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A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2020.  február  27.  sz. napirend 

Tárgy: Javaslat  a  Képviselő-testület Kulturális,  Civil,  Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és 
Esélyegyenlőségi Bizottság és  a  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság új tagjainak 
megválasztására 

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozatok elfogadásához minősített 
szavazattöbbség szükséges. 

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JEGYZŐI 

KÉSZÍTETTE: CZIRA  EVA 

KABINET SZERVEZÉSI IRODA 

r 
nüL---; 

 

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL: 

JOGI KONTROLL: KONTROLL: 

BETERJE,,SZTÉSRE ALKALMAS: 

CZUKKERNÉ DR.  PINTER ERZSÉBET 

JEGYZŐ 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi El 

Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 
véleményezi 

El 
.• 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi 
D 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási  is  Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi El 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 
El 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi 13 
A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság,  a  Kulturális,  Civil,  Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és 
Esélyegyenlőségi Bizottság,  a  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja  a 
Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

ÉRKEZETT 

2020  FEBR 19,  ilgers 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

I.  A  tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése 

I. A  Képviselő-testület Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és 
Esélyegyenlőségi Bizottság tagjával kapcsolatos döntés 

A) 

A  Képviselő-testület a  159/2019. (XL 28.)  számú határozat  111.2.  pontja éitelmében 
megválasztotta a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi 
Bizottság nem képviselő bizottsági tagjává Zékány Zoltán Tibort. 

Zékány Zoltán Tibor  2020.  február 11-én bejelentette bizottsági tagságáról  2020.  február  17. 
napján történő lemondását az I. számú melléklet szerint. Lemondása okaként az előterjesztés 
2.  számú melléklete szerint a Mötv.  36.  §  (1)  bekezdés g) pontja szerinti összeférhetetlenségi 
okot jelölte meg. 

A  Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság nem 
képviselő bizottsági tagjává javaslom  megválasztását  2020.  március  1.. 
napjától. 

B) 

A  Képviselő-testület a  44/2019. (XL 07.)  számú határozata értelmében megválasztotta a 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjává Rimán 
Edinát. 

Rimán Edina  2020.  február 13-án bejelentette bizottsági tagságáról  2020.  február  29.  napjával 
történő lemondását. Lemondását az előterjesztés  3.  számú melléklete szerint a Mötv.  58.  §  (3) 
bekezdésével indokolta. 

A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjává javaslom 
megválasztását  2020.  március  1.  napjától. 

II.  A  beterjesztés indoka 

Az Mötv.  42.  §  2.  pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át 
szervezetének kialakítása  es  működésének meghatározása, ezért e tárgyban kizárólag a 
Képviselő-testület jogosult dönteni. 

III.  A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság 
és Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság nem képviselő bizottsági tagcseréjéire 
vonatkozó döntés meghozatala. 

A  pénzügyi fedezet a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi 
Bizottságnál és a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságnál történő tagcsere 
pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV.  Jogszabályi környezet 

Az Mötv.  58.  §  (2)  bekezdése alapján:  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 alapján:  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  Képviselő-testület hatásköre az Mötv.  42.  §  2.  pontján, a minősített szavazattöbbség az 
Mötv.  50.  §-án alapul. 

Fentiek alapján kérem a határozati javaslatok elfogadását. 

Melléklet I. sz. melléklet bejelentés bizottsági tagságról történő lemondásról 
2. sz. melléklet összeférhetetlenségi nyilatkozat 
3. sz. melléklet bejelentés bizottsági tagságról történő lemondásról 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2020.(I1.27.)  számú határozata 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

I.  A  Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottságában 
Zékány  Zoltan  Tibor nem képviselő tagjának  2020.  február II-én benyújtott 
lemondását tudomásul veszi. 

2. A  Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság nem 
képviselő bizottsági tagjává  2020.  március I. napjától 
megválasztja. 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi változásoknak a szükséges 
nyilvántartásokon történő átvezetéséről. 

Felelős:  A  határozat  1-2.  pontja tekintetében a Polgármester,  3.  pontja tekintetében a Jegyző. 
Határidő:  2020.  február  27. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

HATÁROZATI JAVASLAT  It. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2020.(II.27.) számú határozata 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

I.  A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságában Rimán Edina nem képviselő 
tagjának  2020.  február 13-án benyújtott lemondását tudomásul veszi. 

