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Iktatószám: LMKOH/829/1/2015. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága egy 
nem képviselő és egy képviselő bizottsági tagja bejelentette lemondását a bizottsági 
tagságáról. Szőrös Zoltán 2014. december 1-én és Péli Szilveszter 2015. január 15-én. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( 
továbbiakban. Mötv.) a bizottsággal és annak tagságával kapcsolatosan 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.” 

 
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.” 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 30. § (2) bekezdés b) pontja 
értelmében az Önkormányzati Bizottság: 7 fő.  
 
A lemondás miatt kérem, hogy egészítsük ki a bizottság létszámát 7 főre és válasszuk meg az 
új bizottsági tagokat, akiket nem képviselő bizottsági tagként javasolok megválasztani. 
 
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.” 
 
 
 



Péli Szilveszter lemondása az előterjesztés 1. mellékletét képezi. 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 
 

I . Határozat-tervezet 
 

……./2015.(……) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 
új tagjának megválasztása 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Bizottság nem 
képviselő bizottsági tagjának ………………… választja meg. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. január 22.  
 
 

II . Határozat-tervezet 
 

……./2015.(……) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 
új tagjának megválasztása 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Bizottság nem 
képviselő bizottsági tagjának ………………… választja meg. 
  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. január 22.  
 

 
 
Lajosmizse, 2015. január 15. 
 
 
      Basky András sk. 
      polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Előterjesztés 1. melléklete 
 

 
 


