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TÁJÉKOZTATÓ 
A TELEPÜLÉSI AGRÁRGAZDASÁGI BIZOTTSÁG 

MEGALAKÍTÁSÁRÓL, MŰKÖDÉSÉRŐL 
  

 
A minél szélesebb körű társadalmi egyeztetés színterei lehetnek a települési 

agrárgazdasági bizottságok, amelyek megalakításáról a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Alapszabálya rendelkezik. A megyei szervezetek és a szakmai kamarai osztályok mellett 
ezeken a testületeken keresztül kerülhet közvetlen kapcsolatba a gazdálkodókkal a kamara. 

  
  Az önkormányzatiság fontos eleme, hogy a testület maga dolgozza ki a tagokkal való 

együttműködés helyi sajátosságokhoz igazodó formáit.  
 
A cél az, hogy a települési agrárgazdasági bizottság a kamara tagjainak közvetlen 

érdekegyeztetési és képviseleti fóruma legyen, ahol első kézből informálódhatnak a kamara 
működéséről, terveiről és ahol elővezethetik elvárásaikat és igényeiket a szervezet munkájával 
kapcsolatban.  
 
 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnöksége az 
1/2013. (IX.03.) számú elnökségi határozatával elrendelte Jász-Nagykun-Szolnok megye 
valamennyi – összesen 78 –  településén a települési agrárgazdasági bizottságok felállítását. 
 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályát a 2013. március 28.-án megtartott 
országos küldöttgyűlés elfogadta. Az Alapszabály IV. fejezet O.) pontja rendelkezik a 
települési agrárgazdasági bizottságok megalakításáról, működéséről a következők 
szerint: 
 

„1.) A települési agrárgazdasági bizottság a településen lakóhellyel, székhellyel, 
telephellyel rendelkező kamarai tagok területi, illetve ágazati érdekei egyeztetési és 
képviseleti fóruma. A települési agrárgazdasági bizottság részt vesz a kamarai tagok 
részére nyújtandó tájékoztatási tevékenységben is. 

 
2.) A települési agrárgazdasági bizottság ellátja mindazokat a feladatokat is, amelyeket 

jogszabály vagy a kamara által kötött megállapodás a kamara részére meghatároz. 
Amennyiben a települési agrárgazdasági bizottság jogszabályban, vagy a kamara által 
kötött megállapodásban foglalt feladat végrehajtása keretében jár el, az eljárás rendjét 
az országos ügyvezető elnökség állapítja meg. Ebben az esetben az eljárási rend az 
alapszabályban foglaltaktól eltérő rendelkezéseket is megállapíthat.  

 
3.) A megyei elnökség az országos ügyvezető elnökséggel történt előzetes egyeztetést 

követően határozatával települési agrárgazdasági bizottság felállítását rendelheti el. 
 
4.) Legalább tíz, a településen lakóhellyel, székhellyel, telephellyel rendelkező kamarai 

tag kezdeményezésére kötelező a települési agrárgazdasági bizottság megalakítása. 
 
5.) Egy településen csak egy települési agrárgazdasági bizottság működhet. 
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6.) Több település az érintett tagok együttes ülésén hozott határozattal – az összes érintett 
település arányos képviseletének biztosítása mellett – közös települési agrárgazdasági 
bizottságot is alakíthat. Amennyiben a közös települési agrárgazdasági bizottság által 
érintett településen önálló települési agrárgazdasági bizottságot alakítanak, az érintett 
település tagjai esetében a közös települési agrárgazdasági bizottsági tagság 
megszűnik. 

 
7.) A települési agrárgazdasági bizottság szükség szerint ülésezik. 
 
8.) A települési agrárgazdasági bizottság az alapszabályban és a kamara más 

szabályzatában foglalt keretek között saját maga alakítja ki a tagok illetve a települési 
agrárgazdasági bizottságok közötti együttműködés helyi sajátosságokhoz igazodó 
formáit. 

 
9.) A települési agrárgazdasági bizottság tagjai közül a megyei elnök mandátumának 

időtartamára elnököt és legalább három, legfeljebb tizenöt tagból álló vezetőséget 
választanak. Az elnök egyben a vezetőség elnöke is. 

 
10.) A települési agrárgazdasági bizottság ülését annak elnöke hívja össze, illetve vezeti.  

A települési agrárgazdasági bizottság elnökének akadályoztatása esetén a bizottság 
ülését a vezetőség nevében, a vezetőség által kijelölt személy hívja össze és vezeti.  
A települési agrárgazdasági bizottság elnökének akadályoztatása esetén a bizottság 
ülését a tagok által megválasztott tag vezeti.  

 
11.) A települési agrárgazdasági bizottság ülésére a meghívót az ülés előtt legalább nyolc 

nappal korábban ki kell küldeni. Amennyiben a tag a tagnyilvántartásban a 
kapcsolattartásba e-mail címét is feltüntette, a meghívó kiküldése e-mail-en is 
történhet. 

 
12.) A települési agrárgazdasági bizottság ülése határozatképes, amennyiben a 

településen lakóhellyel, székhellyel, telephellyel rendelkező kamarai tagok többsége 
jelen van.  

 
13.) A települési agrárgazdasági bizottság határozatait nyíltan, a jelen lévő tagok 

többségének szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök 
szavazata dönt. 

 
14.) Amennyiben a települési agrárgazdasági bizottság ülésére szóló meghívó ezt 

tartalmazza, a megismételt ülés a meghívóban szereplő időpontban és napirendek 
tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

 
15.) A települési agrárgazdasági bizottság ülésein a megyei elnök, a megyei igazgató 

illetve azok képviselője állandó meghívottként tanácskozási joggal vesznek részt. Az 
országos elnök, a megyei elnök, valamint a települési agrárgazdasági bizottság 
elnökének hozzájárulásával a bizottság ülésén tanácskozási joggal más személy is 
részt vehet. 
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16.) A települési agrárgazdasági bizottság üléseit annak elnöke, illetve vezetősége készíti 
elő. 

 
17.) A települési agrárgazdasági bizottság üléséről tizenöt napon belül jegyzőkönyvet kell 

készíteni, amelyben rögzíteni kell a határozatokat és minden olyan eseményt, amely a 
bizottság feladatkörét, illetve működését érdemben érinti. A jegyzőkönyvet a 
jegyzőkönyv vezetője és legalább két hitelesítője, valamint a levezető elnök írja alá.  
A jegyzőkönyv egy példányát a megyei elnöknek meg kell küldeni. 

 
18.) A települési agrárgazdasági bizottság vezetősége két bizottsági ülés között eljár a 

bizottság hatáskörébe tartozó ügyben. 
 
19.) A települési agrárgazdasági bizottság vezetőségének ülését annak elnöke, 

akadályoztatása esetén a vezetőség legalább két tagja hívja össze. A meghívás módját 
a vezetőség tagjai saját maguk alakítják ki. 

 
20.) A települési agrárgazdasági bizottság vezetőségi ülése a tagok több mint a felének 

jelenléte esetén határozatképes.  
 
21.) A települési agrárgazdasági bizottság vezetősége szükség szerint ülésezik. 
 
22.) amennyiben a települési agrárgazdasági bizottság nem működik, ezt a megyei 

elnökség állapítja meg. 
 
23.) Amennyiben a települési agrárgazdasági bizottság a kamara, valamint az érintett 

tagság érdekeivel összhangban levő működése másként nem biztosítható, az országos 
ügyvezető elnökség előzetes hozzájárulása esetén a megyei elnökség, illetve az 
országos ügyvezető elnökség a települési agrárgazdasági bizottságot feloszlathatja.” 

 
Az Alapszabály XII. Fejezet 08.-11. pontjai rendelkeznek a települési agrárgazdasági 

bizottság alakuló üléséről a következők szerint: 
 
„8.) A települési agrárgazdasági bizottság alakuló ülését a megyei elnök hívja össze. A 

települési agrárgazdasági bizottság alakuló ülésének előkészítésére a megyei elnök – az 
érintettekkel történt előzetes egyeztetés után – legalább három tagból álló előkészítő 
bizottságot állít fel és meghatározza feladataikat (megállapította az Országos Elnökség 
4/2013. (VIII.15.) OE határozatának d) pontja).” 
 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnöksége a 3/2013. 
(IX. 03.) sz. határozatával a települési agrárgazdasági bizottságok alakuló üléseinek 
előkészítésére felállította az Előkészítő Bizottságot. Az Előkészítő Bizottság tagjai 
járásonként a következők: 
 

Járás megnevezése Az előkészítéssel megbízott személy 
Jászapáti járás Kiss János 

Jászberényi járás Szaszkó Sándor 
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Karcagi járás Szűcs Zsigmond 
Kunhegyesi járás Boros Zsigmond 

Kunszentmártoni járás Benke Tibor 
Mezőtúri járás Patkós Lajos 
Szolnoki járás Hatvani Lajos 

Tiszafüredi járás Márkus László 
Törökszentmiklósi járás Budai Ferenc 

 
„9.) A települési agrárgazdasági bizottság alakuló ülését a megyei elnök, vagy az általa 

megbízott személy vezeti. 
 
