ELŐTERJESZTÉS
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. május 7-án tartandó ülésére
Az előterjesztés tárgya: A képviselő-testület bizottsági
önkormányzati képviselő személyének változása miatt

tagjainak

megválasztása

Melléklet: A napirend előterjesztője: Valánszki Róbert polgármester
Az előterjesztést készítője: Czene Boglárka
A képviselő-testületi ülés jellege:
-

zárt ülés

zárt ülés indoka a Mötv. /46. §(2) /alapján*: -

Döntés jellege:
-

nyílt ülés

egyszerű többséggel

minősített többséggel

minősített többségi szavazás indoka a Mötv./50.§/ alapján**: 2. szervezetének kialakítása
és működésének meghatározása

Előzetesen tárgyalta: Gazdasági és Ügyrendi Bizottság,
Oktatási – Közművelődési és Sport Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Dévaványa, 2015. április 30.
Czene Boglárka
Jegyző
!

* : A képviselő-testület ülés jellege
a) zárt ülést kell tartani
aa) hatósági,
ab) összeférhetetlenségi,
ac) méltatlansági,
ad) kitüntetési ügy tárgyalásakor,
ae) fegyelmi büntetés kiszabása,
af) vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
b) érintett kérésére zárt ülést tart

ba) választás,
bb) kinevezés,
bc) felmentés,
bd) vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
be) fegyelmi eljárás megindítása
bf) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;

c) zárt ülést rendelhet el

ca) vagyonával való rendelkezés,
cb) az általa kiírt pályázat feltételeinek
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a
nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett
üzleti érdekét sértené.

**: Minősített többségi szavazás szükséges a
1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt
választás, kinevezés, vezetői megbízás;
3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból
történő kiválás;
4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati
szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
6. a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez
7.önkormányzati képviselő kizárásához,összeférhetetlenség,méltatlanság megállapításához,
8. képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,
9. vagyonnal történő rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy
más érintett üzleti érdekét sértené.
10. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint:
a) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához,
b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy
elidegenítéséhez, megterheléséhez,
c) önkormányzati kitüntetés, elismerő cím adományozásához,
d) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához,
e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához,
f) hitelfelvételhez,

g) állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján történő ellátásáról és
az átvállalt feladatellátás finanszírozásának módjáról.

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzatának
a 2015. május 7-én tartandó képviselő-testületi ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Novák Imre önkormányzati képviselő 2015. március 31-vel lemondott mandátumáról, akinek
a helyébe Dévaványa Helyi Választási Bizottság 4/2015. (IV.1.) Dv. HBV. határozata
értelmében Vargáné Molnár Tünde képviselő lépett, aki 2015. április 8-án átvette
megbízólevelét a HVB elnökétől.
Mindezek alapján szükséges az egyes bizottságok tagjait felülvizsgálni, figyelembe véve a
Mötv. 58. § (1) bekezdésének rendelkezését, amely szerint „a bizottság elnökét és - az
elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell
választani.”
Határozati javaslat
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 328/2014.(X.20.) Dv. Kt. és a
37/2015.(II.26.) Dv.Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
(tagjainak száma: 5 fő, amelyből 3 fő képviselő)
Elnökének:
Földi Imre képviselőt
Tagjának:
Tomasovszky Sándor képviselőt
Nyuzó Marietta képviselőt
Kissné Varga Terézt
Szilágyi Ferencet megválasztja.
Oktatási – Közművelődési és Sport Bizottság
(tagjainak száma: 5 fő, amelyből 3 fő képviselő)
Elnökének:
Németi József képviselőt
Tagjának:
Vargáné Molnár Tünde képviselőt
Kanó József képviselőt
Varga Istvánnét
Szabóné Szilágyi Editet megválasztja
Szociális és Egészségügyi Bizottság
(tagjainak száma: 5 fő, amelyből 3 fő képviselő)
Elnökének:
Kanó József képviselőt
Tagjának:
Nyuzó Marietta képviselőt
Tomasovszky Sándor képviselőt
Nagy Erzsébetet
Dr. Demeter Erzsébetet megválasztja
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselőtestületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékeként vezesse át a
módosításokat.
Felelős: Valánszki Róbert polgármester
Czene Boglárka jegyző
Határidő: azonnal
Dévaványa, 2015. május 4.

Czene Boglárka
jegyző

