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Javaslat képviselői megbízatás megszűnésének megállapítására

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság: 2019. 09. 03.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: A javaslat  képviselői  megbízatás  megszűnésének
megállapítására tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Közgyűlési Osztály Iktatószám: KP/42550/2019.
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos Ügyintéző telefonszáma: 25/544-155
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2019. 09. Ellenőrzés dátuma: 2019. 09. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
képviselői megbízatás megszűnésének megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

Besztercei Zsolt  képviselő úr a közgyűlés munkájában utolsó alkalommal a 2018. június 21-én
megtartott ülésen vett részt, ezt követően egyetlen ülésen sem jelent meg. Az első ülés, amelyről a
képviselő úr első alkalommal távol maradt, a közgyűlés 2018. július 12-ei ülése volt.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
29. § (1) bekezdésének e) pontja szerint az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha
az önkormányzati képviselő, annak az ülésnek az időpontjától, amelyről első ízben távol maradt,
egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén.

Az Mötv. 31. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnését a 29.
§ (1) bekezdés c)-e) pontjai esetén a képviselő-testület a határozatában állapítja meg. Az Mötv. 31.
§ (2) bekezdése alapján a határozatot kézbesíteni kell az érintett önkormányzati képviselőnek, a
választási bizottságnak, a kormányhivatalnak.

Az  előterjesztést  2019.  szeptember  3-án  rendkívüli  ülésén  megtárgyalta  és  véleményezte  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság. A bizottság véleményét a bizottság elnöke a közgyűlésen
szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a közgyűlés elé:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (IX.05.) határozata

képviselői megbízatás megszűnésének megállapításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy Besztercei  Zsolt  képviselő
képviselői  megbízatása 2019.  július  12.  napján a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 29. § (1) bekezdésének e) pontja alapján megszűnt.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  képviselői  megbízatás  megszűnésének
időpontjától  Besztercei  Zsolt  képviselő  részére  megfizetett  tiszteletdíj  visszafizetésétől
méltányosságból eltekint.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatot
Besztercei  Zsolt  képviselőnek,  a  Helyi  Választási  Bizottságnak,  továbbá  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatalnak küldje meg.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
 a polgármester

       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a jogi és közgyűlési osztály vezetője

Határidő:  a határozat közlésére: 2019. szeptember 20.

Dunaújváros, 2019. szeptember 5.

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke


