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1            ELŐTERJESZTÉS – 3.1. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 

 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. december 14. 

A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület  

Az előterjesztést készítette: jegyző 

Előterjesztő: polgármester 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendkívüli / rendes 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

 

 

A tárgyalandó témakör:  Az Önkormányzat új bizottsági struktúrája  

 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 

 

 

Az Önkormányzat jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában 3 bizottság 

működése van meghatározva : 

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

-Városfejlesztési , Turizmusfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

- Humán Szociális, Kulturális, Ügyrendi , Összeférhetetlenségi és Szavazatszámláló Bizottság 

 

 

A Bizottságok tagsága - SzMSZ 9. melléklete - az alábbiak szerint változott : 

 

- Humán B. Kiss Károly lemondott az elnöki megbízásáról ( 2020. 08.31.) 

- Városfejlesztési B. Horváth Dávid lemondott a képviselői megbízásáról és egyúttal 

az elnöki tisztségéről 2020. október 01.-től. 

 

A működést biztosította, hogy a két bizottság elnökeit az elnökhelyettesek ( Hetényi Andrea 

és Marafkó Márk ) átmenetileg pótolták, a bizottsági üléseket összehívták, az üléseket 

levezették 

 

A kieső személyek pozíciója azóta nem lett betöltve. Ezen pozíciók betöltésével is 

visszaállítható a jelenleg SzMSZ ben szereplő 3 bizottság és ezzel a jogszabályoknak 

megfelelő működés. 

 

A gyakorlat azt mutatja, és az SZMSZ 43.§. (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy sok 

témában ún. együttes bizottsági ülések megtartása célszerű, mivel végső soron a legtöbb 

ilyen  napirenden szereplő téma a Képviselő-testületi át nem ruházható hatáskörben 

hozott döntést igényel. 

 

Több alkalommal előfordult az elmúlt fél évben is, hogy a VFB és  PGB együttesen ülésezett, 

illetve a Humán Bizottság önmagában nem volt határozat képes. 

 

És ez a tapasztalat adta az ötletet, hogy igazából célszerű lehet(ne) csak 1 vagy 2 bizottsággal 

működni, amely ha  együttes üléseket tart, akkor  minden vagy szinte minden képviselő 
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bizottsági  tag lehet és így egyszerűsödhet a működés, amely lekövetné  az utóbbi időben 

tapasztalható valódi  bizottsági munkát. 

Ez is jogszerű , az Mötvnek megfelelő működési forma, csak akkor ehhez szükséges igazítani 

az Önkormányzat SzMSZ rendeletét. 

  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXCCCIX.  törvény ( továbbiakban 

Mötv.) 57..§-a az alábbiakat írja elő a bizottsági működésére vonatkozóan : 

 

A képviselő-testület bizottságai 

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. 

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 
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írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza, továbbá 

érvényességéhez nem szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata. 

59. § (1) A bizottság - feladatkörében - kezdeményezi, előkészíti a képviselő-testület 

döntéseit, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntést hoz. 

(2) A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg azokat az 

előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság 

állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek. 

(3) A képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor visszavonhat. 

60. § *  A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, 

határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság 

tagjainak kizárására, a bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-

testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 

kizárásról a bizottság dönt, továbbá a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A 

jegyző kormányrendeletben meghatározottak szerint köteles a jegyzőkönyvet megküldeni a 

kormányhivatalnak. 

61. § (1) A polgármester indítványára a bizottságot össze kell hívni az indítvány 

kézhezvételétől számított nyolc napon belül. 

(2) A polgármester felfüggesztheti a bizottság, a részönkormányzat testülete döntésének a 

végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával vagy sérti az önkormányzat 

érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz. 

(3) A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a polgármesteri hivatal, a megyei 

önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal látja el. 
 

 

  

2. HATÁROZATI JAVASLATOK 

 

 

A BIZOTTSÁG TAGJAIRÓL ÉS ELNÖKÉRŐL EGYENKÉNT KELL 

HATÁROZATOT HOZNI, MINŐSÍTETT TÖBBSÉGGEL, A KÉPVISELŐ ÉS A 

KÜLSŐS TAGOKRÓL IS!  (CÉLSZERŰ ELŐZETESEN A FELADATOT VÁLLALÓ 

NYILATKOZATOT BESZEREZNI RÉSZÜKRŐL.) 

 

NEM LEHET BIZOTTSÁG TAGJA  A POLGÁRMESTER ÉS AZ ALPOLGÁRMESTER. 

 

 

A TAGOK MEGVÁLASZTÁSA UTÁN LEHET BELEFOGLALNI AZ SZMSZ-BE, MINT 

FÜGGELÉK, EZT MÁR NEM KELL ÚJRA SZAVAZÁSRA BOCSÁJTANI. 

 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj70id7fbb
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………/2022 (12.14.)sz. Képviselő-testületi határozati javaslat 1.) 

 

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 

Szabályzat  36. §.-t és a Rendelet  3. sz. mellékletét  oly módon kívánja módosítani, hogy a 

jelenlegi 3 bizottság helyett 1 , azaz egy bizottság működése legyen szabályozva az Mötv. 

57.§. (2) bekezdésben biztosított követelmények alapján. 

 

Ez az 1 , azaz egy bizottság a továbbiakban ellátja az országos és helyi  jogszabályokban  

előírásokban szereplő valamennyi feladatot, illetve a jelenleg hatályos SzMSZ alapján a külön 

mellékletben meghatározott feladatokat. ( lásd melléklet) 

 

A Bizottság neve : Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

Felkéri a jegyzőt a SZMSZ önkormányzati rendelet vonatkozó részeinek a fentiekben 

meghatározott struktúra alapján a rendelet módosítás elkészítésére. 

 

  

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős :  polgármester 

 

………/2022 (12.14..)sz. Képviselő-testületi határozati javaslat 2) 

 

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 

Szabályzat  6. sz. melléklete  szerint a  jelenlegi 1, azaz egy Tanácsnok megbízását ( 

Schindler László képviselő úr)   visszavonja. 

 

Felkéri a jegyzőt a SZMSZ önkormányzati rendelet vonatkozó részeinek a fentiekben 

meghatározott struktúra alapján a rendelet módosítás elkészítésére. 

 

 

 

  

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős : jegyző 

 

 

     ………/2022 (12.14..)sz. Képviselő-testületi határozati javaslatok 3) 

 

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Városfejlesztési 

Bizottság  

 

Képviselő  tagjává : 

 

Edöcsény Andrást  

Gergely Tamást 

Hetényi Andreát 

Kiss Károlyt 

Kosztra Gábort 
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Marafkó Márkot 

Schindler Lászlót 

 

választja. 

 

Nem képviselő, Ún külsös  tagjává :  

 

……. 

 

személyeket 

 

választja. 

 

A bizottság elnökének Gergely Tamás képviselőt választja. 

 

Felkéri a jegyzőt a SZMSZ önkormányzati rendelet vonatkozó részeinek a fentiekben 

meghatározott struktúra alapján a szükséges átvezetések elvégzésére. 

 

 

 

  

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős : jegyző 

 

 

 

 

Nagymaros, 2022. december 06. 

Heinczinger Balázs s.k. 

polgármester 


