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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 57. § (1) bekezdése alapján 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 bizottság tagjává
nem önkormányzati képviselő is választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és
kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag
jogaival és kötelezettségeivel.

Az Mötv. 58. § (1) bekezdése értelmében „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."

Az Mötv. 58. § (2) bekezdése szerint „a képviselő-testület a bizottság személyi összetételét,
létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően
létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti."

A leírtakkal összhangban az SZMSZ 9. § (2) bekezdése a következőket tartalmazza: „A képviselő
egyidejűleg több állandó bizottságnak is a tagja lehet, de csak egy állandó bizottságnak lehet
az elnöke. Az állandó bizottság képviselő és nem képviselő tagjaira, elnökének és alelnökének a
személyére a polgármester terjeszt elő indítványt a képviselő-testületnek."

Az előzőkben foglaltakra tekintettel javaslom, hogy
-

Csanádi András töltse be Tóth Gábor lemondása miatt megüresedett nem képviselő
bizottsági helyet a Tulajdonosi Bizottságban.

Az Mötv. 40. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a
megválasztását követően a képviselő-testület előtt esküt tesz.
A bizottságok működőképességének biztosítása érdekében szükséges a döntés meghozatala.
A sürgősségi előterjesztést az indokolja, hogy a lemondó nyilatkozat benyújtására a 2021.
december 16-i ülés hetében került sor.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő-testület minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!
2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testűlete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testű lete Tulajdonosi Bizottsága
nem képviselő tagjának megválasztásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Tulajdonosi Bizottság
megüresedett tagsági helyére 2021. december 16. napjával bizottsági tagnak Csanádi Andrást
választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

