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és Szociális Bizottság 

Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság   

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2016. április 28.-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Varga Emília 2015. október 01-én kelt nyilatkozatával lemondott nem képviselő Oktatási, 
Kulturális és Sport külsős bizottsági tagságáról. A lemondás miatt megüresedett bizottsági tag 
helyére a FIDESZ MPSZ Békési Szervezete Csurka Péter (5630 Békés, Zöldfa utca 15. szám 
alatti lakos) személyét delegálta, akit Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
419/2015. (X. 29.) számú határozatával 2015. november 1-jétől a jelenlegi Képviselő-testület 
megbízatásának hátralévő idejére az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság nem képviselő 
tagjának választotta meg.  

Csurka Péter nem képviselő bizottsági tagnak megválasztását követően 2015. november 30. 
napjáig büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot kellett volna tennie arra vonatkozóan, 
hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 36. §-ban meghatározott – önkormányzati képviselőkre, nem képviselő 
bizottsági tagokra vonatkozó – összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn. 

Csurka Péter nem képviselő bizottsági tag a törvényben biztosított határidőn belül nem tett 

eleget a fenti kötelezettségének, ezért Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
487/2015. (XII. 02.) számú határozatával a megbízatását az Mötv. 36. § (1) bekezdés i) pontja 
alapján összeférhetetlenség miatt megszüntette.  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) a bizottsággal és annak tagságával kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

„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. 
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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.” 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján az 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 4 fő képviselőből + 3 fő nem képviselőből (összesen 7 
fő) áll. 
 

A továbbra is fennálló betöltetlen bizottsági tagsági helyre tekintettel ki kell egészíteni a 

bizottság létszámát 7 főre és a megüresedett külsős bizottsági tag helyére, a FIDESZ MPSZ 

jelölő szervezet javaslatára – amelyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk - az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottságba nem képviselő tagként Pataky Attilánét (5630 Békés, Fábián 
utca 17. szám alatti lakos) megválasztani. 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Mötv.  40. § (1) bekezdése értelmében:  
„A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását követően a 
képviselő-testület előtt – a képviselőre irányadó szöveggel – esküt tesz, és erről okmányt ír 
alá.” 

 

A fenti változás átvezetése miatt szükséges Békés Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati 
rendelet 2. Függelékének a módosítása.  

Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati 
javaslatok elfogadását. 
 

Határozati javaslatok:  

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. 58. § (2) bekezdése alapján 
Csurka Péter nem képviselő bizottsági tag megüresedett helyére Pataky Attilánét (5630 

Békés, Fábián utca 17. szám alatti lakos) választja meg 2016. május 1-jétől a jelenlegi 
Képviselő-testület megbízatásának hátralévő idejére az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság nem képviselő tagjának. 
 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) 

önkormányzati rendelet 2. Függelékének 3. pontjában Csurka Péter nevét 2016. május 

1-jei hatállyal Pataky Attiláné nevére módosítja.  

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
 

Békés, 2016. április 21.   

  Izsó Gábor 

         polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 




