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K6sziilt: M6trasz6kis Kdzs69 Onkorm6nyzata Kepvisel6-testtilet6nek 2019. okt6ber 24. napj6n
megtartott alakul6 iil6s6rril

I'Iitrasztiliis Kiizs6g Onkorm6nlzata
K6pviselii-testiilct6nek



JEGYZOKONYY

K6sztilt: M6traszrilos K6zsdg Onlomrdnyzata K6pviseki-testiilet6nek 2019. okt6ber 24. napjin a

Miivel6d6si Hrizban (3068 Mitraszrikis, Trizolt6 utca 3.) mcgtartotl alaku16 til6s6rril.

Nagy Ad6m
Balazs KdlmriLn

Gy<iri Ad6m
Hegediis Eva
Kaszal6n6 L6szl6 Judit
Kdk6ny Zoltan
Siposn6 Vigh Ildik6
Koczka MSria

polg6rmester
k6pvisel6
k6pvisel6
k6pvisel6
k6pvisel6
k6pvisel6
k6pviscl6
HVB elnOk

Naey Ad6m polq6rmester kdszdntdtte a megjelenteket abb6l az alkalomb6l, hogy a Magyarorszdg
hclyi rinkorm5nyzatair6l sz6l6 201l. 6vi CLXXXIX. t6rveny (a tov6bbiakban: M6fv.)
rendelkez6seinek mcgfclel6en megalakul az irj k6pviseki+cstiilet. Kiildn kdszdntdttc Koczka Mriririt
HVB elnok6t.
Meg6llapitotta, hogy a k6pvisel6-testiilet 7 megv6lasztott tagjrib6l mind a 7 f6 jelen van, igy az iil6s
hat6rozatkdpes, a k6pviseki{estiilet iil6s6t megnyitotta

1- A helyi v6lasztrisi bizonsdg elntik6nek t6j6k oztatasa a 2019. okr6ber 13. napj6n tartott
ijnkorm6nyzati v6lasztisok eredm6ny6rril
Ekt

2. K6pvisel6-te
El6terieszt6:

esztci Koczka Miiria HVB clntike

sflilet tagjainak esktit6tele, megbiz6levelek iitadisa, eskiiokm6ny al6irrisa
Koczka Miiria HVB elntike

3. Polgermester eskiit6tele, megbiz6lev6l etadasa, eskiiokm iny aliir sa
Elcitericsztri: Koczka Miiria HVB etn<ike

4. A.pol96rmester illetm6ny6nek, k6lts6gt6rit6s6nek me96llapit6sa
El6lericszr6: Jegyzo megbizonja_

5. A szeryczeti 6s miiktjd6si szab irlyzatr6l sz6l6 rcndeler m6dositiisa
Ekiterieszt6: Nagy Ad6m polg6rmester

6. Ugyrcndi Bizonsdg mcgvd lasztdsa
Eltlterieszt Nagy Ad6m polgrirmester

T.Az.alpol g6rmester mcgv6laszt6sa, cskiit6tele, cskiiokmiiny aliii16sa
El<iteriesztS: Nagy Ad6m polgirmester

8. Alpolg6rmcstcr tiszteletdij6nak. kolts6gr6rit6s6nek m

o:

Eltite esz6: Nacv Ad6m polg6rmester
egAllapit6sa

Jclen vannak:

Tan6cskoz6si iosqal resl vcsz: dr. Turza Csaba J6zsef jegyz6 megbizdsrib6l Nagyveradi lstvAnn6
i gazgatisi i gy int€zo I 1 e gy z6krinywezetri

A polg5rmester a meghiv6t6l eltlroen az aLibbi napirendi pontokat javasolta elfogadni a k6pvisel<i-
testiilet 16szere:

Napirendi iavaslat



9. Javaslat a Szcn,czcti cs Mtikoddsi Szab6lyzat feliilvizsgilatfra
Eltiterjcsztci: Nagy AdLim polginuester

I 0. T6j6koztatiis a kepviseliik egyes kdtelezctts6geir6l
ElSterjesztri: Jcgyzri megbizottja

A polgArmester megkerdcztc a kapvisclo-testiilet tagiaitol, hogy van-e egycb napircndi javaslat.
A k6pviselri-testiilet rdsz6rril egy6b napirendi javaslat nem hangzott el, 7 igen szavazatlal elfogadta
azt.

A helyi vilasztisi bizottsig elntik6nck tSj6koztat:lsa a 2019. okt6ber 13. napj6n tartott
iinkorm6nyzati vilasztisok eredm6ny616l

Nagy Adam pols6rmcster felk6rte Koczka MariSt
tij6koztassa a jelenl6v6ket a 2019. okt6ber 13.

ercdmeny6r<i1.

- a Helyi Viilasztiisi Bizottseg chtik6t, - hogy
napjen megtartott rinkorm5nyzati v6lasztdsok

Koczka M6ria HVB eln<ik (l, sz6mri mell6klet szerint) ismertette a helyi <inkormrinyzati v6lasztisok
eredm6nyeit.

