Egyszerű többség
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 1-jei ülésének 1.
számú napirendi pontja
Tájékoztató a Közgyűlés elnökének lemondásáról, megüresedett közgyűlési
képviselői mandátumról, valamint új képviselői megbízatásról
Előadó: Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság
Tisztelt Közgyűlés!
Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke s egyben tagja 2014. július 24-ével mind
közgyűlési elnöki tisztségéről, mind képviselői mandátumáról lemondott.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény ( a továbbiakban : Pttv. )
2.§.(1) bekezdésének e., pontja értelmében a közgyűlés elnökének e tisztsége
megszűnik a tisztségről történő lemondással. A Pttv. 2.§.(4) bekezdése szerint a
közgyűlés elnöke e tisztségéről a Közgyűléshez intézett írásbeli nyilatkozatával
mondhat le, amelyet a Közgyűlés alelnökének juttat el. Az elnöki tisztség az írásbeli
nyilatkozat aláírásának napjával szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza. Az
írásbeli nyilatkozatot a Közgyűlés következő ülésén ismertetni kell. ( A lemondó
nyilatkozat az előterjesztés 1.sz. melléklete)
A Pttv. 13.§. (5) bekezdése alapján a közgyűlés elnöke, a tisztsége megszűnése
esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan
átadja munkakörét az új elnöknek, ennek hiányában az alelnöknek. A munkakör
átadás-átvétel 2014. július 31-én megtörtént.
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi
XCVI. törvény ( a továbbiakban: Hjt.) 2.§. d., pontja értelmében az önkormányzati
képviselői megbízatás megszűnik az önkormányzati képviselő lemondásával. ( A
képviselői mandátumról lemondó nyilatkozat az előterjesztés 2.sz. melléklete)
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 21.§. (2) bekezdése alapján, ha a megyei listáról megválasztott képviselő
kiesik, helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt
lép. Ha a jelölő szervezet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
207/A. §-ában szabályozott 30 napos határidőn belül nem jelenti be a jelöltet, a
megüresedett helyre a listán soron következő jelölt lép.
Fenti törvényi rendelkezéssel élve a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet 2014. augusztus
14-én kelt, a Területi Választási Bizottsághoz ( a továbbiakban :TVB ) eljuttatott
beadványában a 2010. évi önkormányzati választáson nyilvántartásba vett 23 fős
területi listájának 11. sorszáma alatt szereplő Kollár László Urat jelölte a
megüresedett képviselői helyre. Ezen bejelentés nyomán a TVB 2014. augusztus
18-án megtartott ülésén 8/2014.( VIII.18.) TVB sz. határozatával Kollár László Úr
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mandátumát igazolta és megállapította, hogy részére a képviselői megbízólevél
kiadható. A TVB 8/2014. ( VIII.18.) sz. határozata az előterjesztés 3.sz. mellékletét
képezi.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény jelenleg is hatályos 19.§. (1)
bekezdése, valamint a Hjt. 1.§.(2) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő az
alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen a közgyűlés előtt esküt tesz.
Az előterjesztésben leírtak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati
javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:
A Tolna Megyei Közgyűlés …/2014. (IX. 01.)
közgyűlési határozata a Közgyűlés elnökének
lemondásáról, valamint új képviselői megbízatás
létrejöttéről szóló tájékoztató tárgyában:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr.
Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke e tisztségéről,
valamint
képviselői
mandátumáról
történő
lemondásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
2. A Közgyűlés a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottság 8/2014. (VIII.18.) TVB határozatában
foglaltak alapján Kollár László Úr megyei közgyűlési
képviselői mandátumának keletkezéséről szóló
tájékoztatást tudomásul veszi.
3. A Közgyűlés felkéri Kapitány Zsolt Alelnököt a
képviselői eskü kivételére.
Felelős: Kapitány Zsolt, a közgyűlés alelnöke
(3. pontra)
Határidő: azonnal

Szekszárd, 2014. augusztus 19.

Kapitány Zsolt
a Közgyűlés alelnöke

