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Ikt.sz.: H/1412-5/2022                                                                  Előterjesztés száma: 94/2022.   
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. augusztus 9-i, rendkívüli nyilvános ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 
Javaslat a Képviselő-testület állandó bizottságai személyi 

összetételének módosítására 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

Előkészítette: dr. Finta Béla jegyző  

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 
Wilk Andrea HR-referens 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 

pénzügyi osztályvezető 
 

Törvényességért felelős: dr. Finta Béla jegyző  

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

Egyeztetve, tájékoztatva: Borbáth Péter jelölt 

Javasolt meghívott: Borbáth Péter jelölt 

A határozati javaslat 

elfogadásához szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség (Mötv. 42.§ 2. pontja szerinti, a képviselő-

testület hatáskörébe utalt választás a Mötv. 50.§-a értelmében 

minősített többséget igényel) 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I./ Előzmények 

 

Mint ismeretes, Boros Gábor, a Szada Nova NKft. ügyvezetőjeként, önkormányzati képviselői 

mandátumáról 2022. július 16-i hatállyal írásban lemondott – lemondásának tényét a Polgármester a 

Képviselő-testület 2022. július 14-i ülésén ismertette. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§-a 

értelmében Szada egyéni listás választási rendszerű település, ahol - a 21.§ (1) bekezdése értelmében - 

„Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb 

szavazatot elért jelölt lép.” 

A Helyi Választási Bizottság (HVB) egykori, 41/2019.(X.14.) sz. – a helyi önkormányzati képviselők 

választása eredményének megállapítása tárgyában meghozott – jogerős Határozata szerint az akkor 

képviselői mandátumhoz nem jutó jelöltek közül a következő legtöbb szavazatot elért jelölt Molnár 

Csaba Sándor, a Változás Útján Egyesület képviselő-jelöltje, akinek képviselői mandátumát a HVB 

ennek megfelelően, 1/2022.(VII.15.) sz. Határozatával igazolta. 

 

Az 1/2022.(VII.15.) HVB-határozat – jogorvoslati kérelem hiányában – 2022. július 18.-án 16.00 órakor 

jogerőre emelkedett – a HVB elnöke aláírta Molnár Csaba Sándor települési önkormányzati képviselő 

megbízólevelét. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 28.§ (3) 

bekezdésének rendelkezése értelmében az önkormányzati képviselő a mandátumhoz jutását követő 

ülésen – a konkrét esetben tehát a Képviselő-testület 2022. augusztus 9.-i, rendkívüli ülése kezdetekor - 

a képviselő-testület előtt a Mötv. 1. sz. melléklete szerinti szöveggel esküt tesz és erről okmányt ír alá. 

 

➢ A Mötv. 32.§ (2) bekezdés j) pontja értelmében eskütételét követően három hónapon belül - 

esetünkben tehát 2022. november 8-ig bezárólag - köteles részt venni a kormányhivatal által 

szervezett képzésen, 

➢ a Mötv. 39.§ (1) bekezdése alapján pedig a megválasztásától (értsd: 2022. július 16-i hatállyal 

történő mandátumhoz jutásától) számított 30 napon belül – azaz 2022. augusztus 15-ig bezárólag 

– a Mötv. 2. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni, csatolva saját 

vagyonnyilatkozatához a vele közös háztartásban élő házastársának, valamint gyermekeinek a 

melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát is. (Az ehhez szükséges űrlapokat 2022. július 19.-én át is 

adtuk részére.) 

➢ További intézkedéseket igényel (de immár a Képviselő-testület részéről) a Képviselő-testület 

bizottságai személyi összetételének szükség szerinti módosítása: a személyi változások 

megfeleltetése az SZMSZ 52.§ (5) bekezdésében rögzített (változatlan) létszámkereteknek – 

figyelemmel arra a tényre is, hogy Molnár Csaba Sándor eddigi külső bizottsági tagi 

megbízatásairól (a Mötv. 58.§ (3) bekezdése szerinti jogosultságával élve) 2022. július 19.-én 

2022. július 20.i hatállyal írásban lemondott – készségét nyilvánítva egyúttal arra, hogy 

képviselői minőségében a továbbiakban is részt vegyen a bizottságok munkájában. 

 

 

II./ A döntéshez szükséges információk 

 

A képviselők mindenkori névsorát az SZMSZ 2. sz. függeléke tartalmazza (azt a Jegyző – az SZMSZ 

71.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját hatáskörében - 2022. július 19.-én automatikusan aktualizálta), 

a bizottságok személyi összetételét rögzítő 3. sz. függelék pedig a szükséges KT-döntések függvényében 

lesz a továbbiakban is aktualizálható. 

