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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 

I. A Képviselő-testület bizottságai elnökének és tagjainak  

megválasztására irányuló javaslat  

 

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

Mötv.) 41. § (2) bekezdése szerint: 

 

"(2) Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. A 

képviselőtestület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a 

képviselő-testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a polgármesteri hivatal, a megyei 

önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás." 

 

Amint arról a Képviselő-testület tagjai is tudomással bírnak, az önkormányzati működésben 

a Képviselő-testület szervei - így különösen bizottságai - is fontos szerepet játszanak: a 

bizottságok jelentőségét mutatja, hogy a Képviselő-testület erre irányuló döntése alapján, a 

Képviselő-testület által rájuk átruházott hatáskörökben önkormányzati döntéseket is 

hozhatnak.  

 

Az Mötv. 41. § (3) bekezdése szerint:  

"(3) Önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testület 

felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a 

társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat." 

 

Az Mötv. 59. §-a szerint: 

"59. § (1) A bizottság - feladatkörében - kezdeményezi, előkészíti a képviselő-testület 

döntéseit, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntést hoz. 

(2) A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg azokat az 

előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság 

állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek. 

(3) A képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor visszavonhat." 

 

A jelen előterjesztés tárgyalásának napján hatályos, a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

SZMSZ) 107. §-a szerint: 

 

"107. § (1)A bizottságok feladatai a Mötv. 59. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül általában: 

a) véleményezik a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket,  

b) intézkedéseket kezdeményezhetnek, ajánlással fordulhatnak az érintett önkormányzati 

szervekhez.  

(2) A Képviselő-testület megbízása alapján:  

a) figyelemmel kísérhetik a Hivatal, az önkormányzati intézmények tevékenységét, javaslattal 

élhetnek fejlesztésükre,  

b) szervezhetik a lakosság közreműködését az önkormányzati feladatok végrehajtásában,  

c) döntenek a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben." 

 

 

 Az Mötv.) 43. § (3) bekezdése szerint: 
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"(3) A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint 

megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a 

polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az 

alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról." 

 

Tekintettel arra, hogy a Tisztelt Képviselő-testület tagjai megválasztásának jogerős 

megállapítása (a kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselők vonatkozásában: 2019. 

november 03. napja) és a jelen alakuló ülés megtartása (2019. november 07. napja) közötti 

időtartam a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának teljes körű 

tanulmányozására és felülvizsgálatára - megítélésem szerint - nem biztosított megfelelő időt a 

Tisztelt Képviselő-testület tagjai részére, az SZMSZ felülvizsgálatára, szükség szerinti 

módosítására a Tisztelt Képviselő-testület tagjainak, valamint a megválasztandó 

szakbizottságok javaslatainak - törvényes keretek közötti - figyelembevételével a következő 

Képviselő-testületi ülésen teszek javaslatot. 

 

Az Mötv. idézett rendelkezése szerint a Tisztelt Képviselő-testület az alakuló, vagy az azt 

követő Képviselő-testületi ülésen köteles megválasztani a kötelezően létrehozandó, vagy a 

szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságait is. 

 

Tekintettel arra, hogy a bizottságok egyfelől mind a Képviselő-testület által meghozandó 

döntések előkészítésében, így különösen az egyes Képviselő-testületi előterjesztések előzetes 

véleményezésében (például már a fentiekben említett SZMSZ felülvizsgálatának illetőleg 

szükség szerinti módosításának előkészítése során), mind a Képviselő-testület által rájuk 

átruházott hatáskörökbe tartozó döntések meghozatalában kiemelten fontos feladatokat látnak 

el, javaslom, hogy már az alakuló ülésen hozzon döntést a Tisztelt Képviselő-testület a 

bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztásáról. 

 

Az SZMSZ 120. §-a szerint: 

 

120. § (1) A Képviselő-testület a következő állandó bizottságokat választja meg:  

 1. Pénzügyi Bizottság  

 2. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

 3. Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság  

 4. Jogi és Ügyrendi Bizottság  

 5. Szociális és Egészségügyi Bizottság  

 6. Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság  

A bizottságok tagjainak névsorát, delegáló szervezet megnevezését e rendelet 5. függeléke 

tartalmazza. 

 (2) Az (1) bekezdés 1-6. pontjaiban felsorolt állandó bizottságok létszáma hét fő. 

