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JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Társadalmi

Kapcsolati Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a
továbbiakban:  Mötv.)  57.  §  (1)  bekezdése  szerint  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 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.

Az Mötv. 58. § (1) bekezdése szerint 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 (alpolgármester).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és
Működési  Szabályzatáról  szóló  37/2017.  (XII.15.)  önkormányzati  rendeletének  46.  §-a
szerint  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi  kapcsolati  bizottság tagjainak száma 9  fő,
melyből 5 fő képviselő, 4 fő nem képviselő.

A bizottság tagjait  a  közgyűlés  2019.  október  29-ei  ülésén megválasztotta.  Az  alakuló
üléssel szemben a kormányhivatal törvényességi felhívással élt, melyben többek között
kifogásolta azt, hogy bizottságok tagjai nem egyenként, külön-külön határozattal kerültek
akkor  megválasztásra.  A kormányhivatal  észrevételének  figyelembevételével  indokolt  a
bizottság elnökének és tagjainak választását ismételten lebonyolítani.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

I. HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2019. (XII.19.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Társadalmi

Kapcsolati Bizottsága elnökének megválasztásáról

1.  Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  600/2019.  (X.29)
határozatában megválasztotta, az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság
elnökének Szántó Péter képviselőt 2019. december 19-ei hatállyal megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                    a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő:  azonnal



2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1.
pontja szerint megválasztott bizottsági elnök tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges
intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági  elnök  nevét  az  SZMSZ 5.  számú
függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
        a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
        a személyügyi és működtetési osztály vezetője
        a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. december 31.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  600/2019.  (X.29.)
határozat  alapján  2019.  december  19.  napjáig  a  bizottsági  elnök  részére  folyósított
tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

II. HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2019. (XII.19.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Társadalmi

Kapcsolati Bizottsága képviselő tagjának megválasztásáról

1.  Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  601/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi  kapcsolati
bizottság képviselő tagjának dr. Székely Károly képviselőt 2019. december 19-i hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                   a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                   a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő:  azonnal

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1.
pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  tag  tiszteletdíjával  kapcsolatos  és  szükséges
intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági  tagot  az  SZMSZ  5.  számú
függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a jegyző
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
    a személyügyi és működtetési osztály vezetője
    a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: 2019. december 31.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  601/2019.  (X.29.)
határozat  alapján  2019.  december  19.  napjáig  a  bizottsági  tag  részére  folyósított
tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.



III. HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2019. (XII.19.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Társadalmi

Kapcsolati Bizottsága képviselő tagjának megválasztásáról

1.  Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  601/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi  kapcsolati
bizottság  képviselő  tagjának  Tóth  Kálmán  képviselőt  2019.  december  19-i  hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                    a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő:  azonnal

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1.
pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  tag  tiszteletdíjával  kapcsolatos  és  szükséges
intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági  tagot  az  SZMSZ  5.  számú
függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
        a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
        a személyügyi és működtetési osztály vezetője
        a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. december 31.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  601/2019.  (X.29.)
határozat  alapján  2019.  december  19.  napjáig  a  bizottsági  tag  részére  folyósított
tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

IV. HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2019. (XII.19.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Társadalmi

Kapcsolati Bizottsága képviselő tagjának megválasztásáról

1.  Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  601/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi  kapcsolati
bizottság  képviselő  tagjának  Utassy  Éva  képviselőt  2019.  december  19-i  hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                    a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő:  azonnal



2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1.
pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  tag  tiszteletdíjával  kapcsolatos  és  szükséges
intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági  tagot  az  SZMSZ  5.  számú
függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
        a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
        a személyügyi és működtetési osztály vezetője
        a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. december 31.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  601/2019.  (X.29.)
határozat  alapján  2019.  december  19.  napjáig  a  bizottsági  tag  részére  folyósított
tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

V. HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2019. (XII.19.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Társadalmi

Kapcsolati Bizottsága képviselő tagjának megválasztásáról

1.  Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  601/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi  kapcsolati
bizottság képviselő  tagjának  Orosz  Csaba  képviselőt  2019.  december  19-i  hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                    a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő:  azonnal

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1.
pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  tag  tiszteletdíjával  kapcsolatos  és  szükséges
intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági  tagot  az  SZMSZ  5.  számú
függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
        a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
        a személyügyi és működtetési osztály vezetője
        a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. december 31.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  601/2019.  (X.29.)
határozat  alapján  2019.  december  19.  napjáig  a  bizottsági  tag  részére  folyósított
tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.