A polgirmester megkdszdnte a helyi v6laszt6si bizotts6g elnokdnek taj6koztat6s6t

2. Napirend

K6pvisel6-testiilet tagiainak cskiit6tele, megbiz6levelck 6tadrisa, csktokminy aldirisa

Nagv Ad6m polgiirmester clentettc, hogy a megviilasztott k6pvisel6k tinnep6lycs cskiit6tcle

kovetkezik. Felk6rte Koczka M6ri6I a HVB elnbk6t az eskii sztiveg6nek elcimond6sira, a k6pvisel6ket

az oskii sztivegenek elmond6sira, a megbiz6levetek 6tv6tel6re, az eskiiokm6ny al6iris6ra.

A megvelasztott kepviseltik eskiit6tele, valamint az eskiioknranyok al6ir6sa (a jegyzokony 2i 2lt1

2lb; 2l c; 2ld; 2/e mell6kletei szerint) megtort6nt.

3. n-ap irend

Polg6rmester eskiit6tete, megbiz6tev6l itadisa' eskiiokm6ny al6ir{sa

k6pviselo-testtilet el6tt. Err6l okm6nyt
ana HVB elniik clmondta, hogy a polgiirmcster megv6lasztas6t k6vct6en eskiit tesz a

i. uia. n"tt E.t" a polg6rmestert, hogy az eskiit tegye le, eztKoczka M

k<ivet<ien az eskiiokm6ny irja alA.

A megv6lasztott polg6rmester eskiitete]e'

mell6klete szerint) megttirt6nt.

valamint az eskiiokm6ny al6ft5sa (a jegyz6ktinyv 3' szimf

4.N anirend

A polgirmcster illetm6ny6nek 6s ktilts69t6rit6s6nek megillapitisa

Na Adim olq6rmestcr felk6rtc ap

meg6l lapit6s6nak szab6lYait.

jegyzo mcgbizottjet, hogy ismertesse az illetm6ny

\ apircndi Dontok tIrgYxl:isa

l - Napire nd



A szervezeti 6s miikiid6si szab:ilyzatr6l sz6ki rendelet m6dositdsa
( szobeli clcitcrjeszt6s alapjan )

Nagv Adim polqdrmester ismertette a jelenl6vrikkel, hogy a Magyarorszig helyi 6nkorm5nyzatair6l
sz6l6 2011. ivi CLXXXIX. ttirv6ny 74. $ (l) bekezdcse alapjrim a k6pviseki-testiilet a polgermcster
javaslat6ra, titkos szavazdssal, mintisitett t<ibbs€ggel a polgirmester helyettesitds6re, munk6jinak
scgit6s6re saj6t tagiai koziil alpolg6rmesterr/alpolg6rmcstereket v6laszt.
A k6pviselS-testiilet legalabb egy alpolgiimrestert koteles sajrt ta&jai k<iziil megvilasztani az alakul6
vagy az azt kovetci iil6sen.
T ljekozratta a k6pvisel<i-testiiletct. hogy Miitrasztil6s Kdzs6g 6*ormanyzata Kepvisel6-tesltilet6nek
az tinkorminyzat €s szervei szervezeti 6s miik<id6si szabilyzatAr6l s2616 l/2019. (I.25.) rendelete 17. S

(1) bekezd6se rigy rendelkezik, hogy a ,,k6pviselci-testiilet megbiza#sAnak idtjtartam6ra - a

polg6rmester j avaslalira - 2 f6 t5rsadalmi mcgbizat6sri alpolg6rmcstert v6laszt tagjai sorrlLb6l."

Tekintettel arra, hogy egy fri trirsadalmi megbizat6sir alpolg6rmesterre kivdn javaslatot tenni. az

alpolgArmester v6laszt6s el6tt a szervezeti 6s miik<id6si szab|lyzal 17. $ (l) bekezd6s6t modositani
sziiks6ges a kiivetkezrik szerint:
,, 17 S (1) A kipvisel\-test let megbizatdsdnak iddtartamdra - a polgdrmester javaslatdra I f6
tdrsadalmi megbizatlts alpolgdrmestert vdlq,tzt togjai sordbdl. "

Javasolta tov6bbi a rendelct jegyzti helyettcsit6s6re vonatkoz6 18.$ (5) bekezd6snek m6dositiisat a

k<ivetkez<ik szerint:
,,18.5 (5) A jeg'2[1 az aljeg'26 helyeuesiti, uz aljegl'z|t akad(tlyoztatdsa esettn - c kdzcis
iinkormdnyzati hivatal Cserhdtszentivdtli kirendeltsiginek igazgatdsi iigvintiz1je hel.vettes[ti."

Megk€rdczte van-c kerd6s, javaslat a fcnti modosit6 javaslattal kapcsolatban?

Javaslat, k6rd6s nem hangzott el. Tfj6koztatta a k6pviseki-testiilet tagiait, hogy a m6dosit6 javaslat
elfogadiisShoz, miutdn az m6dosit6 rendclet-tcrvezct, minrjsitctt tobbs6g sziiks6gcs.

