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KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAINAK MEGVÁLASZTÁSA, SZERVEZETI ÉS  
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2014. október 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az alakuló ülésen vagy az azt követő ülésen ki kell alakítani a bizottsági szerkezetet és a Szer-
vezeti és Működési Szabályzatot felül kell vizsgálni.  
 
A bizottsági szerkezetben javaslom az elmúlt ciklusban felállított két bizottság megtartását. To-
vábbra is elegendőnek látom a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság és a Szociális Bizott-
ság működését. 
 
A bizottságokról, bizottsági tagokról egyeztetni – idő hiányában - még nem állt módomban.  
Ezért kérem, hogy a bizottságokról soron kívüli testületi ülésen döntsünk.  
 
A bizottságok szerkezete, átruházott feladatai, tagjainak megválasztása jelentősen kihat a 
Szervezeti és Működési Szabályzatra. Az SZMSZ felülvizsgálatát a már ismertetett okok miatt 
kérem, hogy a soron következő ülésen végezzük el. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2014. október 21.  
 
                                                                                                                Hegedűs Ferenc  
                                                                                                                   polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
3. Jogszabályi háttér:  

 
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 
57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottsá-
gait, 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 sza-
bályzatban meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem haladó lakosú településen a bi-
zottsági feladatokat a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg nem haladó lakosú településen 
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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 bi-
zottságot hozhat létre.  
 
43. § (3) A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai 
szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rende-
letét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, 
az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.  
 
 

 Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2013. (IX.09.) ön-
kormányzati rendelete 

24.§ 
(3)  A testületi döntést igénylő előterjesztések csak az adott témában érintett bizottság(ok) 

véleményének és a jegyző törvényességi észrevételének ismeretében tűzhetők napi-
rendre. 

 
48.§ 

 (2) A képviselő-testület a bizottságok létszámáról, elnökéről és személyi összetételéről a 
megalakulásakor dönt, azonban szükség esetén a polgármester előterjesztésére azt  

 
4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

…../2014. (X. 27.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület bizottságai-
nak megválasztásáról, Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatának szükséges-
ségéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy előkészítést követően, előre egyeztetett időpontban, soron 
kívüli ülésen kerüljenek kialakításra a bizottságok.  
 
A bizottságok kialakítását követően a Szervezeti és Működési Szabályzatot haladéktalanul felül 
kell vizsgálni.   
 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: egyeztetések lefolytatásáért Hegedűs Ferenc polgármester,  
             SZMSZ átdolgozásáért dr. Varga Tibor jegyző 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

 
          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 