 

Boros Gábor képviselői mandátumáról, és Molnár Csaba külső bizottsági tagi megbízatásairól történő 

lemondása nyomán: 
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➢ az 5 fős Humánügyi Bizottság elnök nélkül és külső tag nélkül maradt – jelenleg 3 fővel még 

határozatképes, 

➢ a szintén 5 fős Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökhelyettes nélkül és külső 

tag nélkül maradt – jelenleg 3 fővel még határozatképes, 

➢ az ugyancsak 5 fős Ügyrendi Bizottság elnökhelyettes nélkül és külső tag nélkül maradt – jelenleg 

3 fővel még határozatképes. (A Pénzügyi Bizottságot a lemondások nem érintik.) 

 

Elnökhelyetteseiket az érintett bizottságok természetesen (Ügyrendjeik rendelkezéseinek megfelelően) 

maguk választják meg a bizottságuk képviselő tagjai közül, de a megüresedett bizottsági helyek 

betöltéséről a Képviselő-testületnek kell gondoskodnia. 

 

Az alábbi határozati javaslatban részletezettek lényege: 

➢ a Boros Gábor képviselői mandátumáról történő lemondása nyomán megüresedő bizottsági 

helyekre mindhárom esetben Molnár Csaba Sándor képviselő lépjen – ezen belül a Humánügyi 

Bizottság esetében e bizottság elnökének válassza meg a Képviselő-testület,  

➢ Molnár Csaba eddigi külsős tagi helyeire pedig a Humánügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság 

esetében Borbáth Péter, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság esetében pedig 

(szakmai feladataira figyelemmel) Boros Gábor kerüljön, 

➢ egyidejűleg a Képviselő-testület kérje fel a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottságot, valamint az Ügyrendi Bizottságot, hogy soron következő ülésükön válasszák meg e 

bizottságok új elnökhelyetteseit. 

 

Mindezekre figyelemmel az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom. 

 

Jelzem egyúttal, hogy az alábbi határozati javaslat elbírálása nyomán megválasztott bizottsági külső 

tagok (a Mötv. 40.§ (1) bekezdése értelmében) megválasztásukat követően – azaz célszerűen 

közvetlenül a napirend lezárulását követően - a képviselő-testület előtt (a képviselőre irányadó 

szöveggel) szintén esküt tesznek, és erről okmányt írnak alá. 

 

Szada, 2022. július 21. 

 

III./ Határozati javaslat: 

 

…/2022.(VIII.9.) KT-határozat  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel Boros Gábor önkormányzati 

képviselői mandátumáról történő lemondására, valamint Molnár Csaba bizottsági külsős tagi 

megbízatásairól történő lemondására, a Képviselő-testület egyes bizottságai személyi összetételének 

módosításairól az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

1./ A Képviselő-testület megválasztja 2022. augusztus 10-től kezdődő hatállyal Molnár Csaba Sándor 

önkormányzati képviselőt a Humánügyi Bizottság elnökének, Borbáth Pétert pedig e Bizottság külső 

tagjának. 

 

2./ A Képviselő-testület megválasztja 2022. augusztus 10-től kezdődő hatállyal Molnár Csaba Sándor 

önkormányzati képviselőt a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagjának, 

Boros Gábort pedig e Bizottság külső tagjának. 

 

3./ A Képviselő-testület megválasztja 2022. augusztus 10-től kezdődő hatállyal Molnár Csaba Sándor 

önkormányzati képviselőt az Ügyrendi Bizottság képviselő tagjának, Borbáth Pétert pedig e Bizottság 

külső tagjának. 

 

4./ A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, továbbá az 

Ügyrendi Bizottságot, hogy soron következő rendes üléseiken a Bizottság képviselő tagjai közül 

válasszák meg elnökhelyettesüket, és annak személyéről – a bizottsági ülésről készült Jegyzőkönyvben 

foglaltak formájában - írásban tájékoztassák a jegyzőt. 
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5./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti rendelkezéseknek megfelelően saját hatáskörében 

gondoskodjon a Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 35/2021.(XII.10.) önkormányzati rendelet 3. sz. függelékének aktualizálásáról, és 

annak az Önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételéről. 

 

Felelős: 1-3./ pont: polgármester, 4./ pont: TFKB-elnök és ÜB-elnök, 5./ pont: jegyző 

Határidő: 1-3./ pont: azonnal, 4./ pont: 2022. szeptember 22., 5./ pont: 2022. szeptember 30. 


