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A rendelet-tervezet elfogadásához 

 minősített többség szükséges! 

 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2019. október 22-én 1300 órakor tartandó ülésére 

 

Tárgy: Az Önkormányzati Bizottság tagjainak megválasztása 

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

       

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

Mötv.) 57. § (1) bekezdése értelmében „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 Mötv. 58.§ (1) bekezdése szerint 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 képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére 

bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot 

megszüntetheti. 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési szabályzatáról 

szóló 11/2014. ( XI.22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban SZMSZ) 44.§ (6) bekezdése 

szerint egy állandó bizottságot hoz létre: az Önkormányzati Bizottságot. 

A döntéshozatal során a személyes érintettség szabályait alkalmazni kell. Az érintettnek be kell 

jelentenie személyes érintettségét. A kizárásról az érintett vagy bármely képviselő javaslatára a 

képviselő-testület dönt minősített többséggel, illetőleg erre úgy is sor kerülhet, hogy az érintett 

előzetes egyeztetés alapján nem vesz részt a döntéshozatalban.  

Alkalmazni kell továbbá az ülések nyilvánosságára vonatkozó szabályokat is. A képviselő-testület 

zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni 

szíveskedjen! 
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H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

…/2019. (X.22.) önkormányzat határozat: 

Önkormányzati Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 11/2014. (XI.22.) 

önkormányzati rendelet 44.§ (7) bekezdésének megfelelően az 

Önkormányzati Bizottság tagjává az alábbi személyeket választja meg: 

   ……………………   elnök 

   ……………………   tag 

   ……………………   tag 

 

 

 

 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

Határozatról értesül: Pénzügy 

      Irattár 

 

Medina, 2019. október 17.  

 

         Vén Attila sk. 
           polgármester 

 


