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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A képviselő–testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) keretei között önállóan alakítja ki szervezetét, határozza meg 
a szervei közötti munkamegosztást. Erre alapozva mondja ki a törvény 57. § (1) bekezdése, 
hogy a képviselő–testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg 
bizottságait, a bizottsági tagok számát, valamint a bizottságok feladat- és hatáskörét. 
 
Az Mötv. értelmében a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján az alakuló 
vagy az azt követő ülésen választja meg a szervezeti és működési szabályzat szerinti 
bizottságokat.  
 
Az előző napirendi pontokban felülvizsgált és módosított Tapolca Város Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban SZMSZ) 40. § (2) bekezdése meghatározza a képviselő-testület állandó 
bizottságait, illetve azok létszámát.   
 
Az SZMSZ szerint a képviselő-testület négy bizottságot hozott létre az alábbi létszámokkal:  

- Ügyrendi Bizottság               (a Bizottság létszáma 3 fő, valamennyi tag képviselő) 
- Humán Bizottság     (a Bizottság létszáma 7 fő, melyből képviselő 4 fő) 
- Gazdasági Bizottság      (a Bizottság létszáma 6 fő, melyből képviselő 4 fő) 
- Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Bizottság (a Bizottság létszáma 5 fő, melyből képviselő 

3 fő) 
 
Az Mötv 58. § (1) bekezdése értelmében a bizottság elnökét és az elnökkel együtt számolt 
tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell megválasztani. A polgármester, 
az alpolgármester nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja.  
 
A mandátumot nyert képviselőkkel egyeztetést kezdeményeztem, melynek célja a bizottsági 
helyek képviselők, valamint a nem képviselők (külső tagok) közötti felosztása volt. Előzetes 
egyeztetés alapján bizottságonként, valamint képviselő és nem képviselő tagok 
vonatkozásában külön határozati javaslatokat terjesztek a Tisztelt Képviselő–testület elé.  
 
Az Mötv. 46. § (2) bekezdése b) pontjára figyelemmel a tárgyalandó személyi ügyekben az 
érintetteket előzetesen megkerestem annak érdekében, hogy a nyilvános ülésen való 
tárgyaláshoz hozzájárulnak-e. Ennek eredményeképpen – mivel minden érintett személy a 
nyilvános tárgyaláshoz hozzájárult – a napirendet nyilvános ülésen tárgyaljuk.  
 
A bizottsági tagok megválasztását követően a bizottságok nem képviselő tagjai a képviselő–



  

testület előtt esküt tesznek. Az eskü letétele után vehetnek részt a bizottságok munkájában.  
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, valamint a külső bizottsági tagokat, hogy az Mötv. 
36. §-a és 37. §-a határozzák meg a képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi 
szabályokat.  
 
A hatályos SZMSZ szerint az Ügyrendi Bizottság kivizsgálja ki az összeférhetetlenség 
megállapítására irányuló kezdeményezést. A Bizottság előterjesztése alapján a 
kezdeményezést követő 30 napon belül a képviselő-testület dönt az összeférhetetlenségről.  
 
A Képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára vonatkozó külön szabályokat az 
Mötv. 40. §-a határozza meg. A 40. § (2) bekezdése értelmében, amennyiben a bizottság 
nem képviselő tagja a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot 30 napon belül nem 
szünteti meg, a képviselő-testület köteles a határidő lejártát követő testületi ülésen az 
érintett bizottsági tagságát megszüntetni. E döntés ellen a bizottságnak nem képviselő tagját 
jogorvoslati lehetőség nem illeti meg. 
 
Mindezekre való tekintettel az önkormányzati képviselőket, valamint a bizottságok nem 
képviselő tagjait az összeférhetetlenségi szabályokról a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzője tájékoztatja. 
 
Az Mötv. 39. §-a értelmében az önkormányzati képviselő a megválasztásától, majd ezt 
követő minden év január 1-től számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A 
képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas-, 
vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát is.  
A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén az önkormányzati képviselő képviselői 
jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat nem kaphat. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos 
nyilvántartási, ellenőrzési feladatokat az SZMSZ-ben meghatározottak szerint az Ügyrendi 
Bizottság látja el.  
 
A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség a bizottságok nem képviselő tagjaira is kiterjed, a 
következő szabályok alapján: 
 
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) 
bekezdés e) pontja alapján vagyonnyilatkozat tételére kötelezett: 

 
eb)  feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami 
vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, 
fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek 
tekintetében, illetve az Országgyűlés, a Kormány, valamint önkormányzat által alapított 
közalapítvány számára nyújtott támogatási pénzeszköz juttatásánál,  
ec) egyedi állami vagy önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás 
lefolytatása során, vagy  
ed) állami, önkormányzati, illetve az Országgyűlés, a Kormány, valamint önkormányzat által 
alapított közalapítványi támogatások felhasználásának vizsgálata, valamint a 
felhasználással való elszámoltatás során.  
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a Gazdasági Bizottság látja el a költségvetés 
előkészítésének és végrehajtásának ellenőrzését, ezzel kapcsolatban a megállapított egyedi 
önkormányzati támogatások felhasználásának ellenőrzését is.  
A Humán Bizottság dönt az önkormányzat által meghirdetett pályázatok nyomán a 
közművelődési támogatásokra a költségvetésben biztosított összeg elosztásáról, illetve 



  

ellenőrzi a kulturális célra biztosított támogatások, pályázati források felhasználását, továbbá 
dönt az önkormányzat által évente a sport rendezvények megvalósításában közreműködő 
sportszervezetek, civilszervezetek támogatására a költségvetésben biztosított keretösszeg 
felosztásáról. 
 
Mindezekre való figyelemmel a bizottságok nem képviselő tagjaira is kiterjed a 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség. 
 
A vagyonnyilatkozat megtételéhez szükséges nyomtatványok az önkormányzati képviselők, 
és a bizottságok nem képviselő tagjainak javasolt személyek részére átadásra kerültek. 
 
A bizottsági tag képviselők, valamit a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíját az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza. 
 
 
Fentiekre való figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő–testületet, hogy az előterjesztést 
megtárgyalni, valamint támogatni szíveskedjen. 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

I.  
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi 
Bizottság elnökévé  

 
Vajda Attila 

képviselőt, tagjaivá 
 

Bakos György 
Buzás Gyula 

 
képviselőket megválasztja. 
 

II. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Humán 
Bizottság elnökévé  

 
Marton József 

képviselőt, tagjaivá 
 

Buzás Gyula 
Kozma Henrik Alajos 

Vajda Attila 
 

képviselőket, nem önkormányzati képviselő tagjává  
 

Balázsné Kiss Éva 
Kapy Izabella 
Pass Sándor 

 
személyeket megválasztja. 



  

 
III. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gazdasági 
Bizottság elnökévé  
 

Lévai József 
képviselőt, tagjaivá  
 

Császár László 
Koppányi Ferenc 

Kozma Henrik Alajos 
 
képviselőket, nem önkormányzati képviselő tagjává  
 

Kránitz András 
Dr. Varga László 

 
személyeket megválasztja. 
 

IV. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Turisztikai 
és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnökévé  
 

Sólyom Károly 
képviselőt, tagjaivá 
 

Császár László 
Kozma Henrik Alajos 

 
képviselőket, nem önkormányzati képviselő tagjává  
 

Árvai Gábor Tamás 
Sági István Csaba 

 
személyeket megválasztja. 
 

 
Tapolca, 2014. október 16. 
 
 Dobó Zoltán  
  polgármester 
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