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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. január 30-i rendes testületi ülésen Tóth Zoltán képviselő átadta Bükösdi Olga
és Kerényi Zsolt képviselőtársunk lemondó nyilatkozatát. A nyilatkozatok szerint
képviselői megbízatásukról mindketten 2014. február 28-i hatállyal mondtak le.
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi
XCVI. törvény szerint a helyi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és
kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, jogai és kötelezettségei a megbízatás
megszűnésével szűnnek meg. Lemondását a képviselő-testület ülésén jelentheti be,
illetve a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is lemondhat, melyet a
polgármesternek ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület
következő ülésén ismertetni kell. A lemondás nem vonható vissza. Az önkormányzati
képviselő megbízatása megszűnik a képviselő által meghatározott, a lemondást követő
egy hónapon belüli időpontban.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
értelmében a betöltetlen önkormányzati képviselői helyet a határozatképesség
szempontjából betöltöttnek kell tekinteni
A lemondások miatt a testületnek személyi döntéseket szükséges hoznia.
Bizottságok átalakítása
Mind Bükösdi Olga, mind Kerényi Zsolt egyaránt bizottsági tag (a Humán, illetve a
Városgazdálkodási Bizottságban tevékenykednek). Az önkormányzati törvény
értelmében 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. A törvény szerint a képviselő-testület a bizottság személyi
összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a
kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti.
A lemondások miatt a két bizottságban többségbe kerülnének a nem képviselő tagok,
ezért azokat át kell alakítani.
I. Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bükösdi Olgát – a
képviselői tisztségéről való lemondása miatt – 2014. február 28-i hatállyal
visszahívja a Humán Bizottságban betöltött bizottsági tisztségéből, és helyette a
Humán Bizottság tagjává …. képviselőt választja meg 2014. február 28-tól.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kerényi Zsoltot – a
képviselői tisztségéről való lemondása miatt – 2014. február 28-i hatállyal
visszahívja a Városgazdálkodási Bizottságban betöltött bizottsági tisztségéből, és
helyette a Humán Bizottság tagjává …. képviselőt választja meg 2014. február 28tól.

Képviselői delegálások felülvizsgálata
Kerényi Zsoltot a testület két jogi személyiségű társulás társulási tanácsába is delegálta
(Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás, ill. Dombóvár
Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás), a szennyvízkezelési társulásnál
az elnöki tisztséget is betölti.
Az önkormányzati törvény szerint a társulási tanácsot a társult önkormányzatok
képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a megállapodásban
meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. A törvény nem írja kifejezetten elő,
hogy a delegált csak képviselő lehet, de Belügyminisztérium mellékelt állásfoglalása
szerint egy társulási tanácsban nem tevékenykedhet külsős tag. Erre tekintettel
javaslom, hogy Kerényi Zsolt helyett egy testületi tagot delegáljunk a társulási
tanácsokba.

II. Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kerényi Zsoltot – a
képviselői tisztségéről való lemondása miatt – 2014. február 28-i hatállyal
visszahívja a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás
Társulási Tanácsának tagjai közül, és helyette a Társulási Tanácsba …. képviselőt
delegálja 2014. február 28-tól.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kerényi Zsoltot – a
képviselői tisztségéről való lemondása miatt – 2014. február 28-i hatállyal
visszahívja a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának tagjai közül, és helyette a Társulási Tanácsba …. képviselőt
delegálja 2014. február 28-tól.
Szabó Loránd
polgármester

