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Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória aljegyző 
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Megtárgyalja: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A képviselő–testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) keretei között önállóan alakítja ki szervezetét, határozza meg a szervei
közötti munkamegosztást. Az Mötv. értelmében a képviselő-testület a polgármester 
előterjesztése alapján az alakuló vagy az azt követő ülésen választja meg a szervezeti és 
működési szabályzat szerinti bizottságokat.  

A Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ) alapján a képviselő-testület négy bizottságot 
hozott létre az alábbi létszámokkal:

- Ügyrendi Bizottság                        (a Bizottság létszáma 3 fő, valamennyi tag képviselő) 
- Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  (a Bizottság létszáma 5 fő, melyből képviselő 3 fő) 
- Humán Bizottság      (a Bizottság létszáma 7 fő, melyből képviselő 4 fő) 
- Gazdasági Bizottság       (a Bizottság létszáma 6 fő, melyből képviselő 4 fő) 

Tekintettel arra, hogy Rig Lajos alpolgármestert országgyűlési képviselővé választották, 
alpolgármesteri tisztségéről lemondott, így szükségessé vált új alpolgármester választása. 

A Képviselő-testület 2015. május 8. napján egy főállású alpolgármestert választott Lévai József 
személyében, illetve egy társadalmi megbízatású alpolgármestert Kozma Henrik személyében.

Az alakuló ülésen Kozma Henrik képviselő-társunkat a Humán, a Turisztikai és Városfejlesztési, 
valamint a Gazdasági Bizottságba tagként megválasztottuk.
Lévai József képviselő tagja a Humán és a Gazdasági Bizottságnak, utóbbinak elnöke is. 

Az Mötv 58. § (1) bekezdése értelmében a bizottság elnökét és az elnökkel együtt számolt
tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell megválasztani. A polgármester és 
az alpolgármesterek nem lehetnek a bizottság elnöke vagy tagjai.

Lévai József és Kozma Henrik alpolgármesterek a fentiekre figyelemmel bizottsági tagságukról
2015. május 15. napjával írásban lemondtak.

Az Mötv 58. § (3) bekezdése értelmében a bizottság tagja e megbízatásáról lemondhat a
polgármesterhez intézett nyilatkozatával. A megbízatás a lemondásban megjelölt, a
lemondást követő egy hónapon belüli időpontban szűnik meg, ennek hiányában az írásbeli 
nyilatkozat átvételének napján. A lemondás nem visszavonható, annak érvényességéhez nem
kell a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata.  



A bizottságok működőképességének megtartása végett Kozma Henrik helyére bizottsági 
tagként a Humán, a Turisztikai és Városfejlesztési, valamint a Gazdasági Bizottságba Vajda
Attila képviselőt javaslom. 

A Humán Bizottságba Lévai József helyére bizottsági tagként Bakos György képviselőt 
javaslom.
A Gazdasági Bizottság elnökének, és így tagjának Koppányi Ferenc képviselőt javaslom. 

Fentiekre való figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő–testületet, hogy az előterjesztést 
megtárgyalni, valamint támogatni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Turisztikai és 
Városfejlesztési Bizottság tagjává

Vajda Attila

képviselőt 2015. május 19. napjával megválasztja. 

II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Humán 
Bizottság tagjává

Bakos György

képviselőt 2015. május 19. napjával megválasztja. 

III.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Humán 
Bizottság tagjává

Vajda Attila

képviselőt 2015. május 19. napjával megválasztja. 

IV.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gazdasági 
Bizottság elnökének

Koppányi Ferenc

képviselőt 2015. május 19. napjával megválasztja. 

V.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gazdasági 
Bizottság tagjává

Vajda Attila

képviselőt 2015. május 19. napjával megválasztja. 

Tapolca, 2015. május 15.
Dobó Zoltán
polgármester


