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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. február 16-i ülésére 

 

a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság új tagjának megválasztásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alakuló ülésén döntött bizottsági 

struktúrájáról és a bizottságok személyi összetételéről. Ennek megfelelően a 178/2014.(X.20.) 

számú határozatával megválasztotta a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elnökét, valamint képviselő és nem képviselő tagjait. 

Nem önkormányzati képviselő bizottsági taggá választását a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 57. § (1) 

bekezdése teszi lehetővé. 

 

 Az Mötv.28. § (1) bekezdése szerint 

„A helyi önkormányzati képviselő (a továbbiakban: önkormányzati képviselő) megbízatása, 

jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek 

meg.” 

 

Az Mötv.29. § (1) bekezdése szerint 

„ Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik: 

a) a megválasztását követő helyi önkormányzati általános választás napján, jelöltek 

hiányában elmaradt választás esetén az időközi választás napján; 

b) ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán már nem választható; 

c) az összeférhetetlenség kimondásával; 

d) méltatlanság megállapításával; 

e) ha az önkormányzati képviselő, annak az ülésnek az időpontjától, amelyről első ízben 

távol maradt, egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén; 

f) lemondással; 

g) a képviselő-testület feloszlatásával; 
h) a képviselő-testület feloszlása esetén, valamint 

i) az önkormányzati képviselő halálával. 

 

A Bizottság nem képviselő tagjai közül Takács László elhunyt. A megüresedett helyre Dóra 

Tibor Marcali, Forgách u. 3.szám alatti lakost jelölését kezdeményezem. 

 

Az Mötv. 58. § (2) bekezdése szerint  
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„A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester 

előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a 

bizottságot megszüntetheti.” 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete 60. § (2) bekezdése 

szerint 

„A bizottság elnökének és tagjainak személyére a polgármester továbbá bármelyik képviselő 

tehetnek javaslatot.” 

 

Javaslom a Képviselőtestületnek hogy Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságába nem képviselő bizottsági tag 

megüresedett helyére Dóra Tibor Marcali, Forgách u. 3. szám alatti lakost válassza meg. 

 

Az Mötv. 58. § (1) bekezdése szerint 

„A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő 

megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára.” 

 

Az Mötv. 40. § (1) bekezdése szerint 

„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.” 

 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja szerint 

„A képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, 

vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást 

igénylő személyi ügy tárgyalásakor;” 

A jelen esetben az érintett nem kérte zárt ülés tartását. 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottságába, a bizottsági tagság megszűnése folytán megüresedett helyre 

Dóra Tibor Marcali, Forgách u. 3. szám alatti lakost 2017. február 16-i hatállyal nem 

képviselő bizottsági tagnak megválasztja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: 2017. február 16. 

 

Marcali, 2017. február 14.     

 

                                                                                    Sütő László sk. 

                 polgármester 