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 58. § (1) bekezdése alapján a 

Képviselő-testület által létrehozott bizottságok elnökét, és az elnökkel számított tagjainak 

több, mint felét az önkormányzati képviselők közül kell megválasztani. Nem lehet a 

bizottság elnöke vagy tagja a polgármester, valamint - az Mötv. 79. § (2) bekezdésére való 

tekintettel ("(2) A polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester jogállására 

vonatkozó szabályokat az alpolgármesterre, a megyei közgyűlés alelnökére és a 

főpolgármester-helyettesre is megfelelően alkalmazni kell.) - az alpolgármester.  
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Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület az alakuló ülésen még nem kíván a bizottságok 

elnökeinek, tagjainak személyéről dönteni, javaslom, hogy a további egyeztetések 

elősegítése érdekében hozza meg az egyes bizottsági tagi helyekkel kapcsolatos arra irányuló 

döntését, hogy mely bizottságokba mely frakciók (ezek hiányában: mely jelölő szervezetek 

illetőleg jelölő csoportok) képviselői közül kívánják a bizottságok választott tagjait 

megválasztani. Ez esetben kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntésének 

meghozatala során az 1-6 határozati javaslatokat szíveskedjék figyelembe venni. 

 

Kérem továbbá, hogy ez esetben a 7. számú határozati javaslatról mindenképpen hozza meg 

döntését a Tisztelt Képviselő-testület, tekintettel arra, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatok 

nyilvántartásával, kezelésével és ellenőrzésével, valamint az Mötv. 37. § (1) bekezdésébe 

foglalt, az önkormányzati képviselő által tett lemondó nyilatkozatok átvételével kapcsolatos 

feladatokat – az e feladatokkal felruházott állandó bizottság (Jogi és Ügyrendi Bizottság) 

létrehozásáig az SZMSZ 106. §-a alapján az Ideiglenes Vagyonnyilatkozat-kezelő és 

Lemondó Nyilatkozatot Befogadó Bizottság látja el. Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület 

szíves figyelmét, hogy a 7. sz. határozati javaslatban a megválasztandó ideiglenes bizottság 

tajainak számát is meg kell határozni. 

 

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület jelen alakuló ülésén kíván a bizottságok 

elnökeinek, valamint tagjainak személyéről is dönteni, kérem, az 1-6 és a 8-13. határozati 

javaslatok alapján szíveskedjék döntéseit meghozni, a 7. sz. határozati javaslat figyelmen 

kívül hagyásával. Kérem továbbá, hogy ez esetben az 1-6. határozati javaslatok II. pontjában a 

dőlt betűtípussal jelzett "a Képviselő-testület soron következő ülésére" szövegrészeket, 

valamint a végrehajtási határidő meghatározásánál a szintén dőlt betűvel szedett "A 

Képviselő-testület soron következő ülése" meghatározást szíveskedjen figyelmen kívül 

hagyni, és a végrehajtási határidőt az "Azonnal" szöveggel szíveskedjék meghatározni.  

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényhez fűzött 

Kommentárnak az önkormányzati képviselő adott döntéshozatalból történő kizárására 

vonatkozó szabályait (Mötv. 49. §) értelmező része tartalmazza a következőket 

„A kizárási szabályokat nem kell alkalmazni, ha a képviselő-testület döntéshozatala saját 

tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul (pl. 

tanácsnokká, bizottság tagjává választás).” 

 

Fentiek alapján nem szükséges a bizottsági elnöknek illetve tagnak jelölt képviselőnek 

bejelentenie érintettségét illetve nem szükséges erről külön döntést hoznia a Tisztelt 

képviselő-testületnek, ezért nem tartalmaz erre vonatkozó határozati javaslatokat jelen 

előterjesztés. 

 

Fontosnak tartom továbbá megemlíteni azt a hazai önkormányzati működésben szokássá, 

hagyománnyá vált metódust, mely szerint adott tisztségre javasolt személy tartózkodik a 

személyéről szóló döntésnél, ezáltal ezt akként szokták rögzíteni, hogy: „…az érintett 

tartózkodása mellett egyhangúlag XY-t a …. bizottság elnökének megválasztotta…”; de 

véleményem szerint tekintettel arra a tényre, hogy adott személy adott tisztségre történő 

megválasztása előtt egyeztetés történik és a jelöltnek el kell döntenie, hogy megválasztása 

esetén a tisztséget elvállalja, nem udvariatlan, ha a jelölt igennel szavaz megválasztására, 

ezzel is megerősítve vállalását. 
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Határozati javaslatok: 

 

 

(Az egyes bizottsági tagi helyek meghatározására irányuló javaslatok: 1-6.) 