A kdpvisel6-testtilet egyhangrilag 7 igen szavazatlal - a rendelet-tervezetet elfogadta

Mitrasz{l6s Ktizs6g Onkorminvzata K6pviselii-testiilet6 nek
4 /2019.(X.24.\ tinkorm{nvzati rendelete
Mitrasz6l6s Ktizs6g dnkorm inyza;ta 6s Szervei Szen,ezeti 6s Miiktid6si
Szab6lyzatlr6l 3z616 712019.(1.25.) iinkorminyzati rendelete m6dositdsrir6l

A rcndelet a jcgyzrikcinyv 4. szimri mell6klete

A polgermester a rendelet kihirdet6s6nek idej6re I5 perc sziineret rendelt el

Sziinet uten

A polgarmester megiillapitotta, hogy a k6pviseki-testiilet 7 f6 tag,6b6l 7 fri jelen van, a testi.ilet
tov6bbra is hat6rozatk6pes.

N Adim armester tejekoztatta a k6pviseki-testtilet tag,ail, hogy a sziinetben megtdrt6nt a
szervezeti 6s mtik<id6s
hatrilyba l6pett.

i szabilyzatrol sz6l6 m6dosit6 rendelet kihirdetdse, a rendelet 17.00 6rakor

5. Napirend

K6rte a k6pviselti-testtilet tagiait, hogy a rendelet-tervezet elfogad6s6val kapcsolatban szavazzanak.



A fti6lltisti polg6rmester havonta kriltsdgtcrit6sre jogosult- amcly az illctm6ny6nek l5Yo-6ban
meghatarozott tisszeg (Mtitv. 71. $ (1). (6) bek.).
Ennek megfelel<ien a polg6rmester kdlts6gteritese havi 74.800-Ft.

Az illetm6ny 6s a kOlts6gt6rit6s dsszeget a k6pvisel6-testtiletnek hat6rozattal kell elfogadnia

Naqv Ad6m pole6rmester bejelentette szem6lyes erintettseget.

A K6pvisel<i-testtilet a polg6rmester bejelcnt6s6t k<ivetrien - 6 igen szavazatlal az alibbi haterozatot
hozta:

Mritrasz6l6s Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilct6nek
I 9/20 I 9.(X.21.) sz{mri hat{rozata
A polgirmester szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban - a polgirmesteri
illetm6ny 6s ktilts6gt6rit6s meg6llapitisa sor{n

A k6pviseki-testtilet tudomiisul vetlc Nagy Adrim polgArmestcr bcjelcnt6s6t a

szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban 6s rigy hatirozott. hogy nem z*ja i5t ki a

polg5rmesteri illetm6ny 6s kiilts6gt6rit6s megiillapiteseval kapcsolatos hatirozat
meghozatal6b6l.

A k6pviselri-testiilet egyhangtlag 7 igen szavazattal - az al|bbi hat tozatot hozta:

Mitrasztil6s Ktizs6s Onkorm6nYzata K6pvisel6-testiilet6nek
20 120 19.(X.24,\ szimri hat6rozata
A polgirmester illetm6ny6nek 6s kiilts6gt6rit6s6nek megillapitds:ir6l

A k6pvisel6-testiilet Nagy Adem polg5rmester illetm6nyEt 2019. okt6ber 13-i hatrillyal

- mcgbizat6srinak id6tartamera havi brutt6 498.600 Ft-ban, ktilts6gt6rit6s6t pedig

illetm6nye l5Yo-6ban, azazhavi brutt6 74 800 Ft-ban hat6rozza meg'

A k6pviscl6-testiilet fclhatalmazza a jegyzo megbizottj6t, hogy a diint6snek

megfelel<ien a tovabbi sziiks6ges int6zked6seket tegye meg'

!q!!g!!916rte lemszer[i
Felel<is: jegyzri megbizottja

Naeyvdradi Istvdnn6 a icgyzd mcqbizotria: Az Mdrv. alapjrin a liirilLlst polg6rrncster mcgbizatis6nak
idcitartam6ra illetm6nyre jogosult. A polgennester illetmenye a megyei jogri viiros polgirrnestere
illetrn6ny€hez viszonyitottan kertilhet megiillapit5sra, ezen ilietm6ny 7o-os m6rtekeben, a

lakoss6gsziim fiiggv6nycben.
A lakossdgszSm vonatkoz6s6ban az Mcitv. 146. $ (3) bekezdese 6rtelm6ben a helyi rinkorm6nyzati
k6pviselok es polg6rmesterek v5laszt6siirol sz6l6 torv6nyben meghatdlozott lakoss6gszimot 6s

idripontot kcll figyelcmbe vcnni. A hclyi 6nkorm6nyzati k6pvisekik cs polg6rmesterek viilaszt6s6r6l
2010. evi L. t6rv6ny 3. Q-a enelmeben a helyi 0nkorm6nyzati kepvisel6k 6s polgermesterek 6ltaliinos
v6lasa6sa 6v6nek januiir l-jci lakossrigsz6mrit kell alapul venni, amely M6trasztikis eset6n 2019.
janurir 1-j6n 1524 fri volt.
Ennek megfelelcien Miitraszcikisiin az Mcitv. 7l . $ (4) bekezdes6nek c) pontja alapj6n a f<iriLll6sri

polgSrmester illetm6nyc risszegszeri.ien 498.600-Ft.
Az illetm6ny risszege tekintet6ben a k6pviseki-testiiletnek nincs m6rlegel6sre Iehetris6ge.



