
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám:45/2021. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. szeptember 9-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat bizottsági tagok megválasztására 
 
Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:  Jogi Csoport 
 

Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Dr. Bácskai János önkormányzati képviselői megbízatása lemondás okán megszűnt. 

 

Dr. Bácskai János önkormányzati képviselő lemondása miatt megüresedett mandátumot a 

FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt által bejelentett jelölt, 

Mezey István szerezte meg. 

 

A bizottsági taglétszámok megőrzése érdekében indokoltnak tartom 2021. szeptember 10. 

napjától 

 

- Mezey István önkormányzati képviselőt a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, 

valamint a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság tagjává, 

továbbá 

- Balázs Ádám Samut a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tagjává 

megválasztani. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1)-(2) 

bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 

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. 

(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester 

előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével 

a bizottságot megszüntetheti. 

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Budapest,2021. szeptember 2. 

Baranyi Krisztina h. 

     polgármester 

Reiner Roland s.k,. 

alpolgármester 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Mezey Istvánt 2021. szeptember 10. napjától a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, 

valamint a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság tagjává megválasztja. 

Határidő: 2021. szeptember 10. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

II. Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Balázs Ádám Samut 2021. szeptember 10. napjától a Gazdasági és Közbeszerzési 

Bizottság tagjává megválasztja. 

Határidő: 2021. szeptember 10. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


