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a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete állandó 
bizottságainak létrehozásáról szóló 487/2014. (X. 30.) KÖKT határozat módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 57. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület alakuló vagy azt követő 
ülésén a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően előírt, 
illetve a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságait. 

A Képviselő-testület a 2014. október 30-ai ülésén módosította a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ), és a 71. § (1) 
bekezdése alapján három állandó bizottságot hozott létre, majd ezt követően előterjesztésemre 
a 487/2014. (X. 30.) KÖKT határozatával megválasztotta a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, 
a Humánszolgáltatási Bizottság, valamint a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
elnökét és (képviselő és nem képviselő) tagjait az előterjesztés 2. melléklete szerint. 

2018. június 14-én Kertész Csaba, a Demokratikus Koalíció 09. választókerületi 
alapszervezetének elnöke és Patay-Papp Judit Vivien önkormányzati képviselő azzal a 
kéréssel fordult hozzám, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság nem képviselő bizottsági 
tagjainak sorába Tábi Attila helyére javasoljam Mustó Géza Zoltán megválasztását (3. 
melléklet). Kérésüket a választási eredményekre való hivatkozással terjesztették elő, 

hangsúlyozva, hogy a Demokratikus Koalíció önálló frakcióval rendelkezik az 
Országgyűlésben, ugyanakkor Juhász Péter, a Tábi Attila megválasztását javasló, Együtt - a 
Korszakváltók Pártjának elnöke 2018. június 2-án bejelentette a párt megszűnését. 

Az SZMSZ 73. § (2) bekezdése szerint a bizottság nem képviselő tagjává a Képviselő-testület 
olyan választójoggal rendelkező személyt választ, aki az adott szakterületen megfelelő 
tapasztalattal rendelkezik, vagy elismert tudományos tevékenységet folytat. A kérést 
beterjesztők kiemelik Mustó Géza Zoltán gazdasági és pénzügyi területen szerzett évtizedes 
tapasztalatát. 

Az előterjesztés 1. melléklete a beterjesztett javaslatnak megfelelő határozattervezetet 
tartalmazza. 



II. Hatásvizsgálat 

A javaslat elfogadásával a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság nem képviselői tagjainak sorában 
az Együtt - a Korszakváltók Pártjának javaslatára megválasztott Tábi Attila helyét a 
Demokratikus Koalíció által javasolt jelölt töltheti be a hatályba lépésének napjától. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Mötv. 58. § (2) bekezdése kimondja, hogy a Képviselő-testület a bizottság személyi 
összetételét, létszámát a polgármester javaslatára bármikor megváltoztathatja. A Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság nem képviselő bizottsági tagi összetételére vonatkozóan a Demokratikus 
Koalíció budapesti 09. választókerületi alapszervezete részéről érkező kezdeményezés alapján 
kerül beterjesztésre a személyi javaslat. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018. június „/5"" :' 

D. Kovács Róbert4 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

. . ./2018. (VI. 21.) határozata 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
állandó bizottságainak létrehozásáról 487/2014. (X. 30.) KÖKT határozat módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (2) bekezdése alapján, 
figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a 
következőket rendeli el: 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete állandó 
bizottságainak létrehozásáról szóló 487/2014. (X. 30.) KÖKT határozat 2. pontjában a 
,,Tábi Attila" szövegrész helyébe a „Mustó Géza Zoltán" szöveg lép. 

2. Ez a határozat 2018. július l-jén lép hatályba. 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

487/2014. (X. 30.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete állandó 
bizottságainak létrehozásáról 
(15 igen, 1 ellenszavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése, valamint a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 71. § (1) bekezdése alapján Gazdasági 
és Pénzügyi Bizottságot, Humánszolgáltatási Bizottságot, valamint Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottságot hoz létre. A Képviselő-testület a bizottságok elnökévé és tagjává a 
következő személyeket választja. 

2. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
a) elnöke: Marksteinné Molnár Julianna, 
b) tagja: 

ba) Agócs Zsolt, 
bb) Mácsik András, 
be) Varga István, 
bd) Somlyódy Csaba, 
be) Tubák István, 
bf) Gerstenbrein György, 
bg) Pluzsik Gábor, 
bh) Tábi Attila, 
bi) Tamás László. 

3. A Humánszolgáltatási Bizottság 
a) elnöke: dr. Mátrai Gábor Imre, 
b) tagja: 

ba) dr. Fejér Tibor Zoltán, 
bb) Gál Judit, 
be) Mácsik András, 
bd) Varga István, 
be) Bányai Tibor Péter, 
bf) Almádi Krisztina, 
bg) Baloghné Stadler Irén, 
bh) Lakatos Béla Lajos, 
bi) Vermes Zoltán László. 

4. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
a) elnöke: Agócs Zsolt, 
b) tagja: 

ba) dr. Fejér Tibor Zoltán, 
bb) Gál Judit, 
be) Gazdag Ferenc, 
bd) Patay-Papp Judit Vivien, 
be) Tóth Balázs, 
bf) Czirják Sándor, 
bg) Nagyné Horváth Emília, 
bh) Vincze Sándor, 
bi) Gregus György. 

5. Ez a határozat 2014. október 31-én lép hatályba. 
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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Kovács Róbert Polgármester Úr részére 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

3. melléklet az előterjesztéshez 

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 
KŐBÁNYA-KISPEST 

1102 Budapest, Állomás utca 9. 
budapest9@dkp.hu 

+36 30 407 6369 

Alulírottak, Kertész Csaba, a Demokratikus Koalíció budapesti 09. választókerületi (Kőbánya-Kispest) 
alapszervezetének elnöke, valamint Patay-Papp Judit Vivien, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, azzal a kéréssel fordulunk alapszervezetünk elnökségének 
döntése értelmében Önhöz, hogy a Demokratikus Koalíció nem képviselő tagot delegálhasson a Gazdasági 
és Pénzügyi Bizottságba. 

A Képviselő-testület a 2014. október 30-ai alakuló ülésén módosította a Budapest Fővaros X kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. 
(IX. 23.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ). Az SZMSZ módosított 71. § (1) bekezdése 
alapján 3 állandó bizottságot hozott létre, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, a Humánszolgáltatási 
Bizottságot, valamint a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot. A bizottságok átruházott 
hatáskörét az SZMSZ 2. melléklete határozza meg. A rendelet a megalkotása napján kihirdetésre került 
és hatályba lépett. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.} 
5 7. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló ülésén a polgármester előterjesztésére 
487/2014. (X 30.) KÖKT határozatával megválasztotta a törvény által kötelezően előírt, illetve a 
szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságait. 

Sajnálatos módon a Demokratikus Koalíció a 2014. október 30-i alakuló ülésen meghozott 487/2014. 
(X.30.) KÖKT határozat értelmében nem delegálhatott nem képviselő bizottsági tagot egyik bizottságba 
sem, szemben a többi ellenzéki párttal, mint az Együtt, a Jobbik, az LMP és az MSZP. 

A 2018. évi Országgyűlési Választás eredményei azonban átírták a politikai térképet. A Választás 
eredménye folytán az Együtt elnöke a napokban bejelentette a párt megszűnését, a Demokratikus 
Koalíció viszont önálló frakcióval rendelkező párt lett az Országgyűlésben. 

Mindezek fényében a Demokratikus Koalíció indokoltnak látja azt a kérését, hogy a megváltozott 
erőviszonyok és az Együtt megszűnése okán delegálhassunk a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságba 
külső, nem képviselő bizottsági tagot az Együtt által delegált Tábi Attila helyére, Mustó Géza Zoltán 
személyében. 

Az Mötv. 58. § (1) bekezdése szerint a bfaottság elnökét és tagjainak több mint felét a Képviselő-testület 



a képviselők közül választja meg. Az SZMSZ 7 3. § (2) bekezdése szerint a bizottság nem képviselő tagjává a 
Képviselő-testület olyan választójoggal rendelkező személyt választ, aki az adott szakterületen megfelelő 
tapasztalattal rendelkez ik, vagyelismert tudomány os tevékenységet foly tat. 

A Demokratikus Koalíció olyan nem képviselő bizottsági tagot tud delegálni, aki gazdasági és pénzügyi 
területen szerzett évtizedes szakmai tapasztalatot, gyakorló közgazdászként jelenleg is egy nemzetközi 
mércével is fajsúlyos gazdasági társaság felsővezetője, de dolgozott pénzintézményben is. Karrierjét az 
egyetem elvégzését követően saját, jól prosperáló gazdasági társaságában kezdte, amit azóta is sikeres 
épít. Úgy véljük, hogy hasznos tagja lenne a bizottságnak. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Bízva abban, hogy kérésünk meghallgatásra talál Önnél, kérjük, a legközelebbi Képviselő-testületi 
ülésen (2018. június 21.) terjessze elő javaslatunkat arra, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság nem 
képviselő tagjaként Mustó Géza Zoltánt delegálhassuk Tábia Attila (Együtt) helyére. 

Köszönettel és tisztelettel, 

Budapest, 2018. június 14. 

Ke1iész Csaba s.k. 
választókerületi elnök 

Patay-Papp Judit Vivien s.k. 
önkormányzati képviselő 


