
 
 

 

Előterjesztés 

Bizottsági elnök akadályoztatása esetén a bizottsági ülés levezetője 

személyének megválasztásáról 

 

1. előterjesztés száma: 16/2020. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 

3. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. számú melléklet: határozati javaslatok  

4. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

 - Humánerőforrások Bizottság 

 - Gazdálkodási Bizottság 

 - Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

5. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

6. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

7. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

- Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2019.(XII.11.) önkormányzati 

rendelete Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) 

 

 

Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 57. § (1) bekezdésének értelmében a képviselő-testület szervezeti és működési 

szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok 

feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait.  

A képviselő-testület decemberi ülésén elfogadta a képviselő-testület új Szervezeti és 

Működési Szabályzatát, amelyben rendelkezett a bizottságok létrehozásáról. 

 

Az új SZMSZ alapján a képviselő-testület a következő bizottságokat hozta létre: 

• Humánerőforrások Bizottság, tagjainak száma: 5 fő, 

• Gazdálkodási Bizottság, tagjainak száma: 5 fő, 

• Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság, tagjainak száma: 5 fő. 

A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti le, akadályoztatása esetén is rendelkezni kell 

a levezető bizottsági tag személyéről. 

 

 



 
 

 

Fentiekre tekintettel a bizottsági elnökök akadályoztatásának esetére szükséges a bizottságok 

tagjaiból az elnök által megbízott személyek megválasztása.  

 

 

Bicske, 2020. január 20. 

 

 

 Bálint Istvánné 

 polgármester 

 

 

 

 

1. melléklet a 16/2020. előterjesztéshez 

 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Bizottsági elnök akadályoztatása esetén a bizottsági ülés levezetője személyének 

megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az elnök 

akadályoztatása esetén a Humánerőforrások Bizottsági ülés levezetőjének 

……………………….. -t választja meg.  

 

Felelős: Humánerőforrások Bizottság elnöke 

Határidő: 2020. január 23. 

 

 

 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Bizottsági elnök akadályoztatása esetén a bizottsági ülés levezetője személyének 

megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága az elnök 

akadályoztatása esetén a Gazdálkodási Bizottsági ülés levezetőjének ……………………….. -

t választja meg. 

 

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 

Határidő: 2020. január 23. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

III. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Bizottsági elnök akadályoztatása esetén a bizottsági ülés levezetője személyének 

megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága az elnök akadályoztatása esetén a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsági ülés 

levezetőjének ……………………….. -t választja meg. 

 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

Határidő: 2020. január 23. 


