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JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi

Bizottságában történő személycserére

Tisztelt Közgyűlés!

Szabó  Zsolt  képviselő  úr  a  Párbeszéd  Magyarországért  (PM)  képviseletében  a  közgyűlés
szociális,  egészségügyi  és lakásügyi  bizottságában történő személycserére nyújtott  be írásbeli
indítványt a polgármesterhez, mely bizottság egyik nem képviselő bizottsági tagját a közgyűlés
döntése alapján a PM delegálhatja (1. melléklet).

A Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a  továbbiakban:
Mötv.) 58. §-a a bizottságokra vonatkozóan az alábbi szabályokat 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.
(3)  A  bizottság  elnöke,  tagja  e  megbízatásáról  írásban  lemondhat.  A  lemondásáról  szóló
nyilatkozatot a polgármester részére kell benyújtani. A megbízatás a lemondásban meghatározott,
a  lemondást  követő  egy  hónapon  belüli  időpontban,  ennek  hiányában  az  írásbeli  nyilatkozat
átvételének napján szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza, továbbá érvényességéhez nem
szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata.”

Az Mötv.  58.  § (2)  bekezdése alapján Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestereként  az
alábbi  személyi  változást  indítványozom  a  Közgyűlés  Szociális,  Egészségügyi  és  Lakásügyi
Bizottságában:

Javaslom, hogy a közgyűlés a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottságból Gergely Ákos
nem képviselő  tagot  hívja  vissza 2016.  szeptember  22.  napjával,  és  helyére  a  bizottság nem
képviselő tagjának 2016. szeptember 23. napjától Feltóti Sándort válassza meg.

A bizottsági tagok megválasztása az Mötv. 42. §  2. pontjában foglaltak alapján a képviselő-testület
át nem ruházható hatáskörébe tartozik, ugyancsak az Mötv. 50.  §-ában foglaltak alapján ezen
döntéshez  minősített  többség  szükséges, továbbá  az  Mötv.  46.  §  (2)  bekezdés  b)  pontjában
foglaltak alapján a napirend tárgyalása fő szabályként nyílt ülésen történik, kivéve, ha az érintett
zárt ülésen történő tárgyalást kér, abban az esetben azt el kell rendelni.

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezései
közül az alábbi szabályokra szükséges felhívni a figyelmet:

A  bizottságok  nem  képviselő  tagjai  e  törvény  3.  §  (3)  bekezdés  eb)-ed)  pontjai  alapján
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel tartoznak az alábbiak szerint:
-  a  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettséget  megalapozó jogviszony,  beosztás létrejötte,  munka-
vagy feladatkör betöltése érdekében azt megelőzően,
-a  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettséget  megalapozó  jogviszony,  beosztás,  munka-  vagy
feladatkör megszűnését követő tizenöt napon belül,
-  a  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettséget  megalapozó  jogviszony,  beosztás,  munka-  vagy
feladatkör  fennállása alatt  az  első  vagyonnyilatkozatot  követően kétévenként,  az esedékesség
évében június 30-ig.

A  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettség  azt  a  nem  képviselő  bizottsági  tagot  terheli  2016.
szeptember 23. napjáig, aki jelen határozattal válik az önkormányzat bizottságának nem képviselő



bizottsági tagjává. A visszahívott  nem képviselő bizottsági tag 2016. október 7. napjáig köteles
eleget tenni vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

Szigorú  szankciót  tartalmaz  a  törvény  a  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettség  megtagadása
esetére,  mivel  a 9.  § (2)  bekezdése előírja,  hogy amennyiben ezt  a kötelezett  megtagadja,  a
vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettséget  megalapozó  jogviszonya  vagy  megbízatása  e  törvény
erejénél fogva megszűnik.

Az  Mötv.  40.  §-a  értelmében  a  nem  képviselő  bizottsági  tag  is  köteles  bejelentkezni  a
megválasztásától számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott
köztartozásmentes adatbázisba. A nem képviselő bizottsági tag az adatbázisba történő felvételére
irányuló  kérelme  benyújtásának  hónapját  követő  hónap  utolsó  napjáig  köteles  a  képviselő-
testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. 

Az Mötv. 40. § (1) bekezdése rögzíti, hogy 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 előterjesztést az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016. szeptember 20-i rendkívüli ülésén
megtárgyalta. A bizottság véleményét a bizottság elnöke a közgyűlésen szóban ismerteti.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
…./2016. (IX.22.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi
Bizottságában történő személycseréről

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi
bizottságból Gergely Ákos nem képviselő bizottsági tagot 2016. szeptember 22. visszahívja és
2016. szeptember 23. napjától Feltóti Sándort a bizottság nem képviselő tagjának megválasztja.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a bizottság nem
képviselő tagjának megválasztott személytől az előírt esküt vegye ki.

 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
          a polgármester
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                

                     a közgyűlési és informatikai osztályvezető
 Határidő: 2016. szeptember 22.

3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhívja  a  bizottság  nem  képviselő  tagjának
megválasztott Feltóti Sándor figyelmét, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2016.
szeptember 23. napjáig köteles eleget tenni, ellenkező esetben az  „egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. tv. 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ezen
megbízatása e törvény erejénél fogva megszűnik.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a jegyző
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a személyügyi munkaerő-gazdálkodási igazgató

Határidő:  2016. szeptember 23.



4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a tisztségéből visszahívott Gergely Ákos
nem  képviselő  bizottsági  tag  figyelmét,  hogy  „az  egyes  vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről”  szóló  2007.  évi  CLII.  törvény  5.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  foglaltak
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2016. október 7. napjáig tegyen eleget.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a jegyző
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a személyügyi munkaerő-gazdálkodási igazgató

Határidő:  2016. október 7.

5.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhívja  a  bizottság  nem  képviselő  tagjának
megválasztott Feltóti Sándor figyelmét, hogy köteles bejelentkezni a megválasztásától számított 30
napon belül az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adatbázisba,
és adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó
napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a jegyző
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a személyügyi munkaerő-gazdálkodási igazgató

Határidő:  2016. november 30.
.

6.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a megválasztott, illetve
visszahívott  nem  képviselő  bizottsági  tagok  tiszteletdíjával  kapcsolatos  és  szükséges
intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat a Közgyűlés SZMSZ-ének 3.
függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a jegyző

                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                      a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató

                 a jogi és szervezési igazgató
Határidő:  2016. szeptember 30.

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

                           Cserna Gábor s.k.
    polgármester
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