
Izsák Város Polgármesterétől 

 

Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2019. október 28.-án tartandó alakuló ülésére 

 

Tárgy: Bizottságok megválasztása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.4.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban SZMSZ) 

52.§-a szabályozza a bizottságok megnevezését és létszámát. 

 

Különösen indokolt az alakuló ülésen megválasztani az összeférhetetlenséggel, a 

vagyonnyilatkozatok kezelésével és ellenőrzésével foglalkozó bizottságot, vagy bizottságokat, 

mivel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 

 

- 37.§ (1) bekezdés szerint: „Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a 

megválasztástól vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül 

köteles megszüntetni. Amennyiben jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az 

összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történő 

megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony megszüntetésről 

szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatának a szervezeti és 

működési szabályzatban meghatározott bizottságnak történő átadását az összeférhetetlenség 

megszüntetésének kell tekinteni. „ 

 

- 39. § (1) bekezdése szerint: „Az önkormányzati képviselő megválasztástól, majd ezt 

követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti 

vagyonnyilatkozatot tenni.” 

 

A Mötv. 57.§ (1) bekezdése szerint: „Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester 

előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti 

és működési szabályzatban meghatározott bizottságait.” 

 

A (2) bekezdés szerint: „ A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi 

bizottságot hoz létre. A vagyonnyilatkozat vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott bizottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és 

őrzéséről. Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti, amelynek feladat – és 

hatáskör állapíthat meg.” 

 

A hatályos SZMSZ 3. számú melléklete szerint a fentiekben felsorolt feladatok ellátása Jogi – 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság feladatkörébe tartozik, melynek három tagját már 

megválasztottuk. A bizottsági tagok közül senki nem kérte zárt ülés megtartását. 

 

Javasolom, hogy a bizottság külsős tagjának a Képviselő-testület Frankó Barnabás és Rácz 

Csilla izsáki lakosokat válassza meg és ezzel a bizottság létszáma 5 főre emelkedik, és eleget 

teszünk az SZMSZ. 52.§ (1) bekezdés a) pontjában előírtaknak.  
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Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

tagjainak Frankó Barnabás és Rácz Csilla izsáki lakosokat megválasztja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kutas Tibor polgármester 

 

 

Javasolom megválasztani a Közművelődési- Oktatási és Sportbizottságot: 

 

A bizottság elnökének Szabó József képviselőt, tagjainak Tetézi Attila és Dr. Bozóky Imre 

képviselőket, külsős tagjának Gréczi Gábor és Cséplő Zoltán izsáki lakost javasolom 

megválasztani. A bizottsági tagok közül senki nem kérte zárt ülés megtartását.  

 

Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közművelődési- Oktatási és Sportbizottságot 

elnökének Szabó József képviselőt, tagjainak Tetézi Attila és Dr. Bozóky Imre képviselőt, 

Gréczi Gábor és Cséplő Zoltán izsáki lakost megválasztja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Kutas Tibor polgármester 

 

 

Javasolom megválasztani az Egészségügyi és Szociális Bizottságot: 

 

A bizottság elnökének Rézműves Mihály képviselőt, tagjának Tetézi Attila képviselőt, 

külsős tagjának Dr. Csavajda Ádám izsáki lakost javasolom megválasztani. A bizottsági 

tagok közül senki nem kérte zárt ülés megtartását.  

 

Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális Bizottság  

elnökének Rézműves Mihály képviselőt, tagjainak Tetézi Attila képviselőt, Dr. Csavajda Ádám 

izsáki lakost megválasztja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Kutas Tibor polgármester 

 

 

Javasolom megválasztani a Mezőgazdasági Bizottságot: 

 

A bizottság elnökének Varga István képviselőt, tagjának Rácz Sándor képviselőt, külsős 

tagjának Mikus Anikó izsáki lakost javasolom megválasztani. A bizottsági tagok közül senki 

nem kérte zárt ülés megtartását.  

 

Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőgazdasági Bizottság elnökének Varga 

István képviselőt, tagjainak Rácz Sándor képviselőt, Mikus Anikó izsáki lakost megválasztja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Kutas Tibor polgármester 
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A bizottságokra vonatkozó további javaslataimat a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításával egy időben a soron következő ülésen fogom előterjeszteni. 

 

Felkérem a bizottságok nem képviselő tagjai, hogy tegyék le az előírt esküt. 

 

 

Izsák 2019. október 22. 

 

 

Kutas Tibor 

polgármester 
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