
Fedőlap

Az előterjesztés a közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. október 31.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  tanácsnokainak
megválasztására

Előadó: a polgármester
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 10. 30.

A napirendi pont rövid tartalma: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 34. §-a alapján a közgyűlés tanácsnokokat választhat meg.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Közgyűlési Osztály Iktatószám: 48683/2019
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos Ügyintéző telefonszáma: 25/544-155
Ügyintéző aláírása: osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: --------
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2019. 10. 30. Ellenőrzés dátuma: 
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 tanácsnokainak megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34. §-a szerint
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.

Az  SZMSZ  alapján  a  közgyűlés  három  tanácsnokot  választhat:  idősügyi  és  szociális
tanácsnokot, közbiztonsági tanácsnokot és városfejlesztési tanácsnokot.

A fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel indítványozom, hogy a
közgyűlés
- idősügyi és szociális tanácsnoknak Utassy Éva képviselő asszonyt,
- közbiztonsági tanácsnoknak Orosz Csaba képviselő urat,
- ifjúságügyi tanácsoknak Raduka Zsuzsana képviselő asszonyt válassza meg.

Az előterjesztést az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. október 30-án megtartott
rendkívüli ülésén megtárgyalta. A bizottság véleményét a bizottság elnöke a közgyűlésen
szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
…./2019. (X.31.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tanácsnokainak megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése idősügyi és szociális tanácsnoknak Utassy
Éva  képviselőt  asszonyt,  közbiztonsági  tanácsnoknak  Orosz  Csaba  képviselő  urat,
ifjúságügyi tanácsoknak Raduka Zsuzsanna képviselő asszonyt 2019. november 1-jei
hatállyal megválasztja.

          Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                                     a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                                     a jogi és közgyűlési osztály vezetője
                    Határidő:  2019. október 31.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1.
pontja  szerint  megválasztott  tanácsnokok  tiszteletdíjával  kapcsolatos  és  szükséges
intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  tanácsnokok  névsorát  az  SZMSZ  5.  számú
függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a jegyző
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:



             a személyügyi és működtetési osztály vezetője
  a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő:    2019. november 15.

Dunaújváros, 2019. október 31.

Pintér Tamás s.k.
polgármester
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