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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 57. §-a felhatalmazást ad a képviselő-testület számára, hogy szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározza bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat 

és hatáskörét, működésük alapvető szabályait.  

Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 45. §. (1) bekezdésében rendelkezett a 

képviselő-testület bizottságairól, azok létszámáról, melynek alapján az Mötv. által kötelezően 

előírt Pénzügyi és gazdasági bizottságot 5 fővel (3 fő képviselő-testületi tag és 2 fő nem 

képviselő-testületi tag) az alakuló ülésen létrehozta.  

 

Az Mötv. 57. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a bizottság elnökének és tagjainak 

megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület 

megbízatásának időtartamára. A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is 

választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein 

megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.  

Ugyanezen § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, 

létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően 

létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti.  

 

Az Mötv. 58. § (3) bekezdése értelmében a bizottság elnöke, tagja a megbízásáról írásban 

lemondhat, melyet a polgármester részére kell benyújtani. A megbízás a lemondásban 

meghatározott napon szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza, továbbá érvényességéhez 

nem szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata. 

2015. június 1-vel dr. Baranya György, a Pénzügyi és gazdasági bizottságban betöltött 

bizottsági tagságáról írásban lemondott, így szükséges a megüresedett bizottsági tagság 

betöltése.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival való 

kiegészítésére és a határozati javaslat elfogadására.  

 

Polgár, 2015. június 16. 

 

     Tisztelettel: 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 



../2015. (VI. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Pénzügyi és gazdasági bizottság nem 

önkormányzati képviselő tagjának megválasztására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

57. §. (1) bekezdése, valamint az önkormányzat és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 

27.) önkormányzati rendelet 45. § (1) bekezdése alapján 

2015. június 25-től a Pénzügyi és gazdasági bizottság  

             

külső bizottsági tagjának ………………………… 

megválasztja. 

          

2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az SzMSz 2. 

sz. függelékében a személyi változás átvezetéséről 

gondoskodjon. 

     Határidő: értelemszerűen 

     Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

   

 


