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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület döntése alapján a korábbiakban működő három bizottság helyett két 

bizottság működik tovább a jövőben. „Összevonásra” kerül az Oktatási-, Művelődési-, Sport- 

és Ifjúságpolitikai Bizottság és a Népjóléti Bizottság. Tekintettel a külsős bizottsági tagok 

munkájára nem cél a külsős tagok létszámának csökkentése.  

Ez úgy érhető el, hogy a külsős bizottsági tagok a korábbi bizottságukhoz képest, másik 

bizottságba kerülnek át. 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 24. § (1) értelmében a bizottság 

elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani.  
Ennek megfelelően a testületi tagok bizottságokban való átrendezése, annak felülvizsgálata is 

szükségessé vált. Mindezek figyelembevételével került kialakításra az új bizottsági struktúra. 

 

 

A módosított Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1999.(III.25.) 

számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (továbbiakban: SZMSZ)-nek 

megfelelően a Jogi-, Pénzügyi-, Településpolitikai Bizottság átalakítása és az új Népjóléti-, 

Oktatási-, Művelődési-, Sport-, és Ifjúságpolitikai Bizottság megalakítása kapcsán az alábbi 

döntések meghozatal szükséges. 

 

 

1. Az SZMSZ 15. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület ülései a zárt ülés 

kivételével nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. 

Az SZMSZ 15. § (2) bekezdése a.) pontja értelmében zárt ülést tart: választás, kinevezés, 

felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, 

fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az 

érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. 

 

Az érintettek ügyük nyilvános ülésen való tárgyalásába írásban beleegyeztek, erre tekintettek 

javaslom, hogy a képviselő-testület nyilvános ülésen döntsön a bizottsági elnök és tagok 

megválasztásáról. 

 



2. Az SZMSZ 19. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület döntéseit egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az SZMSZ 20. § (1) bekezdése értelmében a 

képviselő-testület titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést 

köteles tartani, illetve zárt ülést rendelhet el. 

 

A fentiekre tekintettel javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy a bizottság elnökének és 

tagjainak megválasztásáról nyílt szavazással döntsön. 

 

 

3. Az SZMSZ 19. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható 

az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő 

köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő 

kezdeményezésére vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A 

kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 

 

Javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy szavazáskor személyes érintettség miatt 

senkit ne zárjon ki, hiszen a bizottsági elnöki és tagsági jelölések, és döntések esetén 

valamennyi testületi tag érintett. 

 

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok 

elfogadására. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

1. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi-, Pénzügyi-, Településpolitikai 

Bizottság tagjainak, továbbá a Népjóléti-, Oktatási-, Művelődési-, Sport-, és Ifjúságpolitikai 

Bizottság elnökének és tagjainak választása során nyilvános ülésen dönt. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi-, Pénzügyi-, Településpolitikai 

Bizottság tagjainak, továbbá a Népjóléti-, Oktatási-, Művelődési-, Sport-, és Ifjúságpolitikai 

Bizottság elnökének és tagjainak választása során nyílt szavazással dönt. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi-, Pénzügyi-, Településpolitikai 

Bizottság tagjainak, továbbá a Népjóléti-, Oktatási-, Művelődési-, Sport-, és Ifjúságpolitikai 

Bizottság elnökének és tagjainak választása során a személyes érintettség esetén az érintett 

személyt a szavazásból nem zárja ki. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 



4. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi-, Pénzügyi-, Településpolitikai 

Bizottság tagjának Sipos Zoltán képviselő, külsős tagnak Dr. Sztankula Kornél jelölését 

elfogadja. (Polgármester jelöli.) 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi-, Pénzügyi-, Településpolitikai 

Bizottság tagjának Sipos Zoltán képviselőt, külsős tagnak Dr. Sztankula Kornélt 

megválasztja. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti-, Oktatási-, Művelődési-, 

Sport-, és Ifjúságpolitikai Bizottság elnökének dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselő 

jelölését elfogadja. (Polgármester jelöli.) 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti-, Oktatási-, Művelődési-, 

Sport-, és Ifjúságpolitikai Bizottság elnökének dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselőt 

megválasztja. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

8. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti-, Oktatási-, Művelődési-, 

Sport-, és Ifjúságpolitikai Bizottság tagjának Kenyér Endre, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán és 

Jozó Tamás képviselő, külsős tagnak Horváth Lászlóné, Kemény Zoltán, Pettyán Géza és 

Ujváry László jelölését elfogadja. (Polgármester jelöli.) 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

9. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti-, Oktatási-, Művelődési-, 

Sport-, és Ifjúságpolitikai Bizottság tagjának Kenyér Endre, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán és 

Jozó Tamás képviselőket, külsős tagnak Horváth Lászlónét, Kemény Zoltánt, Pettyán Gézát 

és Ujváry Lászlót megválasztja. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



Lengyeltóti, 2012. január 19.                                                        

    Zsombok Lajos  

                                                                                                    polgármester 

 

 

Az előterjesztést készítette:                       Az előterjesztést jóváhagyta: 

 

 

Dr. Bertalan Bernadett                              Dr. Szatmári Ibolya  

kistérségi irodavezető                                jegyző 

 