6. Napirend

Ugyrendi Bizottsig megv6lasztisa

Nagv Ad6m nolginnester t6j6koztafla a k6pviseki-testiilet tagiait, hogy az <inkormdnyzat szervezeti 6s
miikodesi szabilyzatAr6l sz6l6 rendelet ertelm6ben a titkos szavaz6st a k6pviseltikbril l6trehozott 3
tag! iigyrendi bizottsilg bonyolitja le, czert sziiks6ges a szavazds el6tt megvdlasztani az iigyrendi
bizottsdg taglait. A pol96rmester az iigyrendi bizottsag elndk6nek Kok6ny Zolt6n k6pvisel6t, 1a&iainak
Kaszal6n6 Lriszl6 Judit 6s Gytiri Adam k6pvisckiket javasolta. Megk6rdezte, hogy a k6pvisekik a
felk6r6st elfogadjiik-e. A felk6rest a k6pviselcik elfogadt6k.
A polgarmester szavazisra tette fel az iigyrendi bizotts6g eln<ik6nek 6s tagjainak megv5lasais6ra
vonatkoz6 javaslatot. K6rte, hogy a k6pviseki-testtiletct, hogy szayazzon-

A k6pviselci-testiilct egyhangtlag - 7 igcn szavazattal - az aliibbi hatAro zatol hozta

Mitrasz616s Kdzs6q Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2l 12019.(X.24.\ szimri hatirozata
Ugyrendi bizottsig elntik6nek 6s tagiainak megvilasztisival kapcsolatban

M6traszcikis Kiizs6g Onkonnanyzata K6pvisel6-testiilete Ktik6ny Zolt6n k6pvisekit az

iigyrendi bizottsrig elntik6nek, Kaszal6n6 L6szl6 Judit 6s Gyrlri Ad6m k6pviselot az
tgyrendi bizottsig tagi6nak megviilasztotta.

A k6pvisel6-testiilet felk6rte az iigyrendi bizotts6got, hogy
vllasztison miikodjtin kozre.

AZ alpolgirmester

Hat6ridti : 6rtelemszerii
Felel<is: k6pviselS-testiilet

7. Napirend

Az alpolgirmester megvilasztisa, eskiit6tele, eskiiokminy aliirisa

Nagv Adim polgdrmester tij6koztatta a kdpviset6-testiiletet, hogy alpolgrirmesternek Bal6zs K5lm6n

k6pviseltit javasolja. Megk6rdeztc, hogy elfogadja-c a jeliil6st.

Bal6zs K6lm5n k6pvisel<i elfogadta a jel6l€st.

A polgermester ajekoztatta, hogy a jettilt az Mdrv. 46. $ (2) bekezd6s b) pontja alapjrin k6rheti z6rt

iil6s tartesat. Megkdrdezte Bal6zs K6lmrin jeldltet, hogy k6ri e zirt til6s tart5s6t.

Az alpolg6rmester jel0lt nem k6rte ziirt iil6s tart6s6t.

A polg6rmestcr felk6rte az iigyrendi bizottsig elnbk6t Ktik6ny ZoltAnt, hogy ismertesse a titkos

szavazSs technikai lebonyolit6srit. A tdj6koztat6s sordn K6k6ny Zolt6n eln<ik elmondta, hogy a titkos

szavaz:isra a szomszedos helyis6gben keriil sor.

A titkos szavaz5s tebonyolitiis6nak idej6re - a polgrirmester - szlinetet rendelt el.

A polg6rmester a titkos szavazds lebonyolitiis6t kdvettien megellapitotta, hogy a jelenl6v6 k6pvisekik

szima'7 f6, igy tov6bbra is hatdrozatk6pes a testi.ilet.

A polgarmester felk6rte az i.igyrendi bizottsiig elndk6t, hogy ismertesse a titkos szavaz6s eredm6ny6t.



Kdkdny ZoltAn az tigyrcndi bizottsig elndkc clmondta, hogy 7 k6pvisclti-testiilcti tag szavazott, a

testiitei tagjai 6 6rv6nyes szavazatot adtak le, I szavazai 6r.renytelen volt. Az 6rv6nycs szavazatok

alapjrin Bal6zs K6lm6n 6 igen szavazatot kapott.

A szavaz6s ercdm6ny6r6l k6sz0lt jegyztikdnyv e jegyz6ktinyv 5. szrlmri mell6klete'

A k6pviscl6-testiilet 6 igen szavazattal al6bbi hat6rozatot hozta:

N{itrasz616s Kiizs6g 6nkorm6nvzata K6pviscl(i-testiilct6neE
2212019.(X.24.) szrimri hatirozata
1\{6trasz6kis ktizs6g alpolg:lrmester6nek megvilasztSs6r6l

M6lrasztjlijs Kozsig Onkormdnyzata Kepviselti-testiilcte Baldzs K6lm6n k€pvisel<it

tdrsadalrni megbizatdsban 2019. okt6ber 24. napl6l6l M6trasz<il<is telcptilesen

rlp, rlgarmrstcrri' mesr i lasztonil.

