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ELŐTERJESZTÉS 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 

 
Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása 

Készítette: Dr. Gajár István jegyző 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a T. Képviselő-testület által 
létrehozott bizottságokkal kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik: 
 

43. § (3) A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint 
megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a 
polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az 
alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról. 
 
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. 

 
A Kehidakustány Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.31.) 
önkormányzati rendelet a T. Képviselő-testület által létrehozott bizottságokkal kapcsolatban az 
alábbiak szerint rendelkezik: 
 

7. A képviselő-testület bizottságai 
 
55. § (1) A képviselő-testület döntésének előkészítésére, a döntések végrehajtására, a 
végrehajtás szervezésére és ellenőrzésére, a testületi előterjesztés elkészítésére, 
önkormányzati feladatok szakmai véleményezésére, javaslattételre a képviselő-testület az 
alábbi bizottságot hozta létre: 
a) Ügyrendi Bizottság, létszáma: 3 fő képviselő-testületi tag. 
(2) A bizottság tagjainak névsorát a 3. melléklet tartalmazza. 

 
Tekintettel arra, hogy az Ügyrendi Bizottság létszáma a korábbi képviselői lemondás miatt két főre 
csökkent, a bizottság létszámának helyreállítása érdekében bizottsági tag megválasztása indokolt. 
 
Az Ügyrendi Bizottság névsora a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. mellékletét képezi, erre 
tekintettel a bizottsági tag megválasztása a 6/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet megfelelő 
módosítását teszi majd szükségessé. 
 
Az Ügyrendi Bizottság tagjára vonatkozó név szerinti javaslatot a polgármester a T. Képviselő-testület 
ülésén terjeszti elő. 
 
A bizottsági tagnak jelölt személynek a jelölését követően nyilatkoznia szükséges arról, hogy 
 

- megválasztása esetén vállalja-e az ügyrendi bizottsági tagságot, 
- kéri-e a választás zárt ülésen történő lebonyolítását. 

 
A megválasztásra kerülő ügyrendi bizottsági tagnak a bizottsági tagságával együtt járó jogosultságairól 
és kötelezettségeiről a vonatkozó jogszabályok adnak tájékoztatást. 
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Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat szerinti döntés 
meghozatalára: 
 

……/2022. (….. . …..) képviselőtestületi határozat: 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
- úgy dönt, hogy Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Kehidakustány Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. 
(IV.1.) önkormányzati rendelet 55.§. (1) bekezdésében meghatározott állandó bizottság, az 
Ügyrendi Bizottság tagjává ….. képviselőt megválasztja, 
- akként határoz, hogy az ügyrendi bizottság tagjának tiszteletdíjat nem állapít meg, 
- felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Kehidakustány Község Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 3. 
melléklete (Képviselő-testület bizottságai) megfelelő módosításának előkészítéséről, majd a 
rendeletmódosítás előterjesztéséről. 
 
Felelős:  Dr. Gajár István jegyző   
Határidő: haladéktalan  
 

 
Kehidakustány, 2022. január 25. 
 
 
 
Lázár István s.k. 
polgármester 



2011. évi CLXXXIX. törvény 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
 
43. § (3) A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint 
megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester 
előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, 
alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról. 
 
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. 
 
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. 
 
 
Kehidakustány Község Képviselőtestületének 6/2011(III.31.) önkormányzati rendelete 
Kehidakustány Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 
7. A képviselő-testület bizottságai 
 
55. § (1) A képviselő-testület döntésének előkészítésére, a döntések végrehajtására, a végrehajtás 
szervezésére és ellenőrzésére, a testületi előterjesztés elkészítésére, önkormányzati feladatok szakmai 
véleményezésére, javaslattételre a képviselő-testület az alábbi bizottságot hozta létre: 
a) Ügyrendi Bizottság, létszáma: 3 fő képviselő-testületi tag. 
(2) A bizottság tagjainak névsorát a 3. melléklet tartalmazza. 



3. melléklet a 6/2011.(IV.1.) rendelethez 
 

Képviselő-testület bizottságai 
 
 
 

 
 
Bizottság megnevezése:               Ügyrendi Bizottság 
 
Bizottság tagjai: 
 
Név:                                             Megbízatás                        Lakcím 
 
Kutnyák Márió Ferenc                   elnök                                Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 2/D.  
 
Nagy József                                     tag                                   Kehidakustány, Kossuth L. u. 16. 
 
Szőke Tibor József                          tag                                   Kehidakustány, Sportpálya u. 1.  
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