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Előterjesztés
bizottsági elnökök és tagok megválasztásáról, külsős bizottsági tagok eskütétele
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 57. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában
határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét,
működésük alapvető szabályait. 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 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.
Az Mötv. 57. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi
bizottságot hoz létre. A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott bizottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről.
Ez utóbbi esetkörnél fontos kiemelni, hogy itt a tevékenységet jelölte meg bizottsági feladatkörként
a törvény, nem pedig külön, önálló bizottság felállításáról rendelkezett, így a képviselő-testület
bármely bizottsága elvégezheti a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát. Célszerű azonban már az alakuló
ülésen megválasztani az összeférhetetlenséggel, a vagyonnyilatkozatok kezelésével és
ellenőrzésével foglalkozó bizottságot vagy bizottságokat, mivel a képviselők és a polgármester
a megbízólevelük átvételét követő 30 napon belül kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni,valamint 30
napon belül a fennálló összeférhetetlenséget megszüntetni.
Az Mötv. 58. § (1) bekezdése szerint a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselőtestület 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. Az
Mötv.79. § (2) bekezdése értelmében 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.
A polgármester mellett, az alpolgármester sem lehet a bizottság elnöke vagy tagja.
Az előző napirendi pontokban felülvizsgált és módosított Aszód Város Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 5/2015 (II.6.) önkormányzati rendelet 49. § (1) és (2) bekezdése
meghatározza a képviselő-testület állandó bizottságait, illetve azok létszámát.
A mandátumot nyert képviselőkkel egyeztetést kezdeményeztem, melynek célja a bizottsági helyek

képviselők, valamint a nem képviselők (külső tagok) közötti felosztása volt.
Előzetes egyeztetés alapján bizottságonként külön határozati javaslatokat terjesztek a Tisztelt
Képviselő–testület elé.
A bizottsági tagok megválasztását követően a bizottságok nem képviselő tagjai a képviselő–testület
előtt esküt tesznek. Az eskü letétele után vehetnek részt a bizottságok munkájában.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a bizottságai szervezetét, létszámukat és tagjaikat
valamint elnökeit az alábbiak szerint határozza meg, illetve válassza meg:
1. Határozati javaslat
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése valamint Aszód Város Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 5/2015 (II.6.) önkormányzati rendelet 49. § (1) és (2) bekezdése alapján
a Pénzügyi Bizottság létszámát és tagjait a következők szerint állapítja meg, illetve választja meg:
Elnök
Molnár Sándor

Képviselő tagok
Odler Zsolt
Urbán László Zoltán

Nem képviselő tagok
Magyar Ilona
Dr. Vankó László

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
2. Határozati javaslat
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján valamint Aszód Város Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló 5/2015 (II.6.) önkormányzati rendelet 49. § (1) és (2) bekezdése a
Ügyrendi Bizottság létszámát és tagjait a következők szerint állapítja meg, illetve választja meg:
Elnök
Botka Csaba

Képviselő tagok
Buzás János
Molnár Sándor

Nem képviselő tagok
Dr. Liki Szilvia
Dr. Szigetvári József

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
3. Határozati javaslat
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése valamint Aszód Város Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 5/2015 (II.6.) önkormányzati rendelet 49. § (1) és (2) bekezdése alapján
a Városfejlesztési, Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság létszámát és tagjait a következők szerint
állapítja meg, illetve választja meg:
Elnök
Odler Zsolt

Képviselő tagok
Botka Csaba
Koncz István János
Kovács Tamás

Nem képviselő tagok
Bán Zoltán
Kádárné Jeney Judit
Szilágyi Zita

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Aszód, 2019. október 30.
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