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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dr. Becsó Károly Csaba képviselő úr 2018. május 2-án érkezett írásbeli nyilatkozatával 
ugyanaznapi hatállyal a képviselői mandátumáról és az ügyrendi bizottságban fennálló elnöki 
megbízásáról lemondott (1. sz. melléklet). 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) vonatkozó rendelkezései szerint: 

30. § (1) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén jelentheti be lemondását. A 
lemondást és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell. 

(2) Az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 
is, melyet a polgármesternek, a főpolgármesternek, a megyei közgyűlés elnökének ad át vagy juttat 
el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell. 

(3) A lemondás nem vonható vissza. 
(4) Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő által meghatározott, a 

lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában a lemondás bejelentésének vagy 
az írásbeli nyilatkozat átvételének napján. 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény: 
21. § (1) Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő 
legtöbb szavazatot elért jelölt lép. 
 
A megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot az illetékes és hatáskörrel rendelkező HVB 
adja majd át az idézett rendelkezés szerint soron következő és az tisztséget vállaló jelöltnek. A HVI 
vezető - Jegyző Úr az ehhez szükséges intézkedéseket a HVB felé megtette.  

Mötv. 58.§(1) 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. 

 
Mötv. 62.§ (1) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. 
(2) Az elnök akadályoztatása esetén a feladatokat az elnök által kijelölt képviselő bizottsági tag, 

ennek hiányában a legidősebb települési képviselő látja el. 
Ilyen kijelölésről tudomásom nincs, ezért a legidősebb képviselő Volek György látja el a feladatot 
az újabb elnök megválasztásáig.   

Kérem a tájékoztatás tudomásulvételét. 

Pásztó, 2018. május 8. 

 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
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