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ELŐTERJESZTÉS 

 

Marcali Városi Önkormányzata Képviselő- testületének 

2018. október 18-i soron következő ülésére 

 

településrészi önkormányzat elnökének és tagjainak választásáról 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének az Önkormányzat Szervezti és 

Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

Rendelet) 67/C. §- ában meghatározott településrészen településrészi önkormányzatot hozott 

létre. A Rendelet 67/A. § (1) bekezdése alapján „A településrészi önkormányzat tagjainak 

száma 5 fő. A településrészi önkormányzat elnökét és tagjait a képviselő-testület 
megbízatásának időtartamára a képviselő-testület választja meg.” A (2) bekezdés szerint pedig 

„A településrészi önkormányzat testületének megválasztott tagjai a képviselő-testület előtt 

esküt tesznek. A megválasztott településrészi önkormányzati képviselő munkáját csak az 

eskütételt követően kezdheti meg.” 

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

továbbiakban: Mötv.) 62. § (4) bekezdés értelmében: „A részönkormányzat szervezetére, 

működésére és tagjaira - az e §-ban foglalt eltérésekkel - a bizottságokra vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni.” 

Az Mötv. 57. § (1) bekezdése szerint: „A képviselő-testület szervezeti és működési 

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

feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a 

polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó 

és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem 

haladó lakosú településen a bizottsági feladatokat a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg 

nem haladó lakosú településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is 

elláthatja. A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem 

önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az 

önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.” 

58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő 

megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság 

elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati 

képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. 

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő- testületnek, hogy a Rendelet 67/C. §- ában 

létrehozott településrészi önkormányzat elnökének és további 4 tagjának az alábbi 

személyeket válassza meg: 
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1. Kőrös András Marcali, Berzsenyi u. 5. – települési önkormányzati képviselőt a 

településrészi önkormányzat elnökének, 

2. Mozsárné Kutor Veronika Marcali, Madách u. 1. – települési önkormányzati képviselőt 

a településrészi önkormányzat tagjának, 

3. Kissné Molnár Ágnes Marcali, Szigetvári u. 13/A.- települési önkormányzati képviselőt 

a településrészi önkormányzat tagjának, 

4. Szentes Istvánné Marcali, Rákóczi u. 13. szám alatti lakost a településrészi 

önkormányzat tagjának, 

5. Haraszti Gábor Marcali, Széchenyi u. 25. szám alatti lakost a településrészi 

önkormányzat tagjának.  

 

 

Marcali, 2018. október 18. 

         Dr. Sütő László s.k. 

                        polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta és Marcali 

Város Önkormányzata Képviselő- testületének az Önkormányzat Szervezti és Működési 
Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete 67/C. §- ában megjelölt 

településrészi önkormányzat elnökének és tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

 

1. Kőrös András Marcali, Berzsenyi u. 5. – települési önkormányzati képviselőt a 

településrészi önkormányzat elnökének, 

2. Mozsárné Kutor Veronika Marcali, Madách u. 1. – települési önkormányzati képviselőt 

a településrészi önkormányzat tagjának, 

3. Kissné Molnár Ágnes Marcali, Szigetvári u. 13/A.- települési önkormányzati képviselőt 

a településrészi önkormányzat tagjának, 

4. Szentes Istvánné Marcali, Rákóczi u. 13. szám alatti lakost a településrészi 

önkormányzat tagjának, 

5. Haraszti Gábor Marcali, Széchenyi u. 25. szám alatti lakost a településrészi 

önkormányzat tagjának.  

 

Felelős: dr Sütő László polgármester és Bödőné dr Molnár Irén címzetes főjegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 


