
 
Előterjesztés 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete bizottságainak megválasztásával 

kapcsolatos nyilatkozat elfogadásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv) 2. § (4) bekezdése az önkormányzás alapelveiről a 
következőképpen rendelkezik: 
 
A választópolgárok választott képviselőik útján és a helyi népszavazáson történő 
részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat. 
 
Sajnálatos módon ez az alapelv - 29 évvel a tanácsi rendszer felszámolását 
követően – nem érvényesül minden magyarországi települési önkormányzat, jelesül 
Budaörs Város Önkormányzata esetében. Budaörs Város Képviselő-testülete 
167/2019. (X. 24.) határozatában bizottságainak választásáról úgy döntött, hogy a 
FIDESZ-KDNP jelölésében mandátumot nyert képviselői nem lehetnek tagjai a 
képviselő-testület egy állandó bizottságának sem. 
A választott képviselő önkormányzáshoz való joga, megítélésem szerint jelentősen 
csorbul abban az esetben, amennyiben nem lehet tagja a képviselő-testület valamely 
állandó bizottságának, hiszen csak tárgyalási joggal vehet részt annak munkájában, 
de szavazati joggal nem rendelkezik. 
 
Megítélésem szerint súlyosan sérül az Mötv 2. § (4) bekezdésében megfogalmazott 
alapelv Budaörs Város Képviselő- testülete bizottságainak tekintetében, ezért 
javaslom a következő nyilatkozat elfogadását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására! 
 
Biatorbágy, 2019. november 27. 
 
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
../2019. (XI. 28.) határozata 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete bizottságainak megválasztásával 

kapcsolatos nyilatkozat elfogadásáról 
 
 

1) Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő 
nyilatkozatot fogadja el: 

 
Nyilatkozat a képviselő-testület bizottságainak megválasztásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választók akaratát és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 
rendelt alapelveket tiszteletben tartva, valamennyi mandátumot nyert 
képviselő számára biztosítja állandó bizottságaiban a tagságot. 

 
Az önkormányzás alapelveiről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 2. § (4) bekezdése a következőképpen 
rendelkezik: 

 
A választópolgárok választott képviselőik útján és a helyi 
népszavazáson történő részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz 
való közösségi jogaikat. 

 
Sajnálatos módon ez az alapelv - 29 évvel a tanácsi rendszer felszámolását 
követően – nem érvényesül Budaörs Város Képviselő-testülete 167/2019. (X. 
24.) határozatában. A nevezett határozatban bizottságainak választásáról 
Budaörs Város Képviselő-testülete oly módon döntött, hogy a FIDESZ-KDNP 
jelölésében mandátumot nyert képviselői nem lehetnek tagjai a képviselő-
testület egy állandó bizottságának sem. 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete elítéli a választott képviselők 
önkormányzáshoz való jogának korlátozását. 

 

2) Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Képviselő-testület nyilatkozatáról Budaörs Város 
Képviselő-testületét tájékoztassa 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.12.15. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 
 

 


