
 

12.  NAPIREND          Ügyiratszám: 1/379-1/2017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2017. augusztus 4-i rendkívüli nyilvános ülésére 

 
Tárgy:    Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása 
 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda  
   dr. Németh Mária Anita jegyző 
    
Megtárgyalja:  Ügyrendi Bizottság 
    
Meghívott:   Németh Károly 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Dr. Varga László a Gazdasági Bizottság nem képviselő tagja a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatalba 2017. június 27-én érkezett beadványában megbízatásáról 
egészségi okok miatt lemondott. 
 
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 Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete 40. § (2) bekezdés d) 
pontja szerint a Gazdasági Bizottság létszáma 6 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 javaslom, hogy a lemondással 5 főre 
csökkent Gazdasági Bizottság létszámát egészítsük ki az SZMSZ által előírt 6 főre. Új, 
nem képviselő bizottsági tagnak Németh Károly tapolcai lakost javaslom. 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 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 megvitatni és döntését 
meghozni szíveskedjék. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
dr. Varga Lászlónak, a Gazdasági Bizottság nem 
képviselő  tagjának a lemondását tudomásul veszi. 
 
A Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjának 
2017. augusztus 4-től Németh Károlyt megválasztja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

Tapolca, 2017. július 25. 
 
 
            Dobó Zoltán 
            polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 


