
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 02. 14.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Pénzügyi  Bizottságában,
Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottságában,  illetve  Városüzemeltetési,
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságában történő személycserére

Előadó:               Cserna Gábor polgármester

Előkészítő:    Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető

                                  
Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 02. 12.
pénzügyi bizottság 2019. 02. 12.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019. 02. 12.

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztésben Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere a közgyűlés bizottságaiban történő személyi változásokra tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Jogi és Közgyűlési Osztály
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos
E-mail címe: petanszki@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25/544-155
Iktatószám:                 5265/2019.

Előkészítő aláírása: Dr. Petánszki Lajos
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Petánszki Lajos

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2019. 02.
Ellenőrzés dátuma: 2019. 02.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottságában, Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottságában, illetve Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és

Turisztikai Bizottságában 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. 58. § (2) bekezdése alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestereként
az alábbi személyi változásokat indítványozom a Közgyűlés egyes bizottságaiban:

Javaslom, hogy a közgyűlés Cserni Béla képviselőt hívja vissza 2019. február 15. napjával
a  pénzügyi  bizottságból,  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottságból,  illetve  a
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottságból és helyére 2019. február
16. napjától képviselő bizottsági tagnak válassza meg
- a pénzügyi bizottságba Lassingleitner Fruzsina képviselő asszonyt,
- az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottságba Lassingleitner Fruzsina képviselő asszonyt,
-  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottságba  Nagy  Zoltánné
képviselő asszonyt.

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, a pénzügyi bizottság, valamint a
városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság  rendkívüli  ülésen
megtárgyalta.  A bizottságok  véleményét  a  bizottságok  elnökei  a  közgyűlésen  szóban
ismertetik.

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



HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   
.../2019. (II.14.)   határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottságában, Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottságában, illetve Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és

Turisztikai Bizottságában történő személycserére

1.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a Pénzügyi  Bizottságból,  az Ügyrendi,
Igazgatási  és  Jogi  Bizottságból,  illetve  Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és
Turisztikai Bizottságból Cserni Béla képviselőt visszahívja 2019. február 14. napjával.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Pénzügyi  Bizottság  új  képviselő
bizottsági  tagjának  Lassingleitner  Fruzsina  képviselőt  2019.  február  115.  napjától
megválasztja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
új  képviselő bizottsági  tagjának Lassingleitner  Fruzsina képviselőt  2019.  február  15.
napjától megválasztja.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi
és Turisztikai Bizottság új képviselő bizottsági tagjának Nagy Zoltánné képviselőt 2019.
február 15. napjától megválasztja.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a jelen határozat
1-4.  pontja  alapján  visszahívott,  illetve  megválasztott  képviselők  tiszteletdíjával
kapcsolatos  és  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottságok
összetételében bekövetkezett változásokat a Közgyűlés SZMSZ-ének 5. függelékében
vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                  a jegyző
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a személyügyi és működtetési osztály vezetője
                  a jogi és közgyűlési osztályvezető
Határidő:  2019. február 28.

Dunaújváros, 2019. február 14.

                           Cserna Gábor s.k.
                          polgármester
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