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 Előterjesztés készítésében közreműködött: 

      Titkárság 

 Az előterjesztés véleményezi: 

      Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő- testület 2013. augusztus 1-i ülésre 

Kelemen Tibor János önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 Kelemen Tibor János úr, mint önkormányzati képviselő, 2013. július 19-én benyújtotta 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester asszonynak, a képviselő-testülethez intézett 

írásbeli nyilatkozatát, melyben arról tájékoztat, hogy 2013. július 31. napjával lemond a 

képviselői megbízatásáról, valamint az ügyrendi és közbiztonsági bizottságban fennálló 

elnök-helyettesi megbízásáról.  

 

 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi 

XCVI. törvény alapján: 

 

2. § Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik: 

a) a megválasztását követő helyi önkormányzati általános választás napján, 

b) a választójogának elvesztésével; 

c) az összeférhetetlenség kimondásával, 

d) lemondással, 

e) ha az önkormányzati képviselő egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén, 

f) a képviselő-testület feloszlatásával, 

g) a képviselő-testület feloszlása esetén, 

h) az önkormányzati képviselő halálával, 

i)
3
 ha szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték. 

 

3. § (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 közgyűlés elnökének 

(a továbbiakban együtt: polgármester) 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) a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, 

ennek hiányában 

b) a lemondás bejelentésének, illetve az írásbeli nyilatkozat átvételének napján. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000096.TV#lbj3param


 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 Kérem az előterjesztésben foglaltak szíves tudomásulvételét és az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

 

………../2013. (VIII. 1.) számú Képviselő testületi határozat  

Kelemen Tibor János önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kelemen Tibor János képviselő 2013. július 19-én 

benyújtott írásbeli lemondó nyilatkozatát, és képviselői megbízatásának 2013. július 31. napjával 

történt megszűnésére vonatkozó polgármesteri tájékoztatást megismerte, és tudomásul vette.  

 

 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Kelemen Tibor János 

 Helyi Választási Bizottság 

 

  

 

 

 

Abony, 2013. július 25. 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit s.k. 

 polgármester 

 



 

az előterjesztés 1. melléklete 

 

 

 


