
Izsák Város Polgármesterétől. 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 19-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság kiegészítése. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr Rigó Józef Zsolt önkormányzati képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

2017. szeptember 4. napján elhunyt.  

 

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

Mötv.) 58.§ (1) bekezdése szerint: „ A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, 

létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően 

létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszűntetheti. „ 

 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.4.) 

önkormányzati rendelet 52.§-a szerint: „ A Képviselő-testület a következő bizottságokat hozza 

létre c) Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 fővel.” 

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 78/2014.(10.27.) számú határozatával a 

következő döntést hozta: „ Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi és 

Szociális Bizottság elnökének Dr Rigó József Zsolt képviselőt, tagjainak Góhér Zoltán és 

Tetézi Attila képviselőket, Csomor Sándorné és Sörösné Boldoczki Timea izsáki lakosokat 

megválasztotta. Határidő: azonnal, Felelős: Mondok József polgármester.” 

 

A Mötv. 58.§ (1) bekezdésének második  mondata szerint: „ A bizottság elnökét és-az 

elnökkel együtt számított – tagjainak több mint felét az önkormányzati képviselők közöl kell 

választani.” 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A leírtak alapján a bizottság képviselőtagjának javasolom megválasztani Sörösné Boldoczki 

Tímeát, míg nem képviselő tagjának –nevezett képviselő helyére – Kanizsai Ágnes 6070. 

Izsák Mező u.97. szám alatti lakost. Mindketten a helyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

dolgozói. A bizottság elnökének: Sörösné Boldoczki Tímeát javasolom. 

 

I z s á k, 2017. szeptember 13. 

                                                                                             (: Mondok József:) 

                                                                                                 polgármester 

 

Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 18-i hatállyal az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének Sörösné Boldoczki Tímea önkormányzati 

képviselőt, míg a bizottság tagjának Kanizsai Ágnes  izsáki lakost megválasztotta. 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Mondok József polgármester  



A 2017. szeptember 19-i testületi ülés jegyzőkönyvének 2. számú melléklete! 

 

 

 

ESKÜOKMÁNY 

 

 

 

Készült: 2017. szeptember 19-én Izsák Város  Önkormányzat Képviselő-testületének 

nyilvános ülésén. 

 

 

A képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális bizottság tagjának Kanizsai Ágnest 

megválasztotta és a bizottság nem képviselő tagjaként az alábbi esküt teszi le: 

 

 

„ Én Kanizsai Ágnes (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal 

is megtartatom és másokkal is megtartatom, az Egészségügyi és Szociális bizottsági tagsági 

tisztségemből eredő feladataimat Izsák település fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. 

( Az eskütevő meggyőződése szerint) isten engem úgy segéljen! „ 

 

 

 

(: Mondok József:)                               (: Kanizsai Ágnes:) 

                              polgármester                                            bizottsági tag 

                                   esküvevő                                               eskütevő                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 


