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Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 57. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát,
a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy
az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény
által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban
(továbbiakban: Szmsz) meghatározott bizottságait.
A bizottságokat és azok létszámát az Szmsz 34. § (1) bekezdése rögzíti, amelynek
értelmében a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság létszáma 5 fő.
A bizottságok személyi összetételéről az Mötv. 58. § (1) bekezdése akként rendelkezik,
hogy 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.
A bizottság tagjait és elnökét a közgyűlés a 2019. november 28-i ülésén
megválasztotta.
Fazekas Róbert a képviselői mandátumáról lemondott, a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottságnak tagja volt.
Fentiekre tekintettel szükséges a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságba tagot választani.
A Baranya Megyei Területi Választási Bizottság a megüresedett mandátumot Junácski
András Csongor részére 2020. november 13-án kiadta, a határozat november 16-án
jogerőre emelkedett.
Junácski András Csongor a megbízólevelét átvette.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1.§ával az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy
„veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi,
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
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A hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre, valamint a fent leírtakra figyelemmel a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról az előterjesztéshez csatolt
határozatot hozom.
Pécs, 2020. november 23.
Dr. Őri László s.k.
elnök
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A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2020. november ….-i
döntéséről
Tárgy: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása;

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
/2020. (…...)
határozata
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján– figyelemmel a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre – a Baranya
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a 93/2019.
(XI.28.) Kgy. határozatának 1. pontját módosítom, és a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tagjának Fazekas Róbert helyére Junácski András Csongor képviselőt
választom meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke
Kapja: Sandó Krisztina személyügyi ügyintéző
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