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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület a  222/2016.  (XI.10.) számú határozatának  3.  a) pontjában döntött a 
Smart City  Ideiglenes Bizottság létrehozásáról, megválasztotta elnökét és tagjait; az 
ideiglenes Bizottság tagjainak felsorolását a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) önkormányzati rendelet  3.  függelék  2. 
pontja tartalmazza. 

Dr. Ferencz Orsolya, az Ideiglenes Bizottság elnöke bejelentette, hogy egyéb elfoglaltságai 
miatt nem tudja tovább vállalni az elnöki tisztség ellátását, ezért arról  2018.  november  30. 
napjával lemond.  A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.)  58.  §  (2)  bekezdése szerint:  „A  képviselő-testület a bizottság 

2018 NOV 28. 45-9--9-g 



személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a 
kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti." 

A  hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján javasolom a  Smart City  Ideiglenes Bizottság 
elnökévé  2018.  november  30-tó!  Vörös Tamást, alelnökévé dr. Ferencz Orsolyát 
megválasztani. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az Mötv.  42.  §  2.  pontja értelmében a Képviselő-testület bizottságaival kapcsolatos döntéseit 
nem ruházhatja át, ezért az elnök  es  a tag megválasztásáról kizárólag a Képviselő-testület 
jogosult dönteni. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A Smart City  Ideiglenes Bizottság hatékony, folyamatos működése érdekében a Képviselő-
testület dönt az elnök és a tag megválasztásáról.  A  döntés pénzügyi fedezete a  2018.  évi 
költségvetésben a  11101  címen biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Mötv.  42.  §  2.  pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át 
szervezetének kialakítása  es  működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt 
választás, kinevezés, vezetői megbízás. 

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  58.  §  (2)  bekezdés rögzíti:  „A  képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, 
létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően 
létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti." 

Az  58.  §  (3)  bekezdése szerint:  „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." 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy 

1.  a  Smart City  Ideiglenes Bizottság elnökévé  2018.  november  30.  napjától Vörös Tamást 
megválasztja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  november  29. 



2. a  Smart City  Ideiglenes Bizottság alelnökévé  2018.  november  30.  napjától dr. Ferencz 
Orsolyát megválasztja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  november  29. 

3. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi változások átvezetéséről a szükséges 
nyilvántartásokon. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2018.  november  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városvezetési Ügyosztály Szervezési és 
Képviselői Iroda, Pénzügyi Ügyosztály 

Budapest, 2018.  november  28. 

dr. Sára  B  ond 
polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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