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JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi

Kapcsolatok Bizottsága új elnökének, az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság,
illetve a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság új képviselő bizottsági tagjának,

valamint új közbiztonsági tanácsnoknak megválasztására, továbbá az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságban történő személycserére

Tisztelt Közgyűlés!

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a
továbbiakban:  Mötv.)  58.  §-a  a  bizottságokra  vonatkozóan  az  alábbi  szabályokat
tartalmazza:

„(1)  A bizottság  elnökének  és  tagjainak  megbízatása  a  képviselő-testület  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. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.

(2)  A képviselő-testület  a  bizottság  személyi  összetételét,  létszámát  a  polgármester
előterjesztésére  bármikor  megváltoztathatja,  a  kötelezően  létrehozandó  bizottság
kivételével a bizottságot megszüntetheti.”

Az Mötv. 34. §-a a tanácsnokokra vonatkozóan az alábbi szabályokat tartalmazza:

„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.”

Pintér Tamás országgyűlési képviselő úr 2016. szeptember 9-én lemondott önkormányzati
képviselői megbízatásáról, ezzel megüresedett a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok
bizottságának elnöki tisztsége, továbbá a gazdasági és területfejlesztési bizottság, illetve
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság egyik képviselői bizottsági tagi helye.

Az Mötv. 58. § (2) bekezdése alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestereként
–  a  pártegyeztetést  követően  –  az  alábbi  személyi  változásokat  indítványozom  a
Közgyűlés egyes bizottságaiban:

Javaslom, hogy a közgyűlés a Közbiztonsági  és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága új
elnökének 2016. október 21. napjától Lőrinczi Konrád képviselő urat válassza meg.

Javaslom,  hogy  a  közgyűlés  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  új  képviselő
bizottsági tagjának 2016. október 21. napjától Barta Endre képviselő urat válassza meg.

Javaslom,  hogy az  Oktatási,  Kulturális,  Ifjúsági  és  Sportbizottságból a  közgyűlés  Tóth
Kálmán képviselő urat hívja vissza 2016. október 20. napjával, és helyére 2016. október
21.  napjától  az  Oktatási,  Kulturális,  Ifjúsági  és  Sportbizottságba képviselő  bizottsági
tagnak Barta Endre képviselő urat válassza meg.

Javaslom,  hogy  a  közgyűlés  a  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság  új  képviselő
bizottsági tagjának 2016. október 21. napjától Tóth Kálmán képviselő urat válassza meg.



Javaslom  továbbá,  hogy  a  közgyűlés  Lőrinczi  Konrád  képviselő  urat  a  közbiztonsági
tanácsnoki tisztségéből 2016. október 20. napjával hívja vissza, helyette 2016. október 21.
napjától Iván László képviselő urat válassza meg.

A bizottsági  tagok,  tanácsnokok megválasztása az Mötv.  42.  §  2.  pontjában foglaltak
alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik, ugyancsak az Mötv.
50.  §-ában foglaltak alapján ezen döntéshez minősített többség szükséges, továbbá az
Mötv.  46.  §  (2)  bekezdés  b)  pontjában  foglaltak  alapján  a  napirend  tárgyalása  fő
szabályként nyílt ülésen történik, kivéve, ha az érintett zárt ülésen történő tárgyalást kér,
abban az esetben a zárt ülést el kell rendelni.

Az előterjesztést az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016. október 18-ai rendkívüli
ülésén megtárgyalta. A bizottság véleményét a bizottság elnöke a közgyűlésen szóban
ismerteti.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a T. Közgyűlés elé:

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   
…./2016. (X.20.)   határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi
Kapcsolatok Bizottsága bizottsági elnökének megválasztásáról

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Közbiztonsági  és  Társadalmi
Kapcsolatok  Bizottsága  elnökének  Lőrinczi  Konrád képviselőt  2016.  október  21.
napjától megválasztja.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a megválasztott
bizottsági elnök tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg,
valamint a bekövetkezett változásokat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról  szóló  39/2013.  (XII.20.)  önkormányzati  rendelet  3.  függelékében
vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a jegyző

                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                      a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató

                 a jogi és szervezési igazgató
Határidő:  2016. október 28.

II. HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   
…./2016. (X.20.)   határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottsága új képviselő bizottsági tagjának megválasztásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság



új  képviselő  bizottsági  tagjának  2016.  október  21.  napjától Barta  Endre  képviselőt
megválasztja.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a megválasztott
bizottsági  tag  tiszteletdíjával  kapcsolatos  és  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,
valamint a bekövetkezett változásokat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról  szóló  39/2013.  (XII.20.)  önkormányzati  rendelet  3.  függelékében
vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a jegyző

                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                       a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató

                 a jogi és szervezési igazgató
Határidő:  2016. október 28.

III. HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   
…./2016. (X.20.)   határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági és Területfejlesztési
Bizottsága új képviselő bizottsági tagjának megválasztásáról

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a Gazdasági  és  Területfejlesztési
Bizottság új  képviselő  bizottsági  tagjának 2016.  október  21.  napjától Tóth  Kálmán
képviselőt megválasztja.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a megválasztott
bizottsági  tag tiszteletdíjával  kapcsolatos  és szükséges intézkedéseket  tegye meg,
valamint a bekövetkezett változásokat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról  szóló  39/2013.  (XII.20.)  önkormányzati  rendelet  3.  függelékében
vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a jegyző
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                      a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató

                 a jogi és szervezési igazgató
Határidő:  2016. október 28.

IV. HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   
…./2016. (X.20.)   határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottságában történő személycseréről

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Oktatási,  Kulturális,  Ifjúsági  és
Sportbizottságból Tóth Kálmán képviselőt visszahívja 2016. október 20. napjával,  és



helyére 2016. október 21. napjától az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságba
Barta Endre képviselőt a bizottság képviselő tagjának megválasztja.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a visszahívott
bizottsági  tag,  illetve  megválasztott  bizottsági  tag  tiszteletdíjával  kapcsolatos  és
szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bekövetkezett  változásokat  a
Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.)
önkormányzati rendelet 3. függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a jegyző

                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                      a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató

                 a jogi és szervezési igazgató
Határidő:  2016. október 28.

V. HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   
…./2016. (X.20.)   határozata

közbiztonsági tanácsnok megválasztásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Lőrinczi Konrád képviselőt közbiztonsági
tanácsnoki  tisztségéből  2016.  október  20.  napjával  visszahívja,  2016.  október  21.
napjától közbiztonsági tanácsnoknak Iván László képviselőt megválasztja.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a visszahívott
közbiztonsági  tanácsnok,  illetve  a  megválasztott  közbiztonsági  tanácsnok
tiszteletdíjával  kapcsolatos  és  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a
bekövetkezett  változásokat  a  Közgyűlés  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról  szóló  39/2013.  (XII.20.)  önkormányzati  rendelet  4.  függelékében
vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a jegyző

                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                      a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató

                 a jogi és szervezési igazgató
Határidő:  2016. október 28.

Dunaújváros, 2016. október 20.

                           Cserna Gábor s.k.
                          polgármester
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