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Előterjesztés 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára 

 

Előterjesztő: Pikó András polgármester 

A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2021.  június  30.  sz. napirend 

Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület egyes bizottságai nem képviselő tagjainak 
visszahívására és megválasztására 

A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített többség 
szükséges. 
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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási  es  Közterület-hasznosítási 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi 
Határozati javaslat a bizottság számára: 
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a Szociális, Egészségügyi 
Esélyegyenlőségi Bizottság, 

a Képviselő-testületnek az 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, a 
és Lakásügyi Bizottság, Kulturális, Civil, 
a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi 
előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. A  tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése 

A) 
A  Képviselő-testület a  144/2019. (XI. 07.)  szánna határozatának I/A. pontjával megválasztotta 
a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjává dr. Kecskeméti László 
Zsoltot. 
dr. Kecskeméti László Zsolt  2020.  december 28-án bejelentette bizottsági tagságáról  2021. 
január  13.  napjával történő lemondását. Lemondását az előterjesztés  1.  számú melléklete 
tartalmazza. 
A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjává javaslom dr. Balsiano 
Ciro  megválasztását  2021.  július L napjától. 
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B) 
A  Képviselő-testület a  144/2019. (XI. 07.)  számú határozata I/E. pontjával megválasztotta a 
Városüzemeltetési Bizottság nem képviselő bizottsági tagjává Tóth Tímeát. 
Tóth Tímea  2021.  január 20-án bejelentette,  2021.  január  13-i  keltezéssel bizottsági tagságáról 
2020.  január  20.  napjával történő lemondását. Lemondását az előterjesztés  2.  számú melléklete 
tartalmazza. 

A  Városüzemeltetési Bizottság nem képviselő bizottsági tagjává javaslom Cionclos Judit 
megválasztását  2021.  július I. napjától. 

C) 
A  Képviselő-testület a  144/2019. (X1.07.)  számú határozat  1/F.  pontjával megválasztotta a 
Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottság külsős tagjává Tóth Patrikot. 
A  megválasztást követően az a módosítási igény lépett fel, hogy Tóth Patrik helyett Pap Dénes 

legyen az említett bizottság külsős tagja, emiatt javasolom Tóth Patrik visszahívását  2021. 
június 30-ával, és Pap Dénes megválasztását  2021.  július  1.  napjával. 

D) 
A  Képviselő-testület a  32/2020(11. 27.)  határozatával megválasztotta a Szociális, Egészségügyi 

és Lakásügyi Bizottság külsős tagjává Szabó Gézát. 
A  megválasztást követően az a módosítási igény lépett fel, hogy Szabó Géza helyett  Weisz 
Gabor  legyen az említett bizottság külsős tagja, emiatt javasolom  Szabo  Géza visszahívását 
2021.  június 30-ával, és  Weisz Gabor  megválasztását  2021.  július  1.  napjával. 

E) 
A  Képviselő-testület a 31/2020.(II.  27.)  határozatával megválasztotta a Kulturális, Civil, 

Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság külsős tagjává  Kaiser  Edvin 

Sándort. 
A  megválasztást követően az a módosítási igény lépett fel, hogy  Kaiser  Edvin Sándor helyett 

Pap Dénes legyen az említett bizottság külsős tagja, emiatt javasolom  Kaiser  Edvin Sándor 

visszahívását  2021.  június 30-ával, és Pálovics Emese megválasztását  2021.  július  1.  napjával. 

IL A  beterjesztés indoka 
A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.)  42.  §  2.  pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át 

szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, ezért e tárgyban kizárólag a 

Képviselő-testület jogosult dönteni. 

A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, Városüzemeltetési Bizottság, 

Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottság, Szociális, Egészségügyi és 

Lakásügyi Bizottság és a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi 

Bizottság nem képviselő bizottsági tag változásokkal kapcsolatos döntések meghozatala. 

A  nem képviselő bizottsági tag változások pénzügyi fedezete biztosított a Polgármesteri 

Kabinet költségvetésében a  20102  címen. 

IV.  Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros 

VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  1.2.5.  pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi 

Bizottság figyelemmel kíséri tárgyi ügyet. 



A  Mötv.  42.  §  2.  pontja értelmében  a  Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át 
szervezetének kialakítása és működésének meghatározása,  a  törvény által hatáskörébe utalt 
választás, kinevezés, vezető i megbízás. 
Az  Mötv.  58.  §  (1)  bekezdése értelmében:  „A  bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 
képviselő-testület által történő megválasztással jön létre,  a  képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára.  A  bizottság elnökét  es  - az elnökkel együtt számított - tagjainak több  mint a  felét 
az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet  a  bizottság elnöke vagy tagja  a 
pol  gärmester.-

 

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  minősített többség az Mötv.  50.  §-án, valamint az SzMSz  6.  mellékletében foglaltakon alapul. 

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Melléklet: I. sz. melléklet bejelentés bizottsági tagságról történő lemondásról 
2.  sz. melléklet bejelentés bizottsági tagságról történő lemondásról 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2021.  (VI.  30.)  számú határozata 

a Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága nem képviselő bizottsági 
tagjának megválasztásáról 

L a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságban, dr. Kecskeméti  Laszlo  Zsolt nem képviselő 
bizottsági tagjának  2021.  január  13.  napjával történő lemondását tudomásul veszi. 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjává dr. Balisani Cirot 
2021.  július I. napjától megválasztja. 