 

1. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

....../2019. (XI.07.) határozata a Pénzügyi Bizottság létrehozásával kapcsolatos döntéséről 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) 

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

szakasz (2) bekezdése alapján hét tagból álló Pénzügyi Bizottság 

 

elnökét a ..........................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) képviselői 

közül kívánja megválasztani.  

A Pénzügyi Bizottság képviselő tagjai közül  

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

 jogosult javasolni.  

A Pénzügyi Bizottság külsős bizottsági tagjai közül  

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

jogosult javasolni.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő az 

érintettekkel egyeztetett személyi javaslatokat.  

Határidő: Azonnal / A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

 

2. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

....../2019. (XI.07.) határozata a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

létrehozásával kapcsolatos döntéséről 

 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) 

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

szakasz (2) bekezdése alapján hét tagból álló Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 

elnökét a ..........................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) képviselői 

közül kívánja megválasztani.  

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagjai közül  

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

 jogosult javasolni.  

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külsős bizottsági tagjai közül  
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.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

jogosult javasolni.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő az 

érintettekkel egyeztetett személyi javaslatokat.  

Határidő: Azonnal / A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

 

3. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

....../2019. (XI.07.) határozata a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság létrehozásával 

kapcsolatos döntéséről 

 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) 

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

szakasz (2) bekezdése alapján hét tagból álló Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 

 

elnökét a ..........................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) képviselői 

közül kívánja megválasztani.  

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság képviselő tagjai közül  

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

 jogosult javasolni.  

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság külsős bizottsági tagjai közül  

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

jogosult javasolni.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő az 

érintettekkel egyeztetett személyi javaslatokat.  

Határidő: Azonnal / A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

 

4. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

....../2019. (XI.07.) határozata a Jogi és Ügyrendi Bizottság létrehozásával kapcsolatos 

döntéséről 

 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) 

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

szakasz (2) bekezdése alapján hét tagból álló Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

elnökét a ..........................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) képviselői 

közül kívánja megválasztani.  
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A Jogi és Ügyrendi Bizottság képviselő tagjai közül  

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

 jogosult javasolni.  

A Jogi és Ügyrendi Bizottság külsős bizottsági tagjai közül  

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

jogosult javasolni.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő az 

érintettekkel egyeztetett személyi javaslatokat.  

Határidő: Azonnal / A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

5. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

....../2019. (XI.07.) határozata a Szociális és Egészségügyi Bizottság létrehozásával 

kapcsolatos döntéséről 

 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) 

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

szakasz (2) bekezdése alapján hét tagból álló Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

elnökét a ..........................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) képviselői 

közül kívánja megválasztani.  

A Szociális és Egészségügyi Bizottság képviselő tagjai közül  

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

 jogosult javasolni.  

A Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős bizottsági tagjai közül  

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

jogosult javasolni.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő az 

érintettekkel egyeztetett személyi javaslatokat.  

Határidő: Azonnal / A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

6. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

....../2019. (XI.07.) határozata az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

létrehozásával kapcsolatos döntéséről 

 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) 

önkormányzati rendelet 120. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott, ugyanezen 
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szakasz (2) bekezdése alapján hét tagból álló Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport 

Bizottság 

 

elnökét a ..........................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) képviselői 

közül kívánja megválasztani.  

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság képviselő tagjai közül  

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

 jogosult javasolni.  

A Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság külsős bizottsági tagjai közül  

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

.... főt a(z) ..................................(frakció / jelölő szervezet / jelölő csoport) 

jogosult javasolni.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő az 

érintettekkel egyeztetett személyi javaslatokat.  

Határidő: Azonnal / A Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

7. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

....../2019. (XI.07.) határozata az Ideiglenes Vagyonnyilatkozat-kezelő és Lemondó 

Nyilatkozatot Befogadó Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 106. § (1) bekezdésében meghatározott 

néven, ugyanezen bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott feladatok ellátására ……..  

tagból álló Ideiglenes Vagyonnyilatkozat-kezelő és Lemondó Nyilatkozatot Befogadó 

Bizottságot (a továbbiakban: Ideiglenes Nyilatkozatkezelő Bizottság) hoz létre, mely 

Bizottság megbízatása az SZMSZ 106. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátására 

hatáskörrel felruházott Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásával 

megszűnik. 