10.) A települési agrárgazdasági bizottság alakuló ülésére a meghívót az ülés előtt 

legalább tizenöt nappal írásban meg kell küldeni az érintett kamarai tagoknak. A meghívó 
írásbeli elküldésének minősül annak helyben szokásos módon, illetőleg a kamara internetes 
honlapján való közzététele is (megállapította az Országos Elnökség 5/2013. (IX.11.) OE 
határozatának a) pontja). 

 
11.) A települési agrárgazdasági bizottság  alakuló ülésére szóló meghívónak az 

alábbiakat kell tartalmaznia: 
a) az alakuló ülés helye, ideje, a megismételt alakuló ülés helye, ideje; 
b) napirend:  ba) jegyzőkönyv vezető és hitelesítő megválasztása 
   bb) döntés a települési agrárgazdasági bizottság megalakulásáról 
   bc) a települési agrárgazdasági bizottság elnökének megválasztása 
   bd) a települési agrárgazdasági bizottság legalább három, legfeljebb  

       tizenöt tagú vezetőségének a megválasztása; 
 

c) figyelmeztetést arról, hogy amennyiben az alakuló ülés a meghívóban szereplő  
    időpontban nem lenne határozatképes, a megismételt alakuló ülés meghívóban szereplő  
    időpontban a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.” 
 
 Az Országos Elnökség 3/2013. (VI.05.) OE határozata III. Fejezete további szabályokat 

állapít meg a települési agrárgazdasági bizottságok működésével kapcsolatban:  
 
„01. A települési agrárgazdasági bizottságok megalakulására, működésére az 

Alapszabályban foglaltakat az e fejezetben meghatározott kiegészítésekkel kell alkalmazni. 
 
02. A települési agrárgazdasági bizottságok megalakulására az Alapszabály XII. Fejezet 

08-11. pontjait az alábbi kiegészítéssel kell alkalmazni: 
 
a) a kamarai tagok a települési agrárgazdasági bizottság megalakulását nevük és kamarai 
nyilvántartási számuk egyidejű feltüntetése mellett a megyei elnöknél írásban 
kezdeményezhetik, 
 
b) az a) pont szerinti írásbeli kezdeményezést az érintett kamarai tagnak alá kell írnia, 
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c) az írásbeli kezdeményezés alapján a megyei elnök az alakuló ülés összehívásáról az 
összes érintett kamarai tag érdekeinek figyelembe vétele mellett méltányos határidőn 
belül gondoskodik, 
 
d) az elnök és a vezetőség tagjaira – az érintett megyei küldöttekkel egyeztetve – a 
megyei elnök tesz javaslatot, 
 
e) a megyei küldöttek a megyei elnök irányítása mellett közreműködnek a települési 
agrárgazdasági bizottságok megalakulásával összefüggő szervezési feladatok ellátásában, 
 
f) a települési agrárgazdasági bizottság megalakulása szempontjából Budapest egy 
településnek számít. 
 
03. A települési agrárgazdasági bizottság összehívásával kapcsolatos technikai feltételek 
biztosításáról a megyei elnökkel, illetve a települési agrárgazdasági bizottság 
vezetőségével történt előzetes egyeztetés alapján a megyei ügyintéző szervezet 
gondoskodik. 
 
04. A települési agrárgazdasági bizottság ülésének megtartásával összefüggő 
adminisztrációs feladatok ellátásáról a megyei ügyintéző szervezet gondoskodik. 
 
05. A települési agrárgazdasági bizottság ülésén hozott határozatokat az alábbiak szerint 
kell jelölni: Pl. a ……(település neve) Agrárgazdasági Bizottságának 1/2013. (….) 
határozata a ……..-ról. 
 
06. A települési agrárgazdasági bizottságban regisztrált kamarai tagok vélemény 
nyilvánítás céljából írásban is szavazhatnak. Ebben az esetben az érintett kamarai tag 
részére első sorban e-mailen, ennek hiányában írásban meg kell küldeni az írásbeli 
szavazásra feltett kérdést. A választ a kamarai tag az előre megadott e-mail címre, vagy 
szükség szerint írásban juttatja el a megyei ügyintéző szervezetnek. A válaszok 
feldolgozásáról a megyei ügyintéző szervezet gondoskodik. A szavazás eredményét a 
települési agrárgazdasági bizottság vezetősége állapítja meg, amelynek írásba foglalásáról 
a megyei ügyintéző szervezet gondoskodik.” 
 

Jelen időpontban a fenti szabályok vonatkoznak a települési agrárgazdasági bizottságok 
megalakulására és működésükre. 

 
Karcag, 2013. október 18. 
 
 

Dr. Balla Tibor 
      igazgató 
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