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ELŐTERJESZTÉS 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. október 22. napján tartandó testületi ülésére 

 

Tárgy: Balatonkenese Város Képviselő-testület bizottsági tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Jurcsó János polgármester 

Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző 

Előkészítette: Jurics Tamás jegyző 

Melléklet:-- 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban:Mötv). 

57. § (1) bekezdés értelmében 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 

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.  

 

2014 évben Képviselő-testület Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő Testületének 

Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 14/2014.(XI.05.) rendeletének 61 §-a alapján 

következő bizottságokat hozta létre: 
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a) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (3 fő), 

b) Kulturális-Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság (3 fő), 

c) Szociális Bizottság (5 fő) 

d) Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság (3 fő) 

Képviselőtársaim javaslata és az előzetes egyeztetések alapján  

a) PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG összetételére az alábbi javaslatot 

teszem:  

Tagjainak:  Ambrus Gábor önkormányzati képviselőt 

Csőszi Róbert önkormányzati képviselőt 

Kültagjának:  Csúcs-Hajdú Tünde 

A bizottság elnökének: Ambrus Gábor képviselőt javaslom. 

 

b) KULTURÁLIS- OKTATÁSI, IFJÚSÁGI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG összetételére 

az alábbi javaslatot teszem: 

Tagjainak:  Szabó Tamás önkormányzati képviselőt 

Kurucz Henrietta önkormányzati képviselőt 

Kültagjának: Tóth Barnabás 

A bizottság elnökének: Szabó Tamás önkormányzati képviselőt javaslom. 

 

c) SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG összetételére az alábbi javaslatot teszem: 

Tagjainak:  Kurucz Henrietta önkormányzati képviselőt 

Szabó Tamás önkormányzati képviselőt 

Csőszi Róbert önkormányzati képviselőt 

Kültagjainak: Koronczainé Borsos Editet  

  Tóth Renczes Katalint  

A bizottság elnökének: Kurucz Henrietta önkormányzati képviselőt javaslom 

 

d) TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁG összetételére az 

alábbi javaslatot teszem: 

Tagjainak:  Csőszi Róbert önkormányzati képviselőt 

Ambrus Gábor önkormányzati képviselőt 

Kültagjainak: Szijártó Csaba 

A bizottság elnökének: Csőszi Róbert önkormányzati képviselőt javaslom 

 

Bizottsági tagok tiszteletdíjáról Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 

14/2014.(XI.05.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat 57. § (1) bekezdése az a 

következők szerint rendelkezik:” A Képviselő-testület által a települési képviselőnek, a 

bizottsági elnöknek, a részönkormányzat vezetőjének, a bizottság és a részönkormányzat 

tagjainak megállapított tiszteletdíját, illetve juttatását a költségvetésről szóló rendelet 

tartalmazza. A tiszteletdíjakat minden hónap 10. napjáig kell kifizetni. (2) A helyi 

önkormányzati képviselők, a bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíja: a) Képviselő 

tiszteletdíj: 57.975.- Ft b) Amennyiben a képviselő bizottsági tag is, a tiszteletdíj mértéke: 

84.063.- Ft c) Képviselői tiszteletdíj, amennyiben a képviselő bizottsági elnök: 86.963.- Ft d) 

A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja: 26.088.- Ft. 15. „ 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 

javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 

 

Balatonkenese, 2019. október 18. 

Tisztelettel: 

 

 

Jurics Tamás sk. Jurcsó János sk. 

jegyző polgármester 
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Határozat tervezet : 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2019. (X.22) határozata 

 

pénzügyi és gazdasági bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 57 §-a alapján a Pénzügyi és 

gazdasági bizottság tagjának   

……… képviselőket megválasztotta 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Jurcsó János polgármestert, hogy a határozatról az 

érdekelteket tájékoztassa 

 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: Jurcsó János polgármester 

 

Határozat tervezet: 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2019. (X.22) határozata 

 

Pénzügyi és gazdasági b Bizottság kültagjainak megválasztásáról 

 

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 57 §-a alapján a Pénzügyi és 

gazdálkodási bizottság kültagjának   

………………………… -t megválasztotta 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Jurcsó János polgármestert, hogy a határozatról az 

