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Ikt. sz.: I/8472-1/2019. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

Mötv.) 57. §-a felhatalmazást ad a képviselő-testület számára, hogy a Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározza bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok 

feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait.  

 

A képviselő-testület a Mötv. felhatalmazása alapján az önkormányzat és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló …../2019.(X.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

SzMSz) 42. § a) és b) pontjában rendelkezett a képviselő-testület bizottságairól, azok 

létszámáról. Eszerint az Mötv. által kötelezően előírt Pénzügyi és gazdasági bizottságot 5 fővel 

(3 fő képviselő-testületi tag és 2 fő nem képviselő-testületi tag), továbbá a Mötv. felhatalmazása 

alapján a Humánfeladatok és ügyrendi bizottságot 5 fővel (3 fő képviselő-testületi tag, 2 fő nem 

képviselő-testületi tag) hoz létre.  

 

Az Mötv. 57. § (1) bekezdése kötelezést tartalmaz a képviselő-testület számára, hogy az alakuló 

vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére válassza meg a törvény által 

kötelezően létrehozandó és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott 

bizottságait. Előterjesztésemmel az Mötv. előírásaira tekintettel az SzMSz-ben meghatározott 

bizottságok megválasztására teszek javaslatot.  

 

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. 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, alpolgármester. 

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. 34. §-a alapján a képviselő-testület az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat 

választhat. Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy az idősügyi feladatok koordinálására 

idősügyi tanácsnokot válasszon, melyről az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 44. §-a rendelkezik.  

 

 



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

kiegészítésére és a határozati javaslat elfogadására.  

 

Polgár, 2019. október 17. 

 

     Tisztelettel: 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

 

……/2019. (X. 24.) sz. határozat 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 57. §. (1) bekezdése, valamint az 

önkormányzat és szervei és Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló …./2019. (X. 24.) önkormányzati 

rendelet 42. § a) pontja alapján 5 fős Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottságot hoz létre az alábbi személyi 

összetétellel:  

   

     Elnök:    …………………….. 

  

     Képviselő-testületi tagok:  ……………………. 

         …………………… 

             

     Külső bizottsági tagok: …………………… 

         …………………… 

 

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

függelékében a személyi változás átvezetéséről 

gondoskodjon. 

     Határidő: 2019. október 24. 

     Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

……/2019. (X. 24.) sz. határozat 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 57. §. (1) bekezdése, valamint az 

önkormányzat és szervei és Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló …./2019. (X. 24.) önkormányzati 

rendelet 42. § b) pontja alapján 5 fős Pénzügyi és 

gazdasági bizottságot hoz létre az alábbi személyi 

összetétellel:  

     Elnök:    ……………………. 

  

     képviselő-testületi tagok: ……………………. 

         ……………………. 

          

        

     Külső bizottsági tagok: …………………… 

         …………………… 

          

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

függelékében a személyi változás átvezetéséről 

gondoskodjon. 

     Határidő: 2019. október 24. 

     Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző  

 

 

……/2019. (X. 24.) sz. határozat 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 34. §. –a, valamint az önkormányzat 

és szervei és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

…./2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 44. §-a alapján 

idősügyi tanácsnokot választ: 

 

     ………………………………………… személyében. 

 

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

függelékében a személyi változás átvezetéséről 

gondoskodjon. 

     Határidő: 2019. október 24. 

     Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző  