Felel6s: k6pviseki-testtlet
Hataridri: crtelemszerii

Nasv Adirr oolsin.nester felk6rte BaLizs Kilm6n megvelaszlott alpolg6rmesterl, hogy mint
alpolg6rmester az eskiit tegye le, azt k<ivetiien az eskiiokmiiny irja al5.

A megv6lasztott alpolgdrmester eskiit6tele, valamint az eskiiokm6nyok al6ir5sa (a jegyz6ktinlv 6.

szrlmf mell6klete szerint) megtdrt6nt.

AlpolgArmestcr tiszteletdij6nak, ktilts6gt6rit6s6nek megillapitisa

Naqv Ad6m polq6rmester t'jekoztatt^ a k6pviseki-testiilet tagjait, hogy a tersadalmi megbizatast
alpolgirmester havonta tisztelctdijra jogosult, mclyct a k6pvisel<i-tcstiilctnek kclI mcgillapitania rigy,
hogy az nem haladhatja meg a tirsadalmi megbizat6sri polgirmester tiszteletdijrinak a 90%-rit. Ennek
megfelelSeo a polgdrmester javaslata a tiszteletdij Ssszeg6re brutt6 224.400 Ft.
A tersadalmi megbizatiisri alpolg6rmester havonta tiszteletdijdnak lS''/.-Aban meghatirozott dsszegii
kdlts6gterit6sre jogosult. Ennek megfelekien az alpolg6rmester kdlts6gt6rites6re havi 33.700 Frot
javasolt meg6llapitani.
A polgermester szavaz sra bocsetofta az alpolgirmester tiszteletdijiira 6s kolts6gt6rit6s6re vonatkoz6
hat6rozati j avaslat6t.

Baliizs K6lm6n alpolg6rmester bejclentcttc szem6lyes 6rintettseget.

A K6pviselti-testtilet az alpolg6rmester bejelent6s6t kdvet6en 6 i5en szavzzzttal az alitbbi hat rozatot
hozta

M:itrasz6l6s Ktizs6s Onkormin vzata K6pviselii-testiilet6nek
23 12019.(X.24,) szimri hatirozata
Az alpolgirmester szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban - az alpolgSrmesteri
tiszteletdij 6s kiilts6gt6r(t6s megillapitisa sorin

A k6pviseki-testiilet tudomesul vette Balfzs Kilmrin alpolg6rmester bejelent6set a
szcmelyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban es fgy hat6rozott, hogy nem ziqa ot ki az
alpolg6rmesteri tiszteletdij 6s kdlts6gt6rit6s meg6llapitesdval kapcsolatos hatarozat
meghozataLib6l.

8. Napirend



Haterido: 6rtelem szeru
f elelos: kdpvisel6{estiilet

A k6pvisel6-testii let 7 igen szayazatllal az alirbbi hatarozatot hora

MAtrasz616s Ktizs6s OnkormSnv zala Kinr,isel6-testiilet6nck

az alpolgirmester tiszteletdij6nak 6s ktilts6gt6rit6s6nek megallapit6s616l

A kdpvisel6-testiilet Baklzs Kiilm6n alpolgiirmesrer tisztcletdij6t 20I9. okt6ber 24-i
hatiLllyal - megbizat6srinak id6tartamera - havi brutt6 224.400 Ft-ban, ktilts6gt6rit6sdt
pedig tiszteletdija l5Yo-Aban, azaz havi brutt6 33.700 Ft-ban hat^rozza meg.

A kdpviselri-testiilet felhatalmazza a jegyziS megbizottjit, hogy a ddnt6snek
megfelel6en a tovSbbi sziiks6ges int6zkeddseket tegye meg.

Hat6rido: 6rtelemszeni
Felelos: jegyzo megbfzottja

Jar.aslat a Szen ezeti 6s Miiktid6si Szab:ilyzat feliilvizsgilatira

Nag), Ad6m polqfnrester trij6koztatta ajelenldvoket, hogy a kdpvisel6-testiilet az alakul6, vagy az azt
kdveto iil6sdn a Mdtv. szab6lyai szerint alkotja meg, vagy vizsg6lja feliil a szervezeti 6s mtikdddsi
szabalyzalir6l sz6l6 rendelet6t. E rendelet elokdszitdse, illetve m6dositisa ajegyz6 feladata, 6s mivel
a jegyz6 nincs jelen az iil6sen javasolta, a krivetkezo k6pvisel6{estiileti iil6sen vizsgriljrik feltl
MStrasz6los K6zs6g Onkorm6nyzata 6s Szervei Szervezeti 6s Miikod6si Szab|lyzatit.