2. A  Szociális, Egészségügyi  es  Lakásügyi Bizottság nem képviselő tagjává 
 2020.  március  1.  napjától megválasztja. 
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3.  Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi változásoknak a szükséges 
nyilvántartásokon történő átvezetéséről. 

Felelős:  A  határozat  1-2.  pontja tekintetében a Polgármester,  3.  pontja tekintetében a Jegyző. 
Határidő:  2020.  február  27. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

qcL.  

Pikó András 
polgármester 

Törv "nyességi ellenőrzés: 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 

Budapest, 2020.  február  14. 
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Tisztelt Képviselő Testület, tisztelt Jegyző Asszony! 

Be kívánom jelenteni, hogy  2020.  február 17-ei naptól lemondok a Kulturális, Civil, Oktatási, 

Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottságban betöltött külsős bizottsági tagságomról. 

Lemondásom indoka összeférhetetlenség, mivel központi államigazgatási szerv - Innovációs  es 
Technológiai Minisztérium— köztisztviselőjének, főtanácsosának neveztek ki. Kérem a fentiek 
tudomásulvételét. 

Tistelettel Zékány Zoltán 



(Kul& bLeek, 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testedete 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Aluhrott 1,7( 22  j:r .,}1,t) 
mint 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének települési 
önkormányzati képviselője/nem önkormányzati képviselő bizottsági tagja kijelentem, hogy 
velem szemben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXX1X. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.)  36.  §-ában rögzített összeférhetetlenségi ok 

36.  g (I) Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem 

képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához 

szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet 

a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre 

kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány 
tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, 

kivéve 

aa)  ha  ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi 

oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el, illetve nevelőszülői foglalkoztatási 

jogviszonyban áll; 

ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó, 

köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézniény vezetője, 

foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja; 

b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője; 

c) állami tisztviselő, kormánytisztviselő olyan államigazgatási szervnél, amelynek 

illetékességi területén az adott önkormányzat működik; 

d) a  Magyar  Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses 
állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal hivatásos állományú tagja; 

e) jegyző (főjegyző), aljegyző, továbbá ugyanazon önkormányzat polgármesteri hivatalának 

vagy közös önkormányzati hivatalának köztisztviselője, alkalmazottja; 

0  más települési önkormányzatnál képviselő; 

g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester; 



It)  a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági 
társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság 
által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének - kivéve,  ha  a gazdasági társaság legfőbb 
szerve a képviselő-testület ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet 
ellátására jogosultja; 

i)  médiatartalom-szolgáltató természetes személy, jogi személy, gazdasági társaság legfőbb 
szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja. 

(2) A  települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, 
főpolgármester, főpolgármester-helyettes. 

fennáll. 

(a megfelelő bekezdés és pont aláhúzandó) 

vagy 

az Mötv.  36.  §-ában rögzített összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn. 

Tudomásul veszem, hogy az Mötv.  38.  §  (1)  bekezdés g) pontja alapján a  36. §-ban 
szabályozott összeférhetetlenségi okot a képviselő-testület tudomására kell hoznom. 

Budapest,  2-D71 • ?  A4  



Budapest  VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Pikó András 
polgármester Úr 
részére 

Tárgy: lemondás 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Alulirott Rimán Edina 1<rniletési hely, idő: 
.) a mai napon ügy nynatmozom, hogy 

lemondok  2020.  február  29-i  hatányai a zocians, Egészségügyi S Lakásügyi Bizottság nem 
képviselő jogállású külsős bizottsági tag tisztségemről az Möty.  58.  §  (3)  bekezdése szerint: 

„  (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 ás vételének napján szűnik meg  A  lemondás nem vonhatá vissza, továbbá 

érvényességébe: nem szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata." 

Kérem a lemondásom tudomásulvételét, egyben tájékoztatom Tisztelt Polgármester Urat, 
hogy lemondásom hatályossá válásig a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a 
feladatkörömnek maradéktalanul eleget teszek. 

Budapest, 2020.  február  13. 

 

 

Rinián Edina 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 

külsős bizottsági tag 
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