II. az Ideiglenes Nyilatkozatkezelő Bizottság elnökévé 

…………………………………..-t, 

tagjaivá 

…………………………………..-t, 

…………………………………..-t, 

…………………………………..-t és 

…………………………………..-t 

választja meg. 

III. felkéri a Jegyzőt az Ideiglenes Nyilatkozatkezelő Bizottság működéséhez szükséges 

feltételek biztosítására, a szükséges intézkedések megtételére, továbbá az SZMSZ vonatkozó 

függelékének aktualizálására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Veres Anikó jegyző 

 

 

(Az egyes bizottságok elnökének és tagjainak megválasztására irányuló javaslatok) 
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8. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

....../2019. (XI.07.) határozata a Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) 

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

meghatározott, ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján hét tagból álló Pénzügyi Bizottság 

 

 a) elnökének .....................................-t megválasztja.  

b) képviselő tagjainak  

.......................................................................-t, 

.......................................................................-t és  

.......................................................................-t, 

c) külsős bizottsági tagjainak  

.................................................................. sz. alatti lakost  

.................................................................. sz. alatti lakost és 

.................................................................. sz. alatti lakost  

megválasztja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjai 

eskütételének lebonyolításáról. 

III. felkéri a Jegyzőt a bizottsági tagsággal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, 

továbbá az SZMSZ 5. függelékének aktualizálására. 

 

Határidő: a II. pont vonatkozásában: azonnal,  

       a III. pont vonatkozásában: 2019. november 15. 

Felelős: a II. pont vonatkozásában: Bese Ferenc polgármester,  

   a III. pont vonatkozásában: dr. Veres Anikó jegyző 

 

9. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

....../2019. (XI.07.) határozata a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

elnökének és tagjainak megválasztásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) 

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

szakasz (2) bekezdése alapján hét tagból álló Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 

 a) elnökének .....................................-t megválasztja.  

b) képviselő tagjainak  

.......................................................................-t, 

.......................................................................-t és  

.......................................................................-t, 

c) külsős bizottsági tagjainak  

.................................................................. sz. alatti lakost  

.................................................................. sz. alatti lakost és 

.................................................................. sz. alatti lakost  
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megválasztja. 

 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság nem képviselő tagjai eskütételének lebonyolításáról. 

III. felkéri a Jegyzőt a bizottsági tagsággal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, 

továbbá az SZMSZ 5. függelékének aktualizálására. 

 

Határidő: a II. pont vonatkozásában: azonnal,  

       a III. pont vonatkozásában: 2019. november 15. 

Felelős: a II. pont vonatkozásában: Bese Ferenc polgármester,  

   a III. pont vonatkozásában: dr. Veres Anikó jegyző 

 

 

10. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

....../2019. (XI.07.) határozata a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elnökének és 

tagjainak megválasztásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) 

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

szakasz (2) bekezdése alapján hét tagból álló Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 

 

 a) elnökének .....................................-t megválasztja.  

b) képviselő tagjainak  

.......................................................................-t, 

.......................................................................-t és  

.......................................................................-t, 

c) külsős bizottsági tagjainak  

.................................................................. sz. alatti lakost  

.................................................................. sz. alatti lakost és 

.................................................................. sz. alatti lakost  

megválasztja. 

 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság nem 

képviselő tagjai eskütételének lebonyolításáról. 

III. felkéri a Jegyzőt a bizottsági tagsággal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, 

továbbá az SZMSZ 5. függelékének aktualizálására. 

 

Határidő: a II. pont vonatkozásában: azonnal,  

       a III. pont vonatkozásában: 2019. november 15. 

Felelős: a II. pont vonatkozásában: Bese Ferenc polgármester,  

   a III. pont vonatkozásában: dr. Veres Anikó jegyző 

 

11. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

....../2019. (XI.07.) határozata a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
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I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) 

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

szakasz (2) bekezdése alapján hét tagból álló Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 a) elnökének .....................................-t megválasztja.  

b) képviselő tagjainak  

.......................................................................-t, 

.......................................................................-t és  

.......................................................................-t, 

c) külsős bizottsági tagjainak  

.................................................................. sz. alatti lakost  

.................................................................. sz. alatti lakost és 

.................................................................. sz. alatti lakost  

megválasztja. 