érdekelteket tájékoztassa 

 

 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: Jurcsó János polgármester 
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Határozat tervezet : 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2019. (X.22.) határozata 

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének megválasztásáról 

 

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 57 §-a alapján a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság elnökének 

……… képviselőt megválasztotta 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Jurcsó János polgármestert, hogy a határozatról az 

érdekelteket tájékoztassa 

 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: Jurcsó János polgármester 

 

Határozat tervezet : 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2019. (X.22.) határozata 

 

Kulturális-Oktatási, Ifjúsági-és Sport Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 57 §-a alapján a Kulturális-

Oktatási, Ifjúsági-és Sport Bizottság tagjának   

……… képviselőket megválasztotta 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Jurcsó János polgármestert, hogy a határozatról az 

érdekelteket tájékoztassa 

 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: Jurcsó János polgármester 
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Határozat tervezet: 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2019. (X.22.) határozata 

 

Kulturális -Oktatási, Ifjúsági- és Sport Bizottság kültagjainak megválasztásáról 

 

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 57 §-a alapján a Kulturális-

Oktatási, Ifjúsági-és Sport Bizottság kültagjának   

………………………… -t megválasztotta 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Jurcsó János polgármestert, hogy a határozatról az 

érdekelteket tájékoztassa 

3.  

Határidő: 2019. október 31. 

 

Felelős: Jurcsó János polgármester 

 

Határozat tervezet : 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2019. (X.22.) határozata 

 

Kulturális-Oktatási, Ifjúsági- és Sport Bizottság elnökének megválasztásáról 

 

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 57 §-a alapján a Kulturális- 

Oktatási, Ifjúsági- és Sport Bizottság elnökének   

……… képviselőt megválasztotta 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Jurcsó János polgármestert, hogy a határozatról az 

érdekelteket tájékoztassa 

 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: Jurcsó János polgármester 
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Határozat tervezet : 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2019. (X.22.) határozata 

 

Szociális Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 57 §-a alapján a Szociális 

Bizottság tagjának   

……… képviselőket megválasztotta 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Jurcsó János polgármestert, hogy a határozatról az 

érdekelteket tájékoztassa 

 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: Jurcsó János polgármester 
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Határozat tervezet: 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2019. (X. 22 .) határozata 

Szociális Bizottság kültagjainak megválasztásáról 

 

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyaroszág helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 57 §-a alapján a  Szociális 

Bizottság kültagjának   

……………………………-t 

……………………………..-t megválasztotta 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Jurcsó János polgármestert, hogy a határozatról az 

érdekelteket tájékoztassa 

 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: Jurcsó János polgármester 

 

Határozat tervezet : 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2019. (X.22.) határozata 

Szociális Bizottság elnökének megválasztásáról 

 

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyaroszág helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 57 §-a alapján a Szociális 

Bizottság elnökének   

……… képviselőt megválasztotta 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Jurcsó János polgármestert, hogy a határozatról az 

érdekelteket tájékoztassa 

 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: Jurcsó János polgármester 
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Határozat tervezet : 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2019. (X.22.) határozata 

Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

1. Balatonkenese Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyaroszág helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 57 §-a alapján a 

Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjának   

……… képviselőket megválasztotta 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Jurcsó János  polgármestert, hogy a határozatról az 

érdekelteket tájékoztassa 

 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: Jurcsó János polgármester 

 

Határozat tervezet: 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2019. (X. 22 .) határozata 

Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság kültagjának megválasztásáról 

 

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyaroszág helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 57 §-a alapján a  

Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság kültagjának 

……………………………..-t megválasztotta 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Jurcsó János polgármestert, hogy a határozatról az 

érdekelteket tájékoztassa 

 

Határidő: 2019. október 31. 

 

Felelős: Jurcsó János polgármester 
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Határozat tervezet : 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2019. (X.22.) határozata 

Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökének megválasztásáról 

 

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyaroszág helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 57 §-a alapján a 

Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökének   

……… képviselőt megválasztotta 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Jurcsó János polgármestert, hogy a határozatról az 

érdekelteket tájékoztassa 

 

Határidő: 2019. október 31. 

 

Felelős: Jurcsó János polgármester 

 

 

http://www.balatonkenese.hu/
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