Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

U z n e s e n i e
z II. rokovania Mestského zastupiteľstva v  Košiciach, zo dňa
22. februára 2007				                          číslo: 31


Záväzné pravidlá pre zloženie výberových komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
v súlade s platnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi

r u š í

uznesenie  Mestského  zastupiteľstva  v  Košiciach  č.  59  zo  dňa  27.  marca  2003,

s c h v a ľ u j e

Záväzné pravidlá pre zloženie výberových komisií Mestského zastupiteľstva Košice, ktoré sú, respektíve budú vytvorené, schválené, alebo menované tak, aby v  každej  komisii boli  -  s  hlasom rozhodujúcim, pomerne zastúpení členovia poslaneckých  klubov, v  súlade s  aktuálnymi výsledkami volieb poslancov do Mestského zastupiteľstva Košice, v  zmysle Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou toho  uznesenia, na základe návrhov predsedov týchto poslaneckých klubov,

ž i a d a

primátora mesta Košice,
aby pri menovaní členov  komisií, s  hlasom rozhodujúcim, zohľadňoval aktuálne  výsledky volieb poslancov do Mestského zastupiteľstva v Košiciach a dbal na pomerné zastúpenie členov jednotlivých poslaneckých klubov, aj v ním vytvorených, respektíve  menovaných  komisiách,  

u k l a d á

riaditeľovi  Magistrátu mesta Košice,
zabezpečiť, aby výstupom rokovaní zo zasadnutí všetkých výberových komisií, ktoré  budú rozhodovať o výbere kandidátov na riadiace funkcie, vedúcich (riaditeľov)  právnických osôb Mesta Košice – Mestských organizácií, bol zoznam všetkých uchádzačov zúčastnených na výberových konaniach s vyhodnotením, v poradí 
ako rozhodla komisia. Tento bude súčasťou  písomných  materiálov, predložených  na

2


zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré návrh výberovej komisie bude prerokovávať a prijímať rozhodujúce stanovisko.


								 T:  stály
Z:  riaditeľ  MMK









Ing. František Knapík
                  primátor mesta Košice
 Podpísal dňa :  1.3.2007













Za správnosť  : RNDr. Milan Sabol
                         Ing. Silvia Nagyová
Zapisovateľka : Mária Lapšanská











Príloha  č. 1,

ktorá  je  neoddeliteľnou  súčasťou  “Záväzných  pravidiel  pre  zloženie  výberových  komisií  Mestského  zastupiteľstva  Košice “.


Aktuálny  stav  po  komunálnych  voľbách  v  decembri  r.  2006 .


Poslanecký   klub           Poč.posl.    %          Počet  členov  v  komisii  - Varianty   
                                                                             A.       B.      C.                     

KDH                                       18          36            2        4        6        
BORITÁŠ  Martin 

SDKÚ-DS*SMK-MKP*PS    15          30           2        4        6                     
MATOUŠEK  Tibor     

SMER-SD*ĽS-HZDS              8          16            1        2        3
DRÁBIK  Jozef 

NEZÁVISLÍ*HZD*SOS          5          10            1        2         3       
HLINKA  Jaroslav 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
SF                                           3          6            Poslanci  SF  nemajú vlastný  posl.  klub,  
Mária Gamcová                                              nie  sú  zaradení  v žiadnom  posl. klube 
                                                                          MZ  KE, ale  môžu  sa  pridať  k  už 
                                                                          vzniknutým.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
NEZARADENÝ                    1          2            Poslanec nie je zaradený v žiadnom posl.   
HALENÁR  Alfonz                                        klube MZ KE, ale môže sa pridať  ku  už    
                                                                          vzniknutým.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Primátor, resp. námestník primátora                1        1        1   

S p o l u :                              50      100            7       13      19                                                         



     Počet  členov  komisie  je  stanovený  tak,  aby  každý  poslanecký  klub  mal  možnosť  delegovať  do  komisie  aspoň  jedného  člena.


