
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. június 25-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy:   Javaslat a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság megüresedett külső bizottsági 

tag helyének betöltésére 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő:  dr. Sivák Anita jegyző 

 Molnár Jánosné vezető-főtanácsos 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Ikt. sz.: I/5857-3/2020.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

Mötv.) 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen a 

polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait. 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. október 24-én megtartott alakuló 

ülésén megalakította munkáját segítő 5 fős bizottságait, illetve megválasztotta a bizottságok 

személyi összetételét.   

 

Az Mötv. 36. §-a tartalmazza a helyi önkormányzati képviselőre és külsős bizottsági tagokra 

vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat, mely szerint 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 önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja.  

 

Szabó Tiborné, a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság külsős tagja lemondott bizottsági 

tagságáról, mivel 2020. március 8. napjával munkaviszonyt létesített Polgár Város 

Önkormányzatánál, közbiztonsági koordinátor munkakörben.  

 

Tekintettel a fent leírtakra szükséges a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság megüresedett 

külsős bizottsági helyére új tagot választani, melyre Kurucz Gábor Csabáné 4090 Polgár, Fenyő 

u. 1. sz. alatti lakos személyében teszek javaslatot.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival való 

kiegészítésére és a határozati javaslat elfogadására.  

 

Polgár, 2020. június 10.  

 

 

       

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

 



    Határozati javaslat 

    …../2020. (VI. 25.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testület 

megtárgyalta a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

megüresedett külső bizottsági tag helyének betöltésére vonatkozó 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

 

1./ A Képviselő-testület tudomásul veszi Szabó Tiborné 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság külsős bizottsági 

tagságáról való lemondását.  

 

2./ A Képviselő-testület a Humánfeladatok és ügyrendi 

bizottság 5. tagjának külsős bizottsági tagként Kurucz 

Gábor Csabánét megválasztotta.  

 

3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon 

a Szervezeti és Működési Szabályzat függelékében a 

személyi változás átvezetéséről.  

 

    Határidő: értelemszerűen 

    Felelős:   Tóth József polgármester 

         dr. Sivák Anita jegyző 

 