 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő 

tagjai eskütételének lebonyolításáról. 

III. felkéri a Jegyzőt a bizottsági tagsággal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, 

továbbá az SZMSZ 5. függelékének aktualizálására. 

 

Határidő: a II. pont vonatkozásában: azonnal,  

       a III. pont vonatkozásában: 2019. november 15. 

Felelős: a II. pont vonatkozásában: Bese Ferenc polgármester,  

   a III. pont vonatkozásában: dr. Veres Anikó jegyző 

 

 

12. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

....../2019. (XI.07.) határozata a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének és 

tagjainak megválasztásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) 

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

szakasz (2) bekezdése alapján hét tagból álló Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 a) elnökének .....................................-t megválasztja.  

b) képviselő tagjainak  

.......................................................................-t, 

.......................................................................-t és  

.......................................................................-t, 

c) külsős bizottsági tagjainak  

.................................................................. sz. alatti lakost  

.................................................................. sz. alatti lakost és 

.................................................................. sz. alatti lakost  

megválasztja. 

 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem 

képviselő tagjai eskütételének lebonyolításáról. 
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III. felkéri a Jegyzőt a bizottsági tagsággal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, 

továbbá az SZMSZ 5. függelékének aktualizálására. 

 

Határidő: a II. pont vonatkozásában: azonnal,  

       a III. pont vonatkozásában: 2019. november 15. 

Felelős: a II. pont vonatkozásában: Bese Ferenc polgármester,  

   a III. pont vonatkozásában: dr. Veres Anikó jegyző 

 

 

13. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

....../2019. (XI.07.) határozata az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

elnökének és tagjainak megválasztásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) 

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

szakasz (2) bekezdése alapján hét tagból álló Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport 

Bizottság 

 

 a) elnökének .....................................-t megválasztja.  

b) képviselő tagjainak  

.......................................................................-t, 

.......................................................................-t és  

.......................................................................-t, 

c) külsős bizottsági tagjainak  

.................................................................. sz. alatti lakost  

.................................................................. sz. alatti lakost és 

.................................................................. sz. alatti lakost  

megválasztja. 

 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport 

Bizottság nem képviselő tagjai eskütételének lebonyolításáról. 

III. felkéri a Jegyzőt a bizottsági tagsággal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, 

továbbá az SZMSZ 5. függelékének aktualizálására. 

 

Határidő: a II. pont vonatkozásában: azonnal,  

       a III. pont vonatkozásában: 2019. november 15. 

Felelős: a II. pont vonatkozásában: Bese Ferenc polgármester,  

   a III. pont vonatkozásában: dr. Veres Anikó jegyző 

 

II. Tanácsnokok megválasztására irányuló javaslat 

 

 

Az Mötv. 34. §-a szerint: 

 „34. § A képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati képviselőnek a 

javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnok 

felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását.” 

 

Az SZMSZ 127-131. §-ai szerint: 
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"127. § A Képviselő-testület tagjai közül az önkormányzat társadalmi szervezetekkel 

kapcsolatos feladatainak felügyeletére, minősített többséggel meghozott határozatával civil 

tanácsnokot választ.  

128. § A Képviselő-testület tagjai közül az önkormányzat ifjúságpolitikai fejlesztési 

célkitűzései és az ifjúsági intézkedések megvalósulásának, továbbá az ifjúság-nevelési 

irányelvek érvényesülésével kapcsolatos feladatainak felügyeletére, minősített többséggel 

meghozott határozatával ifjúsági tanácsnokot választ.  

129. § A Képviselő-testület tagjai közül az önkormányzat közlekedéssel kapcsolatos 

feladatainak felügyeletére, a kerületet (is) érintő közlekedési problémák feltárására és azok 

megoldási javaslatainak kidolgozásában való közreműködésére minősített többséggel 

meghozott határozatával közlekedési tanácsnokot választ.  

130.§ A Képviselő-testület tagjai közül az önkormányzat helyi környezetvédelemmel 

kapcsolatos feladatainak felügyeletére, minősített többséggel meghozott határozatával 

környezetvédelmi tanácsnokot választ.  

