a
megválasztott nem képviselő tagokat.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2014. november 20.
Dr. Papp László
polgármester

