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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. július 4-i ÜLÉSÉRE 

 

Az előterjesztés tárgya:  A képviselő-testület szervezete és működése 
 

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt alpolgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt ismert, Hohn Krisztina Mánfa község polgármestere 

2018. június 4. napjával lemondott e tisztségéről, és ugyanezzel a nappal Todenbergné Imrő 

Anna Mária Mánfa község alpolgármestere is lemondott alpolgármesteri tisztségéről, 

valamint képviselői mandátumáról. 

 

A polgármesteri tisztség átadás-átvétele a jogszabályoknak megfelelő határidőben és 

formában, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal címzetes főjegyzője, valamint a Baranya 

Megyei Kormányhivatal vezetőjének meghatalmazottja jelenlétében 2018. június 12. napján 

megtörtént. A folyamatban lévő ügyeket és tárgyalásokat alpolgármesterként megismertem, 

azokat a képviselő-testület érdekeinek figyelembevételével folytatom. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(a továbbiakban: Övjt.) 20. § (5) bekezdése szerint, ha a polgármester megbízatása 

megszűnik, időközi választást kell kitűzni. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI törvény (a továbbiakban Ve.) 302. §. (2) 

bekezdése értelmében a polgármester időközi választását a helyi választási bizottság tűzi ki. A 

Ve. 8. § (1) bekezdése a) pontja szerint az időközi választást a mandátum megüresedésétől 

számított százhúsz napon belülre kell kitűzni. A Ve. 302. § (1) bekezdése értelmében a 

választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő nyolcvanadik és 

századik nap közé essen. 

 

Mánfa Község Helyi Választási Bizottsága a 2/2018. (VI. 25.) számú határozatával (2. sz. 

melléklet) a polgármester időközi választást 2018. szeptember 30. napjára tűzte ki, és 

megállapította az időközi választás eljárási határidőit és határnapjait. 

  

Todenbergné Imrő Anna Mária lemondása következtében megüresedett képviselői mandátum 

betöltésére az Övjt. vonatkozó rendelkezései alapján kerülhet sor. Az Övjt. 21. § (1) 

bekezdése kimondja, hogy ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, 

helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy a következő legtöbb szavazatot elért jelölt, Varga Sándor megkeresésemre 

előzetesen úgy nyilatkozott, hogy vállalja a megbízatást. A képviselő-testület tagja a 

 



képviselő-testület előtt esküt tesz és erről okmányt ír alá. Varga Sándor a képviselői esküjét 

jelen ülés alkalmával teheti le.  

 

Tekintettel arra, hogy a polgármester és az alpolgármester is lemondott tisztségéről, jelenleg 

alpolgármesterként egy személyben vagyok jogosult képviselni Mánfa Község 

Önkormányzatát. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 32. § (2) bekezdés e) pontja rögzíti, hogy az önkormányzati képviselő megbízás 

alapján képviselheti a képviselő-testületet. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az 

Mötv. hivatkozott rendelkezése alapján a polgármester időközi választás eredményes 

lebonyolításáig – akadályoztatásom esetére – a képviselő-testület képviseletére a képviselő-

testület egy tagját bízza meg. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

10/2013. (IX.24.) sz. önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: SZMSZ rendelet) 

rögzítettek szerint az Ügyrendi bizottság elnöke a képviselő-testületi ülések összehívásával, és 

vezetésével kapcsolatban jelenleg is ellát helyettesítő feladatkört, ezért javaslom a Tisztelt 

Képviselő-testületnek, hogy erre az időszakra, képviseletére az Ügyrendi bizottság elnökét, 

Bikali Zsoltnét bízza meg.  

 

A személyi változásokat az SZMSZ rendeleten is szükséges átvezetni.  

Az SZMSZ rendelet legutóbbi módosítása alkalmával a képviselő-testület a 28. §-ban 

rögzítette a két alpolgármester választásának lehetőségét. Tekintettel arra, hogy jelenleg nem 

látom indokoltnak a két alpolgármester közreműködésével való működést, javaslom a Tisztelt 

Képviselő-testületnek, hogy az SZMSZ rendelet szabályai alapján mondja ki, hogy a 

képviselő-testület egy fő alpolgármesterrel működik.  

Az SZMSZ rendelet II. sz. függeléke tartalmazza az önkormányzati képviselők névsorát, 

melyet az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező tartalomra szükséges módosítani. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet függeléke határozattal 

módosítható. 

  

A Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatban tájékoztatom a 

Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Gallai József képviselő megbízatása megszűnt. A 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) 

bekezdés h) pontja kimondja, hogy megszűnik a nemzetiségi önkormányzati képviselő 

megbízatása, ha a képviselő annak az ülésnek az időpontjától számítva, amelyről első ízben 

távol maradt, egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén. A nemzetiségi 

önkormányzat képviselő-testülete a Nektv. 102. § (2) bekezdésének megfelelően az 5/2018. 

(III. 14.) sz. határozatában kimondta a képviselő megbízatásának megszűnését.  

A Nektv. 68. § (1) bekezdése szerint, ha a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő 

helye megüresedik, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. E rendelkezés 

alapján sorban megkerestük a listán következő jelölteket, azonban a megbízatást nem 

vállalták. A Nektv. 69. § (1) bekezdése kimondja, hogy ha a megüresedett mandátumot nem 

lehet betölteni, mert nincs több jelölt - és a képviselő-testület működéséhez szükséges létszám 

így is biztosított -, a mandátum a következő általános választásig betöltetlen marad. A 

nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete két fővel működőképes, így tehát nincs 

szükség időközi választás tartására. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati 

javaslatot szíveskedjen elfogadni!  
 

 

 



Határozati javaslat: 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta 

az „A képviselő-testület szervezete és működése” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

1. Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a települési 

önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos 

tájékoztatót. 

 

2. A képviselő-testület – a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

10/2013. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel – megállapítja, hogy a képviselő-testület egy alpolgármesterrel működik, és úgy 

dönt, hogy további egy alpolgármestert nem választ. 

 

3. A képviselő-testület felhatalmazza Bikali Zsoltné képviselőt arra, hogy a polgármester 

megválasztásáig Takács Zsolt alpolgármesteri tisztségével kapcsolatos egyéb munkáltatói 

jogokat a képviselő-testület nevében gyakorolja. 

 

4. A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 32. § (2) bekezdés e) pontja alapján Bikali Zsoltné képviselőt 2018. szeptember 

30. napjáig megbízza, hogy az alpolgármester akadályoztatása esetén, a képviselő-

testületet képviselje, és a képviselő-testület működésével kapcsolatos operatív 

tevékenységeket ellássa. A képviselő-testület képviseletre vonatkozó eseti megbízást a 

képviselő-testület nevében az alpolgármester jogosult kibocsátani. 

 

5. Az SZMSZ II. függeléke helyébe a határozat 1. sz. melléklete szerinti függelék lép. 

 

 

 

Komló, 2018. június 28. 

 

 Takács Zsolt 

 alpolgármester 



 

1. sz. melléklet 

képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

10/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet II. függeléke 

 

Önkormányzati képviselők névsora 

 

 

 

- polgármester 

 

Takács Zsolt alpolgármester 

 

Bikali Zsoltné képviselő 

 

Hurtonné Rácz Mária képviselő 

 

Varga Sándor képviselő 

 



2. sz. melléklet 

 



 



 



 



 