131. § (1) A tanácsnokok feladatkörébe tartozó témakörben készülő Képviselő-testületi vagy 

bizottsági előterjesztések – egyedi hatósági ügyekben készült előterjesztés kivételével - 

készítése során a témában érintett tanácsnok véleményét ki kell kérni. A tanácsnokok 

véleményüket elsősorban írásban kötelesek kifejteni, melyet az előterjesztéshez csatolni kell. 

(2) A tanácsnokok nevét e rendelet 6. függeléke tartalmazza." 

 

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület továbbra is a jelenleg hatályos SZMSZ-ben 

meghatározott feladatok ellátására kíván tanácsnokokat választani, úgy kérem, erre irányuló 

döntéseit a 14-17. sz. határozati javaslatok figyelembe vételével szíveskedjék meghozni. 

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület az SZMSZ teljeskörű felülvizsgálatának, szükség 

szerinti módosításának végrehajtásáig nem kíván tanácsnokot választani, kérem, jelen 

tárgyban a 18. sz. határozati javaslatot szíveskedjék figyelembe venni. 

 

 

Határozati javaslatok: 

 

(Tanácsnokok megválasztására irányuló javaslatok) 

 

14. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2019. (XI.07.) határozata civil tanácsnok megválasztásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14. 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 127. §-ában meghatározott feladatok 

ellátására …………………………………………… képviselőt civil tanácsnoknak 

megválasztja. 

II. felkéri a jegyzőt az SZMSZ 6. függelékének aktualizálására. 

Határidő: 2019. november 15. 

Felelős: dr. Veres Anikó jegyző  

 

15. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2019. (XI.07.) határozata ifjúsági tanácsnok megválasztásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
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I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14. 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 128. §-ában meghatározott feladatok 

ellátására …………………………………………… képviselőt ifjúsági tanácsnoknak 

megválasztja. 

II. felkéri a jegyzőt az SZMSZ 6. függelékének aktualizálására. 

Határidő: 2019. november 15. 

Felelős: dr. Veres Anikó jegyző  

 

16. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2019. (XI.07.) határozata közlekedési tanácsnok megválasztásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14. 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 129. §-ában meghatározott feladatok 

ellátására …………………………………………… képviselőt közlekedési tanácsnoknak 

megválasztja. 

II. felkéri a jegyzőt az SZMSZ 6. függelékének aktualizálására. 

Határidő: 2019. november 15. 

Felelős: dr. Veres Anikó jegyző  

 

17. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2019. (XI.07.) határozata környezetvédelmi tanácsnok megválasztásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14. 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 130. §-ában meghatározott feladatok 

ellátására …………………………………………… képviselőt környezetvédelmi 

tanácsnoknak megválasztja. 

II. felkéri a jegyzőt az SZMSZ 6. függelékének aktualizálására. 

Határidő: 2019. november 15. 

Felelős: dr. Veres Anikó jegyző 

 

 

18. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2019. (XI.07.) határozata tanácsnok megválasztásával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14. 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) teljeskörű felülvizsgálatának és szükség 

szerinti módosításának végrehajtásáig nem kíván tanácsnokot választani.  

II. felkéri a Jegyzőt az SZMSZ teljeskörű felülvizsgálatának végrehajtására, valamint a 

szükséges módosításokat, vagy új rendelet-tervezetet tartalmazó előterjesztés Képviselő-

testület elé terjesztésére.   

III. felkéri a Polgármestert, hogy a tanácsnokok megválasztására irányuló javaslatát a II. 

pontban foglaltak végrehajtását követően, a módosított SZZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek 

megfelelően, az SZMSZ módosításának hatálybalépését követő Képviselő-testületi ülésen 

terjessze a Képviselő-testület elé.  

Határidő: a II. pont vonatkozásában:A Képviselő-testület soron következő ülése 

      a III. pont vonatkozásában: az SZMSZ módosításának hatálybalépését követő 

      Képviselő-testületi ülés napja 
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Felelős: a II. pont vonatkozásában: dr. Veres Anikó jegyző 

   a III. pont vonatkozásában: Bese Ferenc polgármester  

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal, az érintett zárt ülés 

elrendelésére irányuló kérése esetén az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés 

keretében tárgyalja. 

A határozati javaslatok elfogadása az Mötv. 50. §-a alapján minősített szótöbbséget igényel. 

 

 

 

Budapest, 2019. november 04. 

 

 

 

 Vittmanné Gerencsér Judit     Bese Ferenc  

  osztályvezető      polgármester 

  az előterjesztés készítője       előterjesztő 


