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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2019. november 7. napján tartott képviselő-testületi ülésen a 152/2019. (XI.07.) 
önkormányzati határozattal felkérte a képviselő-testület a bizottságokat, hogy ,,készítsék elő a 
2019. decemberi ülésre az önkormányzat szervezeti és működési szabályzat módosítását, mely 
magába foglalja a mezőgazdasági és környezetvédelmi, településüzemeltetési feladatokkal 
foglalkozó bizottság felállítására vonatkozó javaslatot annak feladat és hatáskörével együtt.”  
 
Fentiekre tekintettel az SzMSz. szerinti két bizottság megtárgyalta a napirendet. Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2/2019. (XI. 19.) ÖB 
határozatával és Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző 
és Mezőgazdasági Bizottsága 4/2019. (XI. 20.) PEMB határozatával elfogadásra javasolta, 
hogy a továbbiakban a Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság kettéváljon és egyúttal 
meghatározta az új bizottságok feladatkörét is. A bizottságok határozataira figyelemmel készült 
el a képviselő-testületi ülés 1. napirendi pontja. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja az 
1. napirendi pontot, úgy szükséges a törvényes működés érdekében, hogy mind a most 
megalakuló Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, mind pedig a szintén most megalakuló 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság elnökei és tagjai 
megválasztásra kerüljenek, hogy működésük ezáltal biztosított legyen. 
 
 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 57. § (1) bekezdés alapján a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok 
feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. 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 a kétezernél több lakosú településen kötelezően 
pénzügyi bizottságot hoz létre. A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott bizottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, 
kezeléséről és őrzéséről.  
 
Az Mötv. 58. § (1) 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 (2) bekezdés alapján: ,,a képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, 
létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően 
létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti.” A (3) bekezdés szerint ,,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.” 



Mindezek értelmében a bizottság elnökét is a képviselő-testület – és nem a bizottság – választja. 
 
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a képviselő-testület a bizottsági tagok 
megválasztásakor az érintett kifejezett kérelme esetén zárt ülést tart.  
Az Mötv. 50. § alapján a bizottsági tagok megválasztásához minősített többségű döntés kell.   
 
Jelen ülésen javaslom továbbá, hogy az Mötv. 34. § szakasz alapján kerüljön sor tanácsnok 
megválasztására. A tanácsnok – akit csak önkormányzati-képviselők közül lehet választani- 
segíti a testvérvárosi kapcsolatokkal összefüggő feladatok eredményesebb megvalósítását, 
valamint a környezetvédelmi faladatokban történő közreműködést.  
 
A fent írtak alapján – figyelemmel a képviselő-testületi ülés 1. napirendi pontjára - az alábbi 
határozat-tervezeteket terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.  
 
…../2019.(…...) ÖH 
Tanácsnok megválasztása  

 
H a t á r o z a t  

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………………-t tanácsnoknak 
megválasztotta.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. december 12.  
 
 
…../2019.(…..) ÖH 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása  
 

H a t á r o z a t  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………………-t a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztotta.  
 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. december 12.  
 
 
…../2019.(…….) ÖH 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása  
 

H a t á r o z a t  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………………-t a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztotta.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. december 12. 
 
 
 
 



…../2019.(…...) ÖH 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása  
 

H a t á r o z a t  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………………-t a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztotta.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. december 12. 
 
…../2019.(…....) ÖH 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása  
 

H a t á r o z a t  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………………-t a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztotta.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. december 12. 
 
…../2019.(…...) ÖH 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása  
 

H a t á r o z a t  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………………-t a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztotta.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. december 12. 
 
…../2019.(…...) ÖH 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság elnökének megválasztása  
 

H a t á r o z a t  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………………-t a Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság elnökének megválasztotta.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. december 12. 
 
…../2019.(…...) ÖH 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság tagjának megválasztása  
 

H a t á r o z a t  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………………-t a Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság tagjának megválasztotta.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. december 12. 
 



…../2019.(…….) ÖH 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság tagjának megválasztása  
 

H a t á r o z a t  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………………-t a Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság tagjának megválasztotta.  
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. december 12. 
 
…../2019.(……) ÖH 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság tagjának megválasztása  
 

H a t á r o z a t  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………………-t a Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság tagjának megválasztotta.  
 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. december 12. 
 
 
Lajosmizse, 2019. december 2. 
 
 
               Basky András sk. 
                    polgármester 


