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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. október 20. .................sz. napirend

Tárgy: Javaslat képviselő-testületi bizottság tagjának megválasztásáról szóló döntés 
meghozatalára

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített többség 
szükséges.

Előkészítő szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály, Szervezési Iroda

Készítette: Czira Éva Mandula irodavezető

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL:

Jogi kontroll:
Beterjesztésre alkalmas:
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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 
véleményezi
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 
véleményezi
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi
Kerületfejlesztési, Környezet- is Klímavédelmi Bizottság véleményezi

Határozati javaslat:

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
Budapest Józsefvárosi Ónkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
a 144/2019. (XI. 07.) számú határozatának I/A. pontjával választotta meg a Képviselő-testület 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési és Pénzügyi Bizottság) 
tagjait, majd a bizottsági tagok személyi változása a Képviselő-testület 447/2021. (VI. 30.) 
számú határozatban foglaltak alapján alakult.
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Németh Ders 2022. október 17. napján írásban bejelentette a Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottság bizottsági tagságáról 2022. október 18. napjával történő lemondását. Lemondását az 
előteijesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

Javasolom Németh Ders Költségvetési és Pénzügyi Bizottságban betöltött tisztségéről való 
lemondásra tekintettel új bizottsági tag megválasztását. A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 
bizottsági tagjává Csordás Annamária Anett megválasztását javasolom, 2022. október 21. 
napjától.

II. A beterjesztés indoka
Jelen előterjesztés szerinti döntések meghozatala a Képviselő-testület át nem ruházható 
hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a bizottsági tag változásokkal kapcsolatos döntések meghozatala.

A bizottsági tag változás pénzügyi fedezete biztosított a Személyügyi Iroda költségvetésében a 
20202 címen.

IV. Jogszabályi környezet
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 53. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a 
szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. Az Mötv. 53. § (1) 
bekezdésének g) és 1) pontjai szerint a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatról 
szóló rendeletben rendelkezik a határozathozatalról, valamint a képviselő-testület 
bizottságairól.

Az Mötv. 42. § 2. pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át 
szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt 
választás, kinevezés, vezetői megbízás.

Az Mötv. 58. § (1) bekezdése értelmében „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.”

Az Mötv. 58. § (2) bekezdése értelmében „ A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, 
létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően 
létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti. ”

Az Mötv. 58. § (3) bekezdése értelmében 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.



A minősített többség az Mötv. 50. §-án, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
SZMSZ) 6. melléklet 1. pontjában foglaltakon alapul. Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és az 
SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előteijesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Melléklet:
bizottsági tag lemondó nyilatkozat

Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2022. (.......) számú határozata

a Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága tagjának megválasztásáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága tagjának, Németh Ders 
bizottsági tagnak 2022. október 17. napján benyújtott 2022. október 18. napjával történő 
lemondását tudomásul veszi;

2. 2022. október 21. napjától a Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 
tagjává Csordás Annamária Anettet ( .) megválasztja;

Felelős: polgármester,
Határidő: 2022. október 20.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési 
Iroda

Budapest, 2022. október

Pikó András 
polgármester



Pikó András 
polgármester részére

Budapest, VHI.
Baross u. 63-67.
1082

Tisztelt Polgármester Úri

Alulírott Németh Ders (
i a i) a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottságában betöltött bizottsági tagságomról 2022. 
október 18. napi hatállyal lemondok.

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (3) bekezdése 
szerint a bizottság 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.

Budapest, 2022. október 17.

Tisztelettel:


