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Előterjesztés 

 
Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság új elnökének megválasztásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Varga László a mellékelt nyilatkozatával 2022. április 26-ai hatállyal lemond az Oktatási, Kulturális 

és Egészségügyi Bizottság elnöki pozíciójáról. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 

bizottságokról, és a tagságukról az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

„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 
előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság 
kivételével a bizottságot megszüntetheti. 

http://www.biatorbagy.hu/


(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.” 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (02.25.) önkormányzati 

rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról 2. számú 

függeléke tartalmazza a Képviselő-testület állandó bizottságainak összetételét. 

Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság tagjainak száma: 7 fő (5 fő képviselő + 2 fő 

nem képviselő bizottsági tag). 

 

A Képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy Varga László OKEB Bizottság elnöki tisztségéről 

való lemondását követően kit jelöl ki a feladat ellátására.  

 

Biatorbágy, 2022. április 25. 

                                                                                        Tarjáni István s.k. 

                                                           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (IV.28.) határozata 

Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság új elnökének megválasztásáról 
 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és 
Egészségügyi Bizottság új elnökének megválasztásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést 
hozza: 
  

1) az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság elnökének ……………………. 
képviselőt választja meg 2022. április 27-től a jelenlegi Képviselő-testület megbízatásának 
hátralévő idejére, 

2) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (02.25.) önkormányzati 
rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról 2. 
számú függelékét 2022. április 27. napjával az alábbiak szerint módosítja: 
 

2 számú függelék 
A képviselő-testület állandó bizottságainak összetétele 

 
 Oktatási Kulturális és Egészségügyi Bizottság: 
 
 Tagjainak száma: 7 fő (4 fő képviselő+3 fő külsős bizottsági tag) 
 Elnöke: ……. 
 Képviselő tag: Szanyi József, Csepregi Miklós, Barabás József, Varga László 
 Nem képviselő tag: Dr. Joó Márk Szabolcs, Fekete Péter, Radnai Péter 

 
 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság: 
 
Tagjainak száma: 9 fő (5 fő képviselő+4 fő külsős bizottsági tag) 
Elnöke: Nánási-KézdyTamás 
Képviselő tag: Mohácsy István, Lóth Gyula, Bodorkos Ádám, Horváth András 
Nem képviselő tag: Sabján Csilla, Kosáry János, Kis Levente, Ulicza Máté 
 
Ifjúsági és sport tanácsnok: Mohácsy István képviselő  

Külterületekért felelős tanácsnok: Szanyi József képviselő  

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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