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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. október 28-i rendkívüli nyilvános ülésére
Tárgy:

Bizottság képviselő tagjának választása

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:

Önkormányzati és Igazgatási Iroda
dr. Németh Mária Anita jegyző

Megtárgyalja:

Ügyrendi Bizottság

Meghívott:

Horváthné Somogyi Ildikó

Tisztelt Képviselő-testület!
Máté Sándorné, a Humán Bizottság képviselő tagja megbízatásáról egyéb
elfoglaltságai miatt 2019. október 28-i hatállyal lemondott. Bognár Róbert a Szeretem
a Városom Egyesület elnöke a megüresedett bizottság tag betöltésére Horváthné
Somogyi Ildikót jelölte meg.
A bizottsági tag lemondásával, valamint az új bizottsági tag megválasztásával
kapcsolatban az alábbi jogszabályhelyek irányadóak.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 42. § 2. pontja szerint a képviselő-testület át nem ruházható
hatáskörei közé tartozik a szervezetének kialakítása és működésének meghatározása.
Az Mötv. 57. §-a a bizottsággal és annak tagságával kapcsolatosan az alábbiak szerint
rendelkezik: „A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatban határozza
meg bizottságait, a bizottság tagjainak számát, a bizottságok feladat-és hatáskörét,
működésük alapvető szabályait.”
Az Mötv. 58. §-a az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
„(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.”

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2019. (VI.3.) önkormányzati rendelete 36. § (2) bekezdés c) pontja szerint a
Humán Bizottság létszáma 7 fő, melyből képviselő 4 fő.
Az Mötv. 58. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a bizottság tagja megbízatásáról
írásban lemondhat. A lemondásról szóló nyilatkozatot – melyet visszavonni,
módosítani nem lehet – a polgármesterhez kell benyújtani.
A megbízatás a lemondásban meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli
időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg.
A fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján a lemondással 6 főre csökkent Humán
Bizottság létszámát ki kell egészíteni az SZMSZ által előírt 7 főre.
Horváthné Somogyi Ildikó önkormányzati képviselő a FIDESZ-KDNP-Szeretem a
Városom Egyesület kompenzációs listájáról szerezte meg mandátumát, miután
Mezőssy Zoltán önkormányzati képviselő lemondott saját mandátumáról. A Helyi
Választási Bizottság határozata, mellyel Horváthné Somogyi Ildikónak adta a
mandátumot, 2019. október 25-én 16.00 órakor lett jogerős. Horváthné Somogyi
Ildikó bizottsági taggá történő megválasztásának ily módon törvényi akadálya nincs.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését
meghozni szíveskedjék.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Máté Sándornénak, a Humán Bizottság képviselő
tagjának 2019. október 28-i hatállyal történő
lemondását tudomásul veszi.
A megüresedett bizottsági helyre 2019. október 29.
napjától Horváthné Somogyi Ildikó önkormányzati
képviselőt a Humán Bizottság képviselő tagjává
megválasztja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a személyváltozással
összefüggésben
szükséges
intézkedéseket
megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Tapolca, 2019. október 25.
Dobó Zoltán
polgármester