2512019.(X.24.) sz6mri hat{rozata
A Szervezeti 6s Miikdd6si Szabilyzat feliilvizsgilatival kapcsolatban

Miiraszolos Kdzs6g dnkormrinyzata K6pviselo-testiilete rigy ddntdtt, hogy
Miitraszolos Kiizs6g Onkorm6nyzata 6s Szervei Szervezeti 6s Miikdd6si Szabillyzat
feliilvizsgiilata 6s m6dosit6sa napirendi pont tirgyalisSt a k6vetkez6 kdpviselo-
testiileti iil6sre elhalasztja.

Felhatalmazza a jegyz6 megbizottjirt, hogy az SZMSZ feliilvizsg latival kapcsolatban

a tov6bbi sztiks6ges int6zked6sekel tegye meg.

Hat6rido: folyamatos
Felekis: jegyzomegbizottja

2112019.|X.24.1szi m I hal6 rozala

9. Narri rcnd

A k6pvisel6-testiilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester javaslatiival.

A k6pvisel6-testiilet egyhangflag - 7 igen szavazatal - az allbbi hat roz:tot hoda:

Mitrasz616s K6zs6s 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek



10. Narrirend

Tij6koztatrs a k6pvise16k eg1'es ktitelezetts6gcirril

A iesvzo nregbizottia - napirendi ponton belUl - tajdkoztat6sul elmondta, hogy az. elozo

yban 5116 polg6rmesterre T6th GyullLra vonatkoz6 dont6seket is meg kellfoglalkoztatdsi jogviszon

NaqyAd6mpolg6rnlesterfelk6rteajegyzomegbizottjrithogy,tiijdkoztassaak6pviselo-te-stiileteta
k6prlr.l6k rrSy."'r-",lrtkozat tdteli."di- a kijztarroz6smerrles ad6z6i adatbSzisba torl6no felvitel

kdrelmezdse ir;i kOtelezetts6grol, valamint az <jsszef6rhetetlensdgre 6s m6ltatlans6gra vonatkozo

jogszabrilyi eloir5sokr6l (7. szhmi mell6klet).
"A11egyzo'megbizotlja 

tSjdkoztatta a k6pviselo_tesliilet tagiait a ktitelezensegeikrol' ! Vagyonnyilatkozat tdteli kdtelezettsig 2019. novernber l2-ig
} Osszef6rhetetlens6gi nyilatkozat ( mindenki megkapta )
F kdztarlozismentes ad6z6i adatbrizisba bejelentkez6s

hoznia a kdpviselo-testiiletnek

A kdzszolg6lati riszwiselokr6l sz6l6 201 l. 6vi CXCIX. tdrv6ny (Kttv.) 225lD. S (l) bekezddse szerint

a polg6rmestert, ha e tiszts6g6t legalibb k6t 6vig betoltdtte ds foglalkoztat6si jogviszonya a

Magyarorsz6g helyi dnkorm6nyzatairol szol6 20ll.6vi CLXXXIX. tdrv6ny 69. $ (l) bekezd6s a)

pontja - az irj polg6rmester megvalaszt6sa - vagy 0 ponlja - a tiszts6grol tort6n5 lemondSs - alapj6n

sziint meg, vegkieldgit6sk6nt h6romhavi illetmenyenek megfelelo Osszegii juttalis illeti meg, amelyet
a k6pviselo-testiilet tov6bbi, legfeljebb h6romhavi illetm6nynek megfelel6 <isszeggel kieg6szithet. A
2251D.5 (l) bekezd6se szerinti juttat6s dsszege akkor fizetheto ki, ha a munkak6r itad6sa nyolc
munkanapon beliil megtdrtdnt.

M{traszolos eset6ben az etades nyolc napon beliil megtiirtdnt

Naey Ad6m pols6rmester szavaz6sra tette fe l, hogy a k6pviselo-test0let tov6bbi, legfeljebb hiromhavi
illetm6nynek megfelel6 iisszeggel kieg6sziti-e T6th Gyula volt polg6rmester r1sz|re a Kttv. szerinti
h6romhavi illetmdnynek megfelel6 dsszegii v6gkiel6git6s6t.

A k6pvisel6-testi.ilet egyhangirlag - 7 iger. szavazattal - az al{bbi hatArozatot hozta

M6trasz6l6s Ktizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
26 12019.(X.24.\ szimri hat:i roz.al:a
T6th Gyula r.olt polgirmester v6gkiel6git6s6r'el kapcsolatban

M6traszolos Kozs6g Onkormrinyzata K6pviselo{estiilete rigy hatiirozott, hogy T6th
Gyula volt polg6rmester 16szdre a k<izszol96lati tisztvisel6k6l sz6l6 2011. 6vi
CXCIX. tdrv6ny 225lD. \ ( I ) bekezdese alapjSn 6t megilleto - h6ronhavi
illetm6nydnek megfelelo Osszegri - juttateson (v6gkiel6git6sen) feltil tovSbbi juttatrist
nem 6llapit meg.

A k6pvisel6-testtilet felhatalmazza a polg6rn.rcstert, hogy tSj6koztassa T6th Gyula volt
polg6rmestert a kdpviselS-testiilet dr,ntdsdrol ds gondoskodjon a v6gkiel69itds
kifizet6s6rol.

