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Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2014. október 22-én tartandó alakuló ülésére. 

 
Tárgy: Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bizottságainak 

megalakítása. 
 
Előkészítő:  Kardos Károly polgármester 
   Ilyés Lajos jegyző 
    
Előterjesztő: Kardos Károly polgármester 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 57. § (1) bekezdése 
alapján a Képviselő-testület határozza meg a bizottsági szervezetét és választja meg annak 
tagjait.  
 

„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 
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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 
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 
tizenöt napon belül 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.  
 
Mivel a Képviselő-testület létszáma változatlanul 6 fő, de az alpolgármester továbbra sem 
lehet tagja egyetlen bizottságnak sem, de „él” az a szabály amely szerint a bizottságok 
tagjainak több mint a felét a Képviselő-testület tagjai közül kell választani, ezért az javasolom 
a Képviselő-testületnek, hogy a korábbi bizottsági szerkezetet megtartva, továbbra is 3 
bizottság lássa el a feladatokat, az alábbiak szerint: 
 

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
(Közbeszerzési Bizottság) 

Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság 
Ügyrendi, Kulturális, és Sport Bizottságot 

 
A javaslatom elfogadása esetén a Bizottságokba az alábbi tagokat javasolom az előzetes 
egyeztetések alapján, melyek során figyelembe vettem a választásokon elért párt 
eredményeket is: 
 

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
(Közbeszerzési Bizottság) 

 
Elnök:     Kovács Imre 
Képviselő tagjai:   Dr. Kovács György Zoltán 
     Tóth József Endréné 
Külső tagjai:    Turbucz Gyuláné  
     Csala Rajmund Rudolfné 
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Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság 

 
Elnök:     Holóka Demeter Péter 
Képviselő tagjai:   Mundrucz Gábor 
     Tóth József Endréné 
Külső tagjai:    Földi János  
     Varga István 
 

Ügyrendi, Kulturális, és Sport Bizottságot 
 

Elnök:     Dr. Kovács György Zoltán 
Képviselő tagjai:   Holóka Demeter Péter 
     Mundrucz Gábor 
Külső tagjai:    Sipos Imre 
     Ujfalusi László 
 

Határozati javaslat (1) 
 

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság  

 
Elnökének:  Kovács Imre Körösladány, Petőfi tér 7.  
Képviselő tagjainak: Tóth József Endréné Körösladány, Fási u. 19. 
   Dr. Kovács György Zoltán Körösladány, Árpád u. 1/1. 
Külső tagjainak: Turbucz Gyuláné Körösladány, Lenkey u. 3.  
   Csala Rajmund Rudolfné Körösladány, Méhes tanya 548/2. 
 
alatti lakosokat megválasztotta. 
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozat elfogadásakor érvényes és hatályos SZMSZ-
ben és önkormányzati rendeletekben meghatározott Gazdasági és Pénzügyi Bizottsági 
jogköröket gyakorolja. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 
Határidő: azonnal. 
 

Határozati javaslat (2) 
 
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi és 
Környezetvédelmi Bizottság 
 
Elnökének:  Holóka Demeter Péter Körösladány, Fási u. 20/1. 
Képviselő tagjainak: Mundrucz Gábor Körösladány, Lengyel B. u. 26. 
   Tóth József Endréné Körösladány, Fási u. 19. 
Külső tagjai:  Földi János Körösladány, Dózsa Gy. u. 45/1. 
   Varga István Körösladány, Kazinczy u. 17. 
 
alatti lakosokat megválasztotta. 
A Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság a határozat elfogadásakor érvényes 
és hatályos SZMSZ-ben és önkormányzati rendeletekben meghatározott Szociális, 
Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsági jogköröket gyakorolja. 
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Felelős: Kardos Károly polgármester 
Határidő: azonnal. 
 

Határozati javaslat (3) 
 
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi, Kulturális, és 
Sport Bizottság 

 
Elnökének:  Dr. Kovács György Zoltán Körösladány, Árpád u. 1/1. 
Képviselő tagjainak: Holóka Demeter Péter Körösladány, Fási u. 21/1. 
   Mundrucz Gábor Körösladány, Lengyel B. u. 26. 
Külső tagjainak: Ujfalusi László Körösladány, Nadányi u. 42. 
   Sipos Imre Körösladány, Tüköry u. 29/3. 
 
alatti lakosokat megválasztotta. 
Az Ügyrendi, Kulturális, és Sport Bizottság a határozat elfogadásakor érvényes és hatályos 
SZMSZ-ben és önkormányzati rendeletekben meghatározott Ügyrendi, Kulturális és Sport 
Bizottsági jogköröket gyakorolja. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
Körösladány, 2014. október 14. 
 
         Kardos Károly 
          polgármester 


