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A Képviselő-testület bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztására
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. §.-a
(továbbiakban: Mötv.) a Képviselő-testület bizottságainak vonatkozásában az alábbiakról
rendelkezik:
„57.§ (1) 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 száz főt meg nem haladó lakosú településen a
bizottsági feladatokat a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg nem haladó lakosú
településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja. 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.
(2) 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. Törvény
más bizottság megalakítását is elrendelheti, amelynek feladat- és hatáskört állapíthat meg.
(3) A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes
bizottságot hozhat létre.”

Az Mötv. 58. § az alábbiak szerint rendelkezik:
„58.§ (1) 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.
(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester
előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a
bizottságot megszüntetheti.
(3) A bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról írásban lemondhat. A lemondásáról szóló
nyilatkozatot a polgármester részére kell benyújtani. A megbízatás a lemondásban
meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az
írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza, továbbá
érvényességéhez nem szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata.”
A Képviselő-testület bizottsági elnökeinek és tagjainak névsora az előterjesztés elkészítésekor
rendelkezésre álló információk alapján került összeállításra.
A határozati javaslat elfogadását követően a bizottsági tagok felsorolása Mezőtúr Város
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban:
SZMSZ) 3. sz. függelékében jelenik meg.
A fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását.

Mezőtúr, 2019. október 31.

Herczeg Zsolt
polgármester

Határozati javaslat
Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2019.(XI.07.) képviselő-testületi határozata
A Képviselő-testület bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztásáról
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés b) pontja alapján, – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésére– az alábbi határozatot hozza:
1. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőtúr Város
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata szerint
megalkotott bizottsági struktúra alapján a bizottságok elnökeit és tagjait az alábbiak
szerint választja meg:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnök:

Kovács Attila

Szép Ernő utca 8.

alelnök:

Patkós Lajos

Szép Ernő utca 20.

képviselő
tag:
képviselő
tag:
képviselő
tag:
képviselő
tag:
képviselő
tag:
külsős tag:

Szűcs Dániel

Rákóczi u. 16.

Kovács Mihály

Megyeri Károly utca 28.

Kovács Péter József

Kétpó, Petőfi út 18.

Kötél János

Vasvári Pál utca 24.

Patkós Éva

Petőfi Sándor utca 3. I/1.

Fekécs Gábor

Dobó István utca 59.

Ferencz Tamás Imre

Benkő Gyula utca 29.

Papp Ferenc

Akác utca 20.

Pongrácz Zoltán

Semmelweis utca 3.

Szőke Milán

Erkel Ferenc út 2/A.

Valuska Zoltán

Túrkevei út 2.

külsős tag:
külsős tag:
külsős tag:
külsős tag:
külsős tag:

13 fő

Ügyrendi Bizottság
elnök:
alelnök:
külsős
ttag:

3 fő

Szűcs Dániel

Rákóczi utca 16.

Kovács Péter József

Kétpó, Petőfi út 18.

dr. Tanács Krisztina

Szolnok, Damjanich utca
1/a.

Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnök:
alelnök:

9 fő

dr. Siposné Varga Ildikó

I.utca 13.

Batta Attila Viktor

Kossuth Lajos tér 3-5. 3/2.

képviselő Harmat Mihályné
tag:

Szalma utca 52.

képviselő Kovács Mihály
tag:

Megyeri Károly utca 28.

képviselő Kötél János
tag:
külsős
dr. Csellár Zsuzsanna
tag:
külsős
tag:

Elek Gyöngyvér

külsős
tag:

Pete Lajos

külsős
tag:

Tóth Lajos

Vasvári Pál utca 24.
Sugár út 40.
XII. utca 5.
Túrkevei út 22.
Makk József utca 40.

Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság
elnök:

9 fő

Patkós Lajos

Szép Ernő utca 20.

dr. Siposné Varga Ildikó

I.utca 13.

képviselő
tag:
képviselő
tag:
képviselő
tag:
külsős
tag:

Harmat Mihályné

Szalma utca 52.

Patkós Éva

Petőfi Sándor utca 3. I./1.

Rózsa Endre Bertalan

Szolnoki út 11.

külsős
tag:

Gyuricskóné Horváth Ágnes

alelnök:

dr. Hock Ernő

Földvári út 61. 4.ép.1/9.
Damjanich utca 11.

külsős
tag:

Kozák Zsolt Gyula

Szabadság tér 6-8.

külsős
tag:

Uzsoki János

Petőfi Sándor utca 23.

Városi Közbeszerzési Bizottság
elnök:
alelnök:

Kovács Attila
Patkós Lajos

4 fő
Szép Ernő utca 8.
Szép Ernő utca 20.

képviselő
Dr. Siposné Varga Ildikó
tag:

I.utca 13.

képviselő
Szűcs Dániel
tag:

Rákóczi utca 16.

2. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az
SZMSZ függelékében a bizottság tagjainak személyi átvezetéséről gondoskodni
szíveskedjen.
Felelős: Határidő:A határozat végrehajtásában közreműködik:
Önkormányzati és Jogi Osztály
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1. Herczeg Zsolt polgármester, Helyben
2. ……………………..alpolgármester,Helyben

3.
4.
5.
6.

dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Balla Vilmos jegyzői referens, Helyben
Képviselő-testület tagjai, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége, Helyben

Mezőtúr, 2019. november 07.

Herczeg Zsolt
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