Hat6rido: 6rtelemszeriien
Felel6s: Nagy Ad6m polg6rmester
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Nagy Add.rn

polg6rmester

-ofr;;*
#,Fi:

r&
Na(yv6radi Isw6nne
jegyz6 megbizottja

a
ra
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Tcibb napilend nem volt, cgy6b 6szrcv6tcl hozziiszolis nem hangzott cl.

Nagy Adrim polgiirmester megkdsztinte a r6szv6telt es az iltst bezlrta.

knl.



Mitraszolos Kdzsdg Onkornt6rn,zata
3068 Matraszoios Kossuth tdr l5
Telefon: (32) 468-485
Fax: (32) 46tl-4ti5
e-r'nail: polghivmalraszoios(lgmai l.cont

Meghiv6

Magyarorsz6g helyi <inkorm6nyzatairtil sz6l6 201 1. 6vi CLXXXIX. torv6ny 43. $ (2) bekezddsiben
foglaltak alapjan MStrasz6l6s Krizseg Onkormrinyzata Kcpv ise lo-testii let6nek alakul6 iil6sdt

2019. okt6ber 24. nani in ( csiittirttik ) I8.00 6r:ira
iisszehivom.

Az iil6s helvc: Miivelod6si Hriz (3068 M5traszolos T[izolt6 utca 3.)

Napirendi javaslat

1.A Helyi V6laszt6si Bizotts6g elndk6nek tij6koztat6ja a 2019. okt6ber 13. napjSn tartott
dnkormSnyzati v5lasztSsok eredm6ny616l, megbiz6levelek 6tad6sa

2. K6pviselo-testi.ilet tagiainak eskiit6tele
Eloterieszto: Koczka MSria HVB elndke

3. Polg6rmester eskiit6tele
Eloteriesao: Koczka Mriria HVB elnoke

4. A polgirmester programjinak ismertet6se
Eldterjeszto: Nagy Adim polgrfumester

5. Polg6rmester illetm6ny6nek, kolts6gtdrit6s6nek megSllapit5sa
f l6rerjg5arj: jegl zo megbizotlja

6. Alpolg6rmester v6laszt6s titkos szavaz6ssal, szuks6g szerint z5rt iil6sen, eskiit6tel
El6terieszto: Nagy Adim polgSrmester

7. Alpolg6mester tiszteletdij6nak, ktilts6gt6rit6sdnek, megAllapit^sa
Eloterjeszto: Nagy Adim polg6rmester

8. Szervezeti 6s Miikiid6si SzabSlyzat feliilvizsg6lata, m6dositiisa
Eloterieszt6 jegyz6 megbizottja

9. Dcintds a k6pv iseloi liszteletd ij 16l

EloterieszlO: Nagy Ad6m polg6rmester

10. T6j6koztat6s a k6pvisel6k egyes ktitelezetts6geir6l
Eloterieszto: iegyz6 megbiz6sa

1 I . Egyebek

Megjelen6s6re, aktiv kdzremiik6d6s6re felt6tlen szSmitok

a
N Ad,im
polgermester

M5traszolos. 2019. okt6ber 22.



J clcnl6ti ir

Mritrasz6l6s Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2019. okt6ber 2,1. napjin megtartott atakuki iil6s6rc

Nagy Adrim

Baliizs Kiihn6n

polg6rmester

kdpvise)o

kdpviselo

k6pvisel6

k6pviselo

k6pviselo

k6pviselS

-;i--+.:::l==:

Gyori Ad6m

HegedLis Eva

Kaszal:ini Liszl6 .lutlit

Kdk6ny ZoltAn

Siposn6 Vigh Ildik6

Tanicskoz6si iogqal r6szt vesz

Nagyv6radi Istv6nn6 jegy zo megbizotlja

Koczka MSria IIVB elntike

I-akossSs kor6bol megjelent:

,-ll|{l?*{"" fu" 't^l^' W,i\rt'

..I6.u.=--

I
,l^ Ccili

r- t,t*,t-

,--<-')
t ''-/+-X)
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.."{r.cu*"-td*l {a-1.1i } ^0[m
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L sztintir nrclldk lct

Mitrasz<il6s Helvi Vilasztlsi Bizottsig
Elntike

TAJEKOZTATo

A 20I9. okt6ber 13. napjrin megtartott
polgirmester 6s helyi tinkormdnyzati k6pvisel6k v6lasztisinak eredm6ny6r6l

Kdsziilt: A M6trasz6lSs Kdzs6g Onkorminyzata kipvisel6-testiiletdnek 2019. okt6ber 24. napjin
megtartott alakul6 til6s6re.

Az el6ter.ieszt6st k6szitette: Koczka M6ria, a MStrasz6losi Helyi VSlaszt6si Bizotts6g elndke



l. szini melliklct

Tisztelt Kipvisel6-testtilet, Tisnelt jelenl6rok!

