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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest
Főváros
Kormányhivatalának
(a
továbbiakban:
Kormányhivatal)
Kormánymegbízottja, dr. György István Úr, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 133. § (3) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva ún. szakmai segítségnyújtás keretében javasolta az Ünnepség-sorozat
Előkészítő Ideiglenes Bizottság létrehozásával kapcsolatos döntések felülvizsgálatát.
Az Mötv. 133. § (3) bekezdése szerint:
„ (3) A kormányhivatal szakmai segítséget nyújt az érintett részére az általa alkalmazandó
jogszabályok tartalmával összefüggésben az érintett jogszerű működése céljából.”
A szakmai segítségnyújtásban foglaltak alapján az alpolgármesteri tisztség és a bizottsági
tagság egyidejű betölthetőségét az Mötv. 58. § (1) a 79. § (2) bekezdésének rendelkezései
kizárják.
Az Mötv. hivatkozott rendelkezései szerint:
58. § (1) …. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.
79. §…
(2) A polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester jogállására vonatkozó
szabályokat az alpolgármesterre, a megyei közgyűlés alelnökére és a főpolgármesterhelyettesre is megfelelően alkalmazni kell.
A képviselő-testület a 2019. január 22-én tartott ülésén Ünnepség-sorozat Előkészítő
Ideiglenes Bizottság létrehozásáról döntött, egyúttal megválasztotta a bizottság elnökét: Egresi
Antal Képviselő Urat a 42/2019.(I.22.) számú határozatával és a bizottság tagjait: Weinmann
Antal Alpolgármester Urat a 43/2019. (I.22.) számú és Mizák Zoltán Képviselő Urat a 41/2019.
(I. 22.) számú határozatával.
A bizottságok tagjainak felsorolását a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet 5. számú függeléke tartalmazza,
viszont a Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság még nem került bevezetésre ezen
függelékbe, így ezt is pótolni szükséges, viszont a függelék – ellentétben a melléklettel – nem
a jogszabály része, azt a rendelet módosításával nem lehet módosítani, az külön kezelendő.
A Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása alapján a 43/2019. (I.22.) számú határozattal
megválasztott Weinmann Antal Alpolgármester Úr helyett másik bizottsági tagot kell
választani, amellyel kapcsolatban először a 43/2019. (I.22.) számú határozatot kell hatályon
kívűl helyezni, majd az új tagra vonatkozó javaslatok alapján az új bizottsági tag személyéről
kell dönteni.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és
döntésének meghozatalát.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (IV.9.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2019. (I.22.) számú határozata hatályon kívül
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helyezéséről és a Képviselő-testület Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottsága új
tagjának megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 43/2019. (I.22.) számú határozatát hatályon kívűl helyezi.
II. az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság tagjává …………… Képviselőt
választja meg.
III. felkéri a jegyzőt, hogy a megválasztott új taggal együtt a teljes Ünnepség-sorozat
Előkészítő Ideiglenes Bizottságnak a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet 5. számú függelékébe
történő rögzítéről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Veres Anikó jegyző
Az előterjesztést a Képviselő-testület az Mötv. 42. § 2. pontja alapján át nem ruházható döntési
hatáskörben, az érintett kérése esetén zárt (Mötv. 46. § (2) b) pont), egyébként nyílt ülésen
tárgyalja. A határozati javaslat elfogadása az Mötv. 50. §-a alapján minősített szótöbbséget
igényel.

Budapest, 2019. március 14.

dr. Szabó Tibor
aljegyző
az előterjesztés készítője

dr. Veres Anikó
jegyző
előterjesztő
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