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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A képviselő–testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
(továbbiakban: Ötv.) keretei között önállóan alakítja ki szervezetét, a 22. § (1)
bekezdése alapján a képviselő–testület rendelkezik bizottsági szervezetéről, és 
választja meg bizottságait.

A Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
3/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 40. §-a
meghatározza a képviselő-testület állandó bizottságait, illetve azok létszámát.   
Az SZMSZ szerint a képviselő-testület három bizottságot hozott létre, melyek közül 
az Ügyrendi Bizottság 3 fő képviselőből áll (az Ügyrendi Bizottságnak nincs „külsős” 
tagja).

Mint ismert a Tisztelt Képviselő-testület előtt, Szalkai Zsolt képviselő képviselői 
mandátumáról 2012. április 3-i dátummal lemondott. A Helyi Választási Bizottság a
lemondásáról határozatot hozott, a lemondást elfogadta. A Jobbik Magyarországért
Mozgalom képviseletében eljáró Szabó Gábor pártigazgató a megüresedett
képviselői mandátum betöltésére a kompenzációs lista 7. helyén álló Vajda Attilát 
jelölte, aki a jelölést elfogadta, és a Képviselő-testület 2012. június 15-i ülésén mind a 
helyi önkormányzatokról szóló törvény, mind a választási törvény alapján esküt tett.

Mivel Szalkai Zsolt az ügyrendi bizottságnak is tagja volt, az előzetes egyeztetésekre 
figyelemmel ügyrendi bizottsági tagként a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Tapolcai Alapszervezetének nevében eljáró Toronyi Tibor elnök Vajda Attilát
delegálta az Ügyrendi Bizottságba.

Az SZMSZ 50. §-a határozza meg a tanácsnoki feladatköröket. Szalkai Zsolt a
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnoki feladatokat látta el 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 68/N/2011. (IV. 29.) képviselő – 
testületi határozata alapján. Szalkai Zsolt képviselői mandátumáról való 
lemondásával a tanácsnoki tisztség is megüresedett, melynek betöltésére Toronyi
Tibor elnök ugyancsak Vajda Attilát javasolta megválasztani. Az SZMSZ 50. § (1)
bekezdése kimondja, hogy a képviselő – testület bármely képviselő vagy a 
polgármester javaslatára tagjai közül tanácsnokot választhat. Ebből kifolyólag 
Toronyi Tibor elnök nem tehet javaslatot a megüresedett tanácsnoki hely betöltésére,
de a korábbi szóbeli egyeztetésekre figyelemmel javasolom, hogy a közbiztonságért
és társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnoknak Vajda Attila kerüljön 
megválasztásra.

Az Ötv. 12. § (4) bekezdése a) pontjára figyelemmel Vajda Attila képviselő a 
napirendi pont nyilvános tárgyaláshoz hozzájárult.

Fentiekre való figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő–testületet, hogy az 
előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Vajda Attila

képviselőt megválasztja. 

II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
Vajda Attila képviselőt tanácsnokká megválasztja. 

Feladatkörét Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet 50. §-a alapján a
közbiztonságért és a társadalmi kapcsolatokkal
kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozóan állapítja
meg.

Tapolca, 2012. szeptember 21.

Császár László
polgármester