Tirl vagyunk a 2019. 6vi rinkormSnl,zati v6laszt6sokon, a Helyi vrllaszt6si Bizotlsiig m6r - a v6laszt6st

kdveto-napon - k.izz6tcttc a teleptil6si vSlasztis eredmdnyeit'

ugyrn u \raturaasi clj,risi jogszab6lyok nem kdteleznek v6laszt5si bizottsag elnijkekdnt arra. hogy a

uillrr6, folyamater;l t6j6k&assam a kdpviselo-tesltiletet. azonban a kialakult gyakorlat szerint

telepiilesiinktin mindez az alakul6 iil6sen megtdrtdnik

6nkorm6nyzati Vilasztisok
2019. okt6ber 13.

Mritrasz6l6s

t232
897

0
897

u
886

kapott 6rv6nyes szavazatok szima: 589

kapott 6rv6nyes szavrzatok szhma:. 297

A icltil! ncve:
Nagy Adfm
T6th Gyula

fiiggetlen -
fiiggetlen -

A vilasztis eredm6nyes volt.

A polgirmester Nugy Ad,im fiiggetlen jeliilt.

M{trasz6l6s csy6ni listis vilasztis eredm6nve ( kdovisel6vilaszt6s )

A n6vjegyz6kben l6v6 v6laszt6polgirok szima:
Szavaz6k6nt megielent vSlasa6polgirok sz6ma:

Umriban l6vri, b6lyegzrilenyomat n6lktili szavaz6lapok szima
Umiiban 16v6, lebdlyegzett szavaz6lapok sz6ma:

Prv6nytelen, leb6lyegzett szavaz6lapok sz6ma:
Erv6nyes szav az6lapok szima:

1232
897

0
897
25

872

sorszam a jeltilt nevc jeliil6 szeruezet kapott 6rv6nyes
sz Yazat

k6pvisel6

1 Kiss Norbert fiiggetlen 151 nem
2 Liki Zsolt fiiggctlen 215 nem

Fekete G6bor fiiggctlen ncm
Iloltner Attila fiiggctlen 38 nem

5 Gtimbicz Fercnc fiiggetlen 94 nem
lluber Virgil fiiggetlen 71 nem

7 Hegediis Eva fiiggetlen 406 lgen
8 S6regi Tiborn6 fiiggctlen 259 nem
9 Bal6zs Krilm:in fiiggctlen 552 igen
10. fiiggctlen 232 nem
11. Koh6ri Tamis fiiggetlen 46 nenl

Mitrnsz6l6s 2019. okt6bcr l3-i polgirmcster v{laszt:is eredm6nle:

A n6vjegyz6kben l6v6 viilaszt6polgfrok sz6ma:

Szavaz6k6nt megjelent v6laszt6pol96rok szdma:

Urnrlban ldv6, b6lyegz6lenyomat n6lktili szavaz6lapok sz6ma:

UrnSban 16v6, leb6lyegzett szavaz6lapok sz6ma:

Erv6n1.telen, leb6lyegzett szavaz6lapok sz6ma:

Erv6nyes szavaz6lapok sz6ma:

3. 49
4.

6.

B6di Gribor



I . szrimri mclliklet

t2 Kiikd'nr'7.oltin fiiggetlen 35.r rgen
13. T6th Istvin ni fiiggetlcn 16,t nenl
14. (liimbicz l'anuisn6 li.iqgetlen 206 ncnl
15. Antal Jfnos fiiggetlcn 74 nenl
16. Juhisz Ferencn6 fiissetlcn 62 ncnl
\7. Ilcrl(i l{r'rbe rt fiiggetlen t18 ncnl
18. Kaszalini L:iszl6,Iudit fiiggetlen 287 igen
19. Szabri Krisztiin fiiggetlen 66 nenl

(lsillrir Istr in fiigqetlen 8l ncnl
21. Gy6r Adrim fiiggetlen 375 rgcn
22. Sz(ikc Tamis fiiggetlen 126 nenl
23. Siposn(' \'igh Ildikri fiigqetlen 367 igcn
21. Cs6pe Jinos fiiggetlen 198 ncnl

A vilasztis eredm6nyes volt

Az tinkorminyzat iisszet6tele:
Nagy Adlm
Balizs K6lm{n
Hegediis Eva
Gy6ri Adim
Siposn6 Vigh Ildik6
Ktik6ny Zoltin
Kaszalin6 Liszl6 Judit

polgirmester
k6pvisel6
k6pvisel6
k6pvisel6
k6pvisel6
k6pvisel6
k6pvisel6

Osszess6g6ben elmondhat6. hogy az tinkorm6nyzati viiasztits rendben, a jogszab5lyok maraddktalan

betart6sfval 6s betartataseval zaj lott le. Valamennyi bizottsig tag felelSssdgleljes munkij6r6l,
meggyozo szakmai teljesitm6ny6r6l adott ism6t sztmot.

Miitrasz5l6s, 2019. okt6ber 28.

Koczka MSria sk.

Helyi V6laszt6si Bizotts6g elntike

I

20.



2. tziwt *teJlfu-ltl

ESKI]OKMANY

En, Baldzs Kflmrin becsi.iletemre ds lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarorsz6ghoz ds

annak Alaptdrvenylhez hri leszek; jogszabiilyait megtartom 6s m6sokkal is megtartatom,
k6pvisel6i tisztsdgemb6l eredo feladataimat Mdtrasz