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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület egyik saját döntést kezdeményező, előkészítő, és egyes átruházott 
hatáskörökben döntéshozó szervei a bizottságok. 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a 
bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető 
szabályait. A jelenleg hatályos – és a mai ülésen módosított - SZMSZ négy bizottságot 
ismer, ezek: 

- Pénzügyi, Innovációs és Településfejlesztési Bizottság; 
- Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság; 
- Szociális Bizottság; 
- Ügyrendi, Civil- és Külkapcsolati Bizottság. 

 
A Képviselő-testület 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 kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati 
képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel. A bizottság elnökét és - az elnökkel 
együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell 
választani. A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő 
megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. Nem lehet a 
bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. 
 
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. 
 
A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes 
bizottságot hozhat létre. 
 
A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő 
megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. Nem lehet a 
bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. 
 
A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester 
előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével 
a bizottságot megszüntetheti. 
 
A hatályos SZMSZ a bizottságok megválasztásával kapcsolatban még az alábbiakat 
szabályozza. 
Bizottságait a megalakulásától számított 30 napon belül választja meg a Képviselő-testület. 
A bizottság elnökét és tagjait személyenként nyílt szavazással, minősített többségű 
szavazati aránnyal választja meg a Képviselő-testület. 
A képviselő-testület oktatási ügyekkel foglalkozó bizottságot hoz létre, melynek legalább egy 
tagja pedagógus.  
 
Természetesen a napirendi pont keretében is alkalmazni kell az Mötv. zárt ülés tartására 
vonatkozó szabályait. 
 
 



A fentiek szerint a bizottságok összetételére az alábbi javaslatot teszem. 
 
Ügyrendi, Civil- és Külkapcsolati Bizottság 
Elnök: Katona Krisztián 
Tagok: Tarr-Sipos Zsuzsa 
 Várkonyi György 
 Zöllei Ádám 
 Keresztes Gergely 
 
 
Pénzügyi, Innovációs és Településfejlesztési Bizottság  
Elnök: Muzs János 
Tagok: Tarr-Sipos Zsuzsa 
 Katona Krisztián 
 Kovács Gyula József 
 Csaplár János 
 Dr. Németh Imre 
 Tóbisz László 
 
 
Szociális Bizottság  
Elnök: Lázár József 
Tagok: Ócsai Julianna 
 Várkonyi György 
 Ila Gáborné 
 Tassi Lászlóné 
 
 
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság  
Elnök: Ócsai Julianna 
Tagok: Muzs János 
 Kovács Gyula József 
 Lázár József 
 Béczi János 
 Ácsné Jaksa Szilvia 
 Zsidai Mónika 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bizottságok tagjait az előterjesztés szerint 
megválasztani szíveskedjenek! 
 
Kelt: Dömsöd, 2019. október 24. 
 

 
 

Bencze István sk. 
polgármester 

 


