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Tisztelt Képviselő – testület!

Rózsa Rajmond 2021. augusztus 19. napján kelt nyilatkozatával (1. számú melléklet) lemondott a
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságban betöltött külsős bizottsági tagságáról. Indokolásában
leírta, hogy az élethelyzetében bekövetkezett változások miatt a továbbiakban nem képes betölteni a
tisztséget.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) a bizottságokról és a tagságukról az alábbiak szerint rendelkezik:
57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a
bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait.
Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény
által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait.
A száz főt meg nem haladó lakosú településen a bizottsági feladatokat a képviselő-testület látja el. Az
ezer főt meg nem haladó lakosú településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy
bizottság is elláthatja. A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem
önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az
önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.
(2) A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot hoz létre. A
vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság
végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. Törvény más bizottság
megalakítását is elrendelheti, amelynek feladat- és hatáskört állapíthat meg.
(3) A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes
bizottságot hozhat létre.
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.

(3) A bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról írásban lemondhat. A lemondásáról szóló nyilatkozatot
a polgármester részére kell benyújtani. A megbízatás a lemondásban meghatározott, a lemondást
követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napján
szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza, továbbá érvényességéhez nem szükséges a képviselőtestület elfogadó nyilatkozata.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 36. § (2) bekezdése
tartalmazza a Képviselő – testület állandó bizottságainak összetételét. A Turisztikai és
Városfejlesztési Bizottság létszáma 9 fő, melyből 5 fő képviselő.
Rózsa Rajmond lemondása miatt a megüresedett külsős bizottsági tagsági helyre 2021. október 1.
napjától Ádám Csaba 8300 Tapolca, Víztorony u. 1. szám alatti lakost javaslom megválasztani.
Az Mötv. 40. § (1) bekezdése alapján A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a
megválasztását követően a képviselő-testület előtt - a képviselőre irányadó szöveggel - esküt tesz, és
erről okmányt ír alá.
Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
támogatni szíveskedjen!
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
‐
‐

tudomásul veszi Rózsa Rajmond a Turisztikai és Városfejlesztési
Bizottság külsős tagjának bizottsági tagságáról 2021. augusztus 19.
napjával történő lemondását,
a megüresedett bizottsági tagsági helyre 2021. október 1. napjától
Ádám Csaba 8300 Tapolca, Víztorony u. 1. szám alatti lakost
megválasztja.
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