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Tárgy:      2. napirend : Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Szociális, 

Kulturális, Oktatási és Sportbizottság Elnökének megválasztása 

 

Előterjesztő:    Asztalos Miklós polgármester 

Előkészítő:    dr. Behan Anett Éva jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő- testület 2015. szeptember 30-án tartott ülésén alkotta meg a Gyöngyössolymos 

Községi Önkormányzat Képviselő- testülete és szervei Szervezeti és Működési szóló 12/2015. 

(IX.30.) önkormányzati rendeletet. A bizottsági tagok névsorát a Gyöngyössolymos Községi 

Önkormányzat Képviselő- testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban : SZMSZ)  1. számú függeléke 

tartalmazza.  

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Polgármestere 46/2021.(III. 25.) számú döntésével 

a Pénzügyi Bizottság tagjait, a 47/2021. (III.25.) számú döntésével a Szociális-, Kulturális-, 

Oktatási-, és Sportbizottsági tagok személyét határozta meg.  

 

2021. július 19. napján Kis Csaba képviselő szociális-, kulturális-, oktatási- és sportbizottsági 

elnöki posztjáról mondott le írásban. A lemondát követően az elnök személyére javaslatot 

tettem a Képviselő- testület 2021. szeptember 24-i ülésén, ahol ismételten Kis Csaba 

képviselőt javasoltam a bizottság elnökének megválasztani. A Képviselő úr a jelölést akkor 

visszautasította. Ezt követően az egyeztetések nem vezettek eredményre.  

 

2021. december 27-én a Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 

Felügyeleti Osztály HE/TFO/03568-3/2021. számú figyelemfelhívással élt. A 

figyelemfelhívást jelen előterjesztésemhez mellékelem.  

 

A figyelemfelhívásnak és a törvényességi szempontoknak eleget téve javaslom Kis Csaba 

képviselőt a Szociális-, Kulturális-, Oktatási-, és Sportbizottság Elnökének megválasztani. Kis 

Csaba képviselő 2022. áprilisától elnök-helyettesként ellátná az elnöki tetendőket. Azt 

gondolom, erre a pozícióra a bizottság tagjai azért választották meg, mert alkalmasnak találták 

a feladatra. Ezt teljes mértékben magam is így gondolom, ezzel egyet értek. A Képviselő úr 

fiatal, kellő helyismerettel rendelkezik, ismeri a település lakóit munkaköreiből adódóan is. 

A Képviselő úrral a jelölést előzetesen ismertettem.   

 

Az Mötv. 42. § 2. pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át 

szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, ezért e tárgyban a Képviselő-

testület jogosult dönteni.  

 

A döntés célja, pénzügyi hatása  

A döntés célja a lemondott tagok helyére új bizottsági elnök választására vonatkozó döntés 

meghozatala. A plusz pénzügyi fedezet biztosítását a döntés nem igényeli, tekintettel arra, a 

hogy a bizottsági elnök tiszteletdíjának fedezete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe 

betervezésre kerül.  

 

 A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    

(továbbiakban: Mötv.) 57. § -a szerint 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 
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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. 

 

Tekintettel arra, hogy az alpolgármesterre a Mötv. 79. § (2) bekezdése szerint: 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. 

 

Az Mötv. 58. § (2) bekezdése alapján: A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, 

létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően 

létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti. Az Mötv. 58. § (3) bekezdése 

alapján: 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 hatásköre az Mötv. 42. § 2. pontján, a minősített szavazattöbbség az 

Mötv. 50. §-án alapul.  

 

Minősített többség: A megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) 

egybehangzó szavazata a minősített többség. 

 

A rendelet függeléke nem a jogszabály része, a függelékbe normatív jellegű rendelkezés nem 

foglalható. A függeléket a rendelet módosításával nem lehet módosítani, határozatot lehet róla 

hozni.  

 

A Képviselő- testület tagjaiban bekövetkezett változást az SZMSZ 1. számú függelékén is 

keresztül kell vezetni.  

 

 

Kérem a fentiek alapján határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását! 

 

 

 

Gyöngyössolymos, 2022. március 2.  

 

        Asztalos Miklós 

          Polgármester 
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Határozati javaslat:  

 

 

 

Sz:         /2022. (III....)          Tárgy: Döntés Szociális-, Kulturális-, Oktatási-, és 

Sportbizottság elnökének megválasztásáról  

 

 

HATÁROZAT 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a „ Döntés 

Képviselő- testület bizottsági tagjainak megválasztásáról” tárgyú előterjesztést és feladat- és 

hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozza:  

 

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testület -hatáskörét 

gyakorolva - dönt arról, hogy a Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 

Képviselő- testület Szociális-, Kulturális-, Oktatási-, és Sportbizottság elnökévé 

Kis Csaba képviselőt választja meg 2022. március 8. napjától.    

 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. A Képviselő- testület felkéri dr. Behan Anett Éva jegyzőt a módosítás Képviselő- 

testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2015. (IX.30.) 

önkormányzati rendeletet 1. számú függelékén történő átvezetésére.  

 

Felelős: dr. Behan Anett Éva jegyző 

Határidő: értelemszerű 

 

 

 

Sz:         /2022. (III….)          Tárgy: Döntés Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 

Képviselő- testülete és szervei Szervezeti és Működési 

szóló 12/2015. (IX.30.) önkormányzati rendeletet 1. 

számú függelék módosítása 

 

 

HATÁROZAT 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a „ Döntés 

Képviselő- testület bizottsági tagjainak megválasztásáról” tárgyú előterjesztést és feladat- és 

hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozza:  
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1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testület -hatáskörét 

gyakorolva - dönt arról, hogy Képviselő- testülete és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 12/2015. (IX.30.) önkormányzati rendeletet 1. 

számú függelékét az alábbiak szerint módosítja:  

 

1. számú függelék a 12/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 

 

A Képviselő-testület névsora 

 

Asztalos Miklós Polgármester 

Dr. Füleki Tibor Alpolgármester 

Babiczki László képviselő 

Kis Csaba képviselő 

Lukács László képviselő 

Sárkány András Ferenc képviselő 

Szabó Zsolt Imre képviselő 

 

 

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjai: 

 

Elnök: Babiczki László 

Képviselő- testületi tag: Sárkány András Ferenc 

Külsős tag: Szanyi Tamás 

 

Szociális-, Kulturális-, Oktatási-, és Sportbizottság tagjai: 

 

Elnök: Kis Csaba 

Tag: Lukács László 

Tag: Sárkány András Ferenc 

 

 

 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. A Képviselő- testület felkéri dr. Behan Anett Éva jegyzőt a módosítás Képviselő- 

testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2015. (IX.30.) 

önkormányzati rendeletén történő átvezetésére.  

 

Felelős: dr. Behan Anett Éva jegyző 

Határidő: értelemszerű         

 

 

 

Az előterjesztés és a határozati javaslatok törvényesek! 

 

dr. Behan Anett Éva 

jegyző 


