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A Képviselő-testület 2019. október 28-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: I. Bizottsági tagok megválasztása,  

II. KÖFE Kft. Felügyelő Bizottsági tagságra vonatkozó javaslat, valamint VMSK 
Kft. Felügyelő Bizottsági tagságra vonatkozó javaslat 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló (Mötv.) 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) 
bekezdése szerint a képviselő-testület határozza meg a bizottságait, a bizottságok tagjainak 
számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. 
 
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. /Mötv. 58. § (1)/ 
 
A Képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztése 
alapján határozza meg. /Mötv. 58. § (2)/ 
 
A Képviselő-testület 2019. október 22-i alakuló ülésén módosította Kistarcsa Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló (SzMSz) 
53/2012. (XII. 20.) rendeletet. Az SzMSz 2. számú melléklete alapján az alábbi bizottságokat, 
az alábbi létszámmal hozta létre a Képviselő-testület: 

− Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (11 fő) 
− Humánpolitikai Bizottság (5 fő) 
− Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság (5 fő) 

 
II. 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:26.§ (4)-(5) 
bekezdései alapján: 
(4) Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a 
döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági 
jogviszony az elfogadással jön létre. 
(5) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag 
lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi. 
 

 



A Ptk. 3:21.§ (3) bekezdése szerint: 
(3) A jogi személy első vezető tisztségviselőit a jogi személy létesítő okiratában kell kijelölni. 
A jogi személy létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket a jogi személy tagjai, tagság 
nélküli jogi személyek esetén a jogi személy alapítói választják meg, nevezik ki vagy hívják 
vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett 
személy által történő elfogadásával jön létre. 
 
A Ptk. 3:25§ (1) bekezdése c) pontja és a 3:25.§ (2) bekezdése értelmében: 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 
 c) visszahívással; 
(2) A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető 

tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. 
 
 
Fentiek alapján javaslom a két 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő kft. Felügyelő 
Bizottságai tagjainak visszahívását, illetve a határozati javaslatban szereplő tagok megbízását. 
 
 
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 

1. Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnökének Zsiák Balázs képviselőt, tagjainak Bergán 
János, Csampa Zsolt, Dőringer Károly, Uvacsek Csaba, Szemán Gergely képviselőket, 
külsős bizottsági tagjainak Csaja Jánost (2143 Kistarcsa, Pozsonyi u. 3.), Hőnis Istvánt 
(2143 Kistarcsa, Vereckei u. 43/a. II. em. 38.), Kabai Nándort (2143 Kistarcsa, Kolozsvári 
u. 9.), Szász Pétert (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 27.) és Tóth Sándort (2143 Kistarcsa, 
Kossuth u. 17.) választja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 

A határozat elfogadása az Mötv. 50. §. alapján minősített szótöbbséget igényel. 
 
 

2. Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság 
elnökének Csampa Zsolt képviselőt, tagjainak Zsiák Balázs, Juhász József képviselőket, 
külsős bizottsági tagjainak Dőringerné Kovács Melindát (2143 Kistarcsa, Komáromi u. 
7.) és Török Szilviát (2143 Kistarcsa, Déryné u. 11.) választja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 

 
A határozat elfogadása az Mötv. 50. §. alapján minősített szótöbbséget igényel. 

 
 

3. Határozati javaslat 



 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport, Közlekedési és 
Közbiztonsági Bizottság elnökének Szemán Gergely képviselőt, tagjainak Bergán János, 
Dőringer Károly képviselőket, külsős bizottsági tagjainak Szentkereszty Gergelyt (2143 
Kistarcsa Pozsonyi u. 15.) és Maczó Gábort (2143 Kistarcsa, Eperjesi út 38. I. lh., I. em. 
3.) választja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 

 
A határozat elfogadása az Mötv. 50. §. alapján minősített szótöbbséget igényel. 

 
 

4. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Juhász Istvánt, 
Juhász Józsefet és Dőringer Károlyt a KÖFE Kft.-nél fennálló Felügyelő Bizottsági 
tagsági megbízásából visszahívja és helyettük Zsiák Balázst (2143 Kistarcsa, Rózsa utca 
35.),, Solymosi Sándort (2143 Kistarcsa, Bagolyvár utca 15.) és Szemán Gergelyt (2143 
Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 4.) bízza meg a KÖFE Kft.-nél végzendő Felügyelő 
Bizottsági tagsági feladatok ellátásával.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges alapító okirat 
módosítást és a cégbírósági eljárás lefolytatásához szükséges minden egyéb 
dokumentumot aláírjon.  

 
Határidő: azonnal, 
Felelős: Juhász István polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
 
 

5. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Zsiák Balázst (2143 
Kistarcsa Rózsa utca 35.) a VMSK Kft.-nél fennálló Felügyelő Bizottsági tagsági 
megbízásából visszahívja, és helyette Bergán Jánost (2143 Kistarcsa, Pozsonyi utca 57.) 
bízza meg a VMSK Kft.-nél végzendő Felügyelő Bizottsági tagsági feladatok ellátásával.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges alapító okirat 
módosítást és a cégbírósági eljárás lefolytatásához szükséges minden egyéb 
dokumentumot aláírjon.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
 
 
Kistarcsa, 2019. október 25. 
 

 
Juhász István 
polgármester 