VI. HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2019. (XII.19.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Társadalmi

Kapcsolati Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1.  Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  601/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi  kapcsolati
bizottság  nem képviselő  tagjának  Egresi  Zsuzsannát  2019.  december  19-i  hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                    a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő:  azonnal

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a bizottság 1.
pontban megválasztott nem képviselő bizottsági tagjától a 2011. évi CLXXXIX. törvény
40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
         a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
         a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. december 19.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1.
pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  tag  tiszteletdíjával  kapcsolatos  és  szükséges
intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági  tagot  az  SZMSZ  5.  számú
függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
        a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
        a személyügyi és működtetési osztály vezetője
        a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. december 31.

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  601/2019.  (X.29.)
határozat  alapján  2019.  december  19.  napjáig  a  bizottsági  tag  részére  folyósított
tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a megválasztott nem
képviselő bizottsági tag a 601/2019. (X.29.) határozatban előírt vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tett.

VII. HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2019. (XII.19.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Társadalmi

Kapcsolati Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról



1.  Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  601/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi  kapcsolati
bizottság  nem  képviselő  tagjának  Csathó  Gábort  2019.  december  19-i  hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                    a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő:  azonnal

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a bizottság 1.
pontban megválasztott nem képviselő bizottsági tagjától a 2011. évi CLXXXIX. törvény
40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
         a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
         a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. december 19.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1.
pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  tag  tiszteletdíjával  kapcsolatos  és  szükséges
intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági  tagot  az  SZMSZ  5.  számú
függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
        a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
        a személyügyi és működtetési osztály vezetője
        a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. december 31.

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  601/2019.  (X.29.)
határozat  alapján  2019.  december  19.  napjáig  a  bizottsági  tag  részére  folyósított
tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a megválasztott nem
képviselő bizottsági tag a 601/2019. (X.29.) határozatban előírt vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tett.

VIII. HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2019. (XII.19.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Társadalmi

Kapcsolati Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1.  Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  601/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi  kapcsolati
bizottság  nem  képviselő  tagjának  Novák  Istvánnét  2019.  december  19-i  hatállyal
megválasztja.



Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                    a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő:  azonnal

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a bizottság 1.
pontban megválasztott nem képviselő bizottsági tagjától a 2011. évi CLXXXIX. törvény
40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
         a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
         a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. december 19.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1.
pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  tag  tiszteletdíjával  kapcsolatos  és  szükséges
intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági  tagot  az  SZMSZ  5.  számú
függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
        a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
        a személyügyi és működtetési osztály vezetője
        a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. december 31.

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  601/2019.  (X.29.)
határozat  alapján  2019.  december  19.  napjáig  a  bizottsági  tag  részére  folyósított
tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a megválasztott nem
képviselő bizottsági tag a 601/2019. (X.29.) határozatban előírt vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tett.

IX. HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2019. (XII.19.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Társadalmi

Kapcsolati Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról

1.  Mint  ahogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  601/2019.  (X.29.)
határozatában  már  megválasztotta,  az  oktatási,  kulturális  és  társadalmi  kapcsolati
bizottság  nem  képviselő  tagjának  Kurucz  Gergelyt  2019.  december  19-i  hatállyal
megválasztja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                    a polgármester

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                    a jogi és közgyűlési osztály vezetője



Határidő:  azonnal

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a bizottság 1.
pontban megválasztott nem képviselő bizottsági tagjától a 2011. évi CLXXXIX. törvény
40. § (1) bekezdésében előírt esküt vegye ki.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
         a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
         a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. december 19.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1.
pontja  szerint  megválasztott  bizottsági  tag  tiszteletdíjával  kapcsolatos  és  szükséges
intézkedéseket  tegye  meg,  valamint  a  bizottsági  tagot  az  SZMSZ  5.  számú
függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
        a jegyző
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
        a személyügyi és működtetési osztály vezetője
        a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő: 2019. december 31.

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  601/2019.  (X.29.)
határozat  alapján  2019.  december  19.  napjáig  a  bizottsági  tag  részére  folyósított
tiszteletdíj visszafizetésétől eltekint.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a megválasztott nem
képviselő bizottsági tag a 601/2019. (X.29.) határozatban előírt vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tett.

Dunaújváros, 2019. december 19.

Pintér Tamás s.k.
polgármester
















	I. HATÁROZATI JAVASLAT
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	…./2019. (XII.19.) határozata
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	…./2019. (XII.19.) határozata
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	…./2019. (XII.19.) határozata
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	…./2019. (XII.19.) határozata
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	…./2019. (XII.19.) határozata
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	…./2019. (XII.19.) határozata
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	…./2019. (XII.19.) határozata
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	…./2019. (XII.19.) határozata
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	…./2019. (XII.19.) határozata