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

Felelős:  A  határozat  1-2.  pontja esetében a Polgármester, a  3.  pont esetében a Jegyző 
Határidő: azonnal 
A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2021.  (VI.  30.)  számú határozata 

a Képviselő-testület Városüzemeltetési Bizottsága nem képviselő bizottsági tagjának 
megválasztásáról 

1. a Városüzemeltetési Bizottságban, Tóth Tímea nem képviselő bizottsági tagjának  202  L 
január  20.  napján benyújtott lemondását tudomásul veszi. 

2. A  Városüzemeltetési Bizottság nem képviselő bizottsági tagjává Gondos Juditot  2021. 
július 1.napjától megválasztja. 

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

Felelős:  A  határozat  1-2.  pontja esetében a Polgármester, a  3.  pont esetében a Jegyző 
Határidő: azonnal 
A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

HATÁROZATI .JAVASLAT  HI. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2021.  (VI.  30.)  számú határozata 

a Képviselő-testület Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága nem 
képviselő bizottsági tagjának visszahívásáról is nem képviselő bizottsági tag 

megválasztásáról 

1. a Képviselő-testület Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottságából  Toth 
Patrikot  2021.  június 30-ával visszahívja és a bizottság nem képviselő bizottsági tagjává 
2021.  július I. napjától Pap Dénest választja meg. 

2. Felkéri a jegyzöt, hogy gondoskodjon a személyi változásoknak a szükséges 
nyilvántartásokon történő átvezetéséről. 

Felelős:  A  határozat  1.  pontja esetében a Polgármester, a  2.  pont esetében a Jegyző 
Határidő: azonnal 
A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

HATÁROZATI JAVASLAT  IV. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2021.  (VI.  30.)  számú határozata 

a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága  new  képviselő 
bizottsági tagjának visszahívásáról is nem képviselő bizottsági tag megválasztásáról 

I. a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságából  Szabo  Gézát 
2021.  június visszahívja és a bizottság nem képviselő bizottsági tagjává  2021, 
július  1.  napjától  Weisz  Gábort választja meg. 

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

4vrt, 



Andras 
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CzuWke 
jegyző 

Felelős:  A  határozat  1.  pontja esetében a Polgármester, a  2.  pont esetében a Jegyző 
Határidő: azonnal 
A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

HATÁROZATI JAVASLAT V. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2021.  (VI.  30.)  számú határozata 

a Képviselő-testület Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi 
Bizottsága nem képviselő bizottsági tagjának visszahívásáról is nem képviselő bizottsági 

tag megválasztásáról 

I. a Képviselő-testület Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi 
Bizottságából  Kaiser  Edvin Sándort  2021.  június 30-ával visszahívja  es  a bizottság nem 
képviselő bizottsági tagjává  2021. johns  I. napjától Pálovics Emesét választja meg. 

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

Felelős:  A  határozat I. pontja esetében a Polgármester, a  2.  pont esetében a Jegyző 
Határidő: azonnal 
A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

Budapest, 2021.  június  18. 

Törs nye • égi e enőrzés: 
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Budapest  VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Pikó  Andras 
polgármester úr 
részére 

Helyben 

Tárgy: lemondás 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Alulírott dr. Keeskpmédi 1.4v7IA 7.cnIt (c-7;;IAti.vi  11/51‘;  rA - 

anyja neve a mai 

napon úgy nyilatkozom, hogy temondox  LULL.  januar I  3.  Ham nalatiyai a Költségvetési  Cs 

Pénzügyi Bizottság nem képviselő jogállású külsős bizottsági tag tisztségemről az Mötv.  58. 

(3)  bekezdése szerint: 

„(3) A  bizottság elnöke, tagja e nzegbízatásáról írásban lemondhat.  A  lemondásáról sr/di) 
nyilatkozatot a polgármester részére kell benyújtani.  A  megbízatás a lemondásban 

meghatározott, a lemondás' követő' egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában 

írásbeli nyilatkozat invételének napján szűnik meg.  A  lemondás nem vonható vissza. továbbá 
érlitblyeSSégéhez nem szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata." 

Kérem a lemondásom tudomásulvételét, egyben tájékoztatom Tisztelt Polgannester Urat, 

hogy lemondásom hatályossá válásig a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 

fcladatkörömnek maradéktalanul eleget teszek. 

Budapest, 2020.  december  28. 

friei as -Zgölt 
g`Siei  Bizottság 

iottsági tag 

dr. Keeske. 
Költségvetési 

ii<Cifsy"s 
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Budapest  VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  v" 

Vaiorm-L2 cf.5 a 

Tárgy: lemondás 

Tisztelt Polgármester  fir! 

Alulírott  Toth  %tea (születési hely, idő: 
.) a mai napon Úgy ny I lawituni. litlgy 

lemondok a Városüzemeltetési Bizottság nem képviselő jogállású külsős bizottsági tag 
tisztsegemről az Mötv.  58.  §  (3)  bekezdése szerint. 

Kérem a lemondásom tudomásulvételét. 

Budapest, 2021.  január  13. 

 

Tot ea 
Városüzemeltetési Bizottság 

külsős bizottsági tag 
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