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Kdsz lt a 2020, februdr l2-i kipviseld+estiileti ldsire
Kdszitette : Kovrics Pdter polgdrmester

Trirgy: Dcintds bizotlsiigi tagsiigr6l

Tisztelt K6pviseL6-testiiletl

Budapest F<ivdros XVI. keruleti Onkormrinyzat Kdpvisel6testiilete a 2020. jansir 22-6n a
33/2020 (1.22.) hatitrozat6ban (1. sz. mell6klet) kinyilvrinitofta azon v6lem6ny6t, hogy nem
maradhat soraiban olyan k6pvisel6, aki embertarsai akarata ellendre t6rtdn<i listrlzasrira sz6lit
fel. Emellett egyhangri (l I igen, 0 nem, 0 tart6zkodris) hatrirozatriban felsz6litotta Vajda
Zolt6n, hogy k6rjen bocsiinatot az iilala megsdrtett emberekt<il ds mondjon le dnkorm6nyzati
k6pvisel<ii mand6tum6r6l.

Ma Magyarorszitgon a kdpvisel6k nem visszahfvhat6k, igy jogi eszkdz6kkel nem
k6nyszerithet6 ki, hogy az embertiirsait akaratuk ellendre listiizni kivrlLn6 ds tdrvdnltelen
hritrrinyokkal fenyeget<i kdpvisel<i lemondjon. Mindezek ellendre a Kdpvisel6-testtilet k6pes
l6pdseket homi. Ha mrir 6nszint6b6l nem mond le Vajda Zoltrin, akkor a kdpvisel6testiilet
legal6bb aa el6rheti, hogy tdrvdnyi minimumn6l tribb kiizpdnzzel ne honor6lja ,,munkdj6t"
Vajda Zolt6nnak.

A Magyarorsz6g helyi dnkormanyzatair6l sz6l6 201L 6vi CLXXXX. ttirvdny (a

tovdbbiakban: Mdw.) 58. $-a a bizotts6goka vonatkoz6an az al6bbi szabiiyokat tartalmazza'.

,,(1) A bizotts6g elndkdnek ds taglainak megbizat6sa a kdpvisel6-testtilet 6ltal tttrt6n6

megv6lasztiissal jdn l6tre, a k6pvisel<i-testiilet megbizatris6nak id<itartam6ra. A bizotts6g

elndkdt 6s - az elndkkel egyttt sz6mitott - tagiainak t6bb mint a fel€t az dnkorm6nyzati
k6pvisel6k kirztil kell viilasztani. Nem lehet a bizottsdg elndke vagy tagja a polgrirmester.

(2) A k6pviseld-testtilet a bizotts6g szemdlyi cisszetdtel6t, l6tszrim6t a polgiirmester

el6terjesadsdre b6rmikor megvrlltoztathatja, a kdtelez6en l6trehozand6 bizottsiig kivdteldvel a

bizotlsegot megsziintetheti."

Az Mdtv. 58. $ (2) bekezddse alapjan az aldbbi szem6lyi vttltoziirt inditv6nyozom:

Javaslom a k6pvisel<i-testtiletnek, hogy vajda Zolt6|n k6pvisel6t minden bizottsrigi

tisas6gdb6l, igy a Kdzbeszerzdsi Bizottsegban 6s a Gazdas6gi 6s P6nziigyi Bizotts6gban

betdltdtt bizottsegi tagsrigi tiszts6g6b<il hivja vissza.

Mivel az Mdtv. fentebb hivatkozott 58.$ (l) bekezd6se drtelm6ben,,a bizotts6g eln6k6t 6s - az

elniikkel egyiitt sz6mirotr - taglainak tdbb mint a fel6t az 6nkormrlLnyzati kdpvisel6k kdziil kell

valasaani, Vajda Zolt6n k6pvisel6 visszahivrisa mellett a Gazdasrigi 6s P6nzi.igyi Bizottstig

egy nem kdpvisel6 tagiat is ki kell venni a bizottsAgb6l. Javaslom, hogy a Kdpvisel6-testtilet

v4aa zottan k6pviseio, vagy frakci6ja 6ltal javasolt Arvain6 Faludi Erzsdbet nem k6pviselo
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Vajda Zoltan szrlm6ra a hatrfuozatot janu{r 23-in kdzbesftettem 6s k6rtem, hogy janudr 27-6ig
tegyen eleget a hatiirozatban foglaltaknak. Erre Vajda Zolt6n nem volt hajland6.
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tagot hivja vissza. A Kdzbeszerzdsi Bizotts.igban ilyen gond nincsen, hiszen ott csak
k6pvisel6 tagok vannak jelen.

A Bizottsdgok tagiainak viilto?4sa miatt sztiksdges az dnkormiitryzat szervezeti ds mtikdd6si
szabiiyzatinil sz6lo 1212017 . (V. 19.) 6nkormrinyzati rendelet m6dosirlsa is.

Kerem a tisztelt
vdlemdnydt.

Kdpvisel6+estiiletet, hogy a javaslatokkal kapcsolatban alakitsa ki

HATAROZATI
JAVASLAT I.:

HATAROZATI
JAVASLAT II.:

Budapest Fdvaros XVI. ker0leti Onkormrinyzat Kdpviselo-
testiilete igy hataroz, hogy a Kdzbeszerz6si Bizottsag tagiai
sor6b6l Vajda Zoltrln kdpvisel6 bizotts6gi tagot 2020. februdr
I 4. napjrival visszahivja.

Felk6ri a jegyzot, hogy a visszahivott bizotts6gi tag
tiszteletdijdval kapcsolatos sztiksdges intdzkeddseket tegye
meg, valamint a bekdvetkezett v6ltozisokat a ,,u
dnkormdnyzat szervezeti 6s mrikdddsi szabiiyzatit6l sz6l6
l2l20l7 .(y .1 9.) dnkormrinyzati rendelet 2. szi,:rl6 ftiggeldk6ben
vezetlesse et.

Hatriridri: 2020. febru6r 14.

Felel<is: Kov6cs Pdter polgirmester, Dr. Csomor Ewin jegyz6
(elfogadisa az Mdtv.42.$ 2. pontja alapjan min6sitett
sz6t6bbs6get, 6s az SzMSz 17.S (1) bekezddse alapjdn g6pi

titkos szavazast igdnyel)

Budapest F<ivriros XVI. keriileti Onkormrinyzat Kdpvisel6-
testiilete rigy hatriroz, hogy a Gazdasrigi ds P6nziigyi Bizottseg

tagjai sorrib6l Vajda Zolrin kdpvisel6 bizotts6gi tagot es

Arvain6 Faludi Erzsdbet nem k6pvisel6 bizottsrigi lagol 2020.

februdr 14. napjrival visszahivja.

Felk6ri a jegyzot, hogy a visszahivott bizottsdgi tag ds nem

k6pvisel6 bizottsdgi tag tiszteletdijaval kapcsolatos sziiks6ges

intdzked6seket tegye meg, valamint a bekdvetkezett

v6ltozrisokat a ,,az dnkorm6nyzat szervezeti 6s mtikdddsi

szabillyzatiril sz6lo l2l20l7 .(Y.19.) dnkormanyzati rendelet 2.

sz6m[ ftiggeldkdben vezettesse et.

Hatririd6: 2020. februdLr 14.

Felelos: Kov6cs P6ter polgiirmester, Dr. Csomor Ervin jegyz6

(elfogadasa az M6tv.42.$ 2. pontja alapjifur mintisitett

sz6tdbbsdget,6s az SzMSz 17.$ (1) bekezd6se alapjrin g6pi

titkos szavaz6st igdnyel)

Rendeleti javaslat: Budapest Fovaros XVL keriileti Onkorm6nyzat K6pviselo:
testtilete megatkotja az dnkormrinyzat szewezeti 6s miikdd6si



Budapest, 2020. februrir 3.

Tdrvdnyessdgi szempontb6l meglelelti:
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szabilyzatinol szbl6 12/2017 . (V. I 9.) dnkormanyzati rendelet
m6dositrisar6l sz,6l6 .. .. /2020. (. . ..) dnkormanyzati rendeletdt.

Hat6rid6: 2020. februair 12.

Feleltis: Kovdcs Pdter polg6rmester
(elfogadrlsa min6sitett sz6t6bbs6get ig6nyel az Mdtv. 42. $ 1.

pontja, valamint az SzMSz 18. $ (2) bekezdds a) pontja alapj6n)

Pdter
polg6rmester

0!c & q .---
'dr- Csomor Ervin

jeey"6

Mel16kletek:
1. sz. mell6klet: 33 12020. (1.22.) hatitrozat
2. sz. melldklet: a SzMSz m6dositasar6l sz6l6 rendelet.

(,



u ./2020. szdmil eldterjesztis I . sz. melldHete

Budapest F6v6ros XVI. keriileti 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
...12020. (... ...) tinkorm Sayzatt rendelete

az tinkorm6nyzat szewezeti 6s miiktid6si szabilyzatfr6l sz6l6
1212017.(V.19.) tinkorm6nyzati rendelet m6dosft6s616l

Budapest F<ivriros XV. kertileti Onkormiinyzat Kdpvisel6+estiilete az Alaptdrvdny 32. cikk
(2) bekezddsdben meghatarozott eredeti jogalkot6i hat6sktjr6ben, az Alapt6rvdny 32. cikk (l)
bekezdds d) pontj6ban, valamint a Magyarorsz6g helyi cinkorman yzatairol sz6l6 20ll.6vi
CLXXXX. tdrvdny 53.$ (l) bekezdds6ben meghatri.rozott feladatkdr6ben eljdrva az
cinkorm6nyzat szervezeti ds mtikdd6si szabAlyzatiaol szol6 12/2017. (V.19.) dnkormdnyzati
rendelet m6dositrisar6l a kdvetkez6ket rendeli el:

,,a) az 5 fob<il 6116 Gazdas6gi ds Pdnztigyi Bizotts6got;
h) a 4 k6pvisel6b6l ril16 Kdzbeszerz6si Bizottsrigot."

2.$

(l) E Rendelet 2020. februrir 14. napjdLn l6p hat6lyba.

Kovics P6ter
polgArmester

1.S

Budapest F6v6ros XVI. kerUlet Onkormdnyzat Kdpvisel6-testiilet6nek az dnkorm6nyzat
szewezeti 6s mtikdd6si szabfllyzalitril szol6 12/2017 . (V.19,) dnkormrinyzati rendeletdnek (a
tov6bbiakban: Rendelet) 26.$ (2) bekezdds a) 6s h) pontja a k6vetkez6k szerint m6dosul:

dr. Csomor Ervin
jegzd



INDOKOLAS

Budapest F6vdros XVI. kerii leti On korm6nyzata K6pviseki-testiilet6nek
.., /2020. (.., ...) iin korm fnyzati rendelete

az tinkorminyzat szervezeti 6s miiktid6si szabilyzatir6l sz6l6
1212017.(y.19.) tinkorminyzati rendelet m6dositis616l

AIT,U,ANOS INDOKOLAS

1.$-hoz

K6t Bizottsrig l6tszrim6t csdkl(enti. A Gazdasrlgi 6s P6nziigyi Bizottsdg l6tsz6m6t 2 f6vel, mig
a Kcizbeszerzdsi Bizottsrig l{fszirn t egy fovel.

2.$-hoz

Hat6lyba l6ptet6 rendelkezdseket tartalmaz.

Az rendelet megalkotdsara a K€pvisel6-testiilet bizotts6gi strukturrij6ban t6rtdn6 v6ltozis
miatt van sztiks6g.

Rf,szr,rrts rNDoKoLAs


