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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a 8/2020. (I.09.) határozatával döntött a Jogi és Ügyrendi Bizottság 

elnökének és tagjainak megválasztásáról. 

„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. 

(I.09.) határozata a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról (zárt 

ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 120. § (1) bekezdésének d) pontjában 

meghatározott, ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján hét tagból álló Jogi és Ügyrendi 

Bizottság  

 a) elnökének Dr. Staudt Csabát megválasztja.  

b) képviselő tagjainak 

Ritter Ottót, 

Geiger Ferencet és  

Sebők Máté Zoltánt, 

c) külsős bizottsági tagjainak 

Dániel Andrást, 

Kiss Zoltánt és 

dr. Schubert Istvánt 

megválasztja.” 

 

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

Mötv.) 42. § 2. pontja szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörei közé tartozik a 

szervezetének kialakítása és működésének meghatározása.  

Az Mötv. 57. §-a a bizottsággal és annak tagságával kapcsolatosan az alábbiak szerint 

rendelkezik:  

„A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatban határozza meg bizottságait, a 

bizottság tagjainak számát, a bizottságok feladat-és hatáskörét, működésük alapvető 

szabályait...”  

Az Mötv. 58. §-a az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:  

„(1) 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.  

(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester 

előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével 

a bizottságot megszüntetheti. 

 

(3) A bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról írásban lemondhat. A lemondásáról szóló 

nyilatkozatot a polgármester részére kell benyújtani. A megbízatás a lemondásban 

meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az 

írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza, továbbá 

érvényességéhez nem szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata.” 

 



Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy dr. Schubert István 2020. július 02. napján 

bizottsági tagságáról írásban lemondott. 

 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) 

önkormányzati rendelet 120. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott, ugyanezen 

szakasz (2) bekezdése alapján a Jogi és Ügyrendi Bizottság hét tagból áll, amely létszámból 

négy fő önkormányzati képviselő, három külsős bizottsági tag, ezért szükséges egy új külsős 

tag megválasztása. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a megüresedett külsős bizottsági hely betöltéséről szóló 

döntés meghozatalát.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (VII.14.) határozata a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának 

megválasztásáról: 

 

A Képviselő-testület  

I. tudomásul veszi a Képviselő-testület 8/2020. (I.09). határozatának c) pontjával a Jogi és 

Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztott dr. Schubert István 2020. július 

02. napján benyújtott, a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagságáról való lemondását. 

II. A Jogi és Ügyrendi Bizottság külsős tagjának ……. ….. sz. alatti lakost választja.  

III. 8/2020. (I.09.) határozatának c) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

[A Jogi és Ügyrendi Bizottság]  

c) külsős bizottsági tagjainak 

Dániel Andrást, 

Kiss Zoltánt és 

……………………………..-t 

megválasztja.” 

IV. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 5. függelékében a változás 

átvezetéséről. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben, az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja 

alapján – az érintett nyilatkozatának függvényében – zárt ülés keretében tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadásához az Mötv. 50. §-a alapján minősített többség szükséges. 

 

 

 

Budapest, 2020. július 2. 

 

 

 

 dr. Kelemen Henrietta     Bese Ferenc 

  az előterjesztés készítője        előterjesztő 


