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Előterjesztés 

bizottsági tagok megválasztásáról és Aszód Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/2015.(II.6.) önkormányzati rendelete módosításáról 

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. 

 

A képviselő-testület az alakuló ülésen megválasztotta a bizottságok tagjait, akik egy kivétellel esküt 

is tettek.  

Időközben a megválasztott tagok közül ketten:  Dr. Liki Szilvia és Dr. Vankó László jelezték, hogy 

munkahelyi elfoglaltságukkal nem tudják összeegyeztetni a bizottsági munkában való részvételt, ezért 

a bizottsági tagságukról írásban lemondtak. 

 

Az Mötv. 58. § (1) bekezdése értelmében 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. 

A hivatkozott jogszabályhely (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a bizottság személyi 

összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően 

létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti. 

 

Ennek okán két bizottságba a Pénzügyi valamint az Ügyrendi Bizottságba  új tagok megválasztására 

teszek javaslatot: a Pénzügyi Bizottságba Pálfi-Barlai Ágnest, az Ügyrendi Bizottságba Dr. 

Szentenszki  István javaslom megválasztani. 

 

A bizottsági tagok megválasztását követően az új tagok  a képviselő–testület előtt esküt tesznek. Az 

eskü letétele után vehetnek részt a bizottságok munkájában.  

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatokban megjelölt személyeket  

válassza meg. 
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Az új tagok megválasztásával Aszód Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/2015.(II.6.)  számú rendeletének  az állandó bizottságok tagjainak névsorát 

tartalmazó  5. melléklete módosítása is indokolttá vált,  ezért az előterjesztésnek része a mellékelt 

rendelet-tervezet is, kérem annak elfogadását. 

 

1. Határozati javaslat 

 

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 58. § (2) bekezdése valamint Aszód Város  Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatról szóló  5/2015 (II.6.) önkormányzati rendelet 49. § ((3) bekezdése alapján a 

Pénzügyi Bizottság  tagjául Páfi-Barlai Ágnest megválasztotta.    

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester, jegyző 

 

2.  Határozati javaslat 

 

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 58. § (2) bekezdése valamint Aszód Város  Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatról szóló  5/2015 (II.6.) önkormányzati rendelet 49. § ((3) bekezdése alapján az 

Ügyrendi Bizottság  tagjául Dr. Szentenszki Istvánt megválasztotta. 

 

 

Aszód,  2019. december „….”. 

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

polgármester 

Látta: 

 

Dr.  Ballagó Katalin 

jegyző 

  



Aszód Város Képviselő-testülete .../2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 

Aszód Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(II.6.)  

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1.§ 

 

Aszód Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(II.6.)  

önkormányzati rendelete  5. melléklete helyébe jelen  rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti.  

 

 

Aszód, 2019. december 11.   

 

 

 

Dr. Ballagó Katalin         Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

jegyző           polgármester 
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1. melléklet a .../2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez 

Az állandó bizottságok tagjainak névsora 

 

 

 

Pénzügyi Bizottság 

 

 

Elnök Képviselő tagok Nem képviselő tagok 

Molnár Sándor Odler Zsolt Magyar Ilona 

 Urbán László Zoltán Pálfi-Barlai Ágnes 

 

Ügyrendi Bizottság 

 

 

Elnök Képviselő tagok Nem képviselő tagok 

Botka Csaba Buzás János Dr. Szentenszki István 

 Molnár Sándor Dr. Szigetvári József 

 

 

 

Városfejlesztési, Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 

 

Elnök Képviselő tagok Nem képviselő tagok 

Odler Zsolt Botka Csaba Bán Zoltán 

 Koncz István János Kádárné Jeney Judit 

 Kovács Tamás Szilágyi Zita 

 


