
Vita a tagokról
Nyíracsád (HBN) - Határozatképtelen 
volt az újjászerveződő területfejlesztési 
tanács a pénteken megtartott nyíracsádi 
ülésén. Egyelőre még az is kérdéses, 
hogy kik lesznek a testület tagjai.

-  Tömösváry Zsolt, a megyei közgyűlés alel- 
nöke által korábban összehívott egyeztető ta
nácskozáson a jelen lévő kilenc kistérségi meg
bízott a Hajdúság, Bihar és a Sárrét képvise
lőjét javasolta delegálni a területfejlesztési ta
nácsba -  részletezi a történteket Láyer József. 
-  írásban delegálási javaslatot azonban a Dél- 
Nyírség-Ligetalja és az Erdőspuszták társulás 
tett. Az eredeti javaslat szerint, ami nem kon
szenzussal született, a Debrecen környéki hu-

1 szonhárom település nem juthat képviselethez. 
Ráadásul a Sárrét -  mivel ez egy kistérséget 
alkot -  állandó tagja lesz a területfejlesztési ta
nácsnak.

A  megyei közgyűlés elnöke szerint a Hajdú
ság, a Sárrét és Bihar képviselőjeként megje
lent Lázár Imre, Molnár László és Szeifert Fe
renc azért sem lehetnek legitim tagjai a tanács
nak, mert őket egy ad hoc módon összehívott, 
jogilag nem létező csoport delegálta egy tör
vényileg jól körülhatárolt testületbe. Ezenkí
vül a három tagjelöltnek sem megbízólevelük, 
sem a tisztség betöltéséhez szükséges más fel
hatalmazásuk nem volt.

-  Meggyőződésem, abban, hogy a megyei te
rületfejlesztési tanácsba ne a Sárrét, hanem a 
debreceni agglomeráció képviselője kerüljön 
be, döntő szerepe van annak, hogy az a tér
ség jelentős része Láyer képviselő úr válasz
tási körzete -  kommentálta a kihelyezett ülé
sen történteket Molnár László, aki a sárréti te
lepülés társulást képviselte eddig a területfej
lesztési tanácsban.

A  területfejlesztési törvény nem határozza 
meg a tanácsbeli képviselők megválasztásának 
módját. Molnár László ezért is tartja szokat
lannak, hogy Láyer József és vele a tanácsko
záson egy nézetet képviselő Kósa Lajos nem 
tartotta legitimnek a megyei közgyűlés alel- 
nöke által összehívott és határozattal záruló 
ülést. A  Sárrét korábbi képviselője azonban 
érthetetlennek tartotta azt is, hogy Láyer 
József miért nyilvánította határozatképtelen
nek a találkozót, amikor a Sárrét, a Hajdúság 
és Bihar településtársulásának vezetői, mint 
a tanács tagjai kaptak névre szóló meghívót a 
nyíracsádi ülésre.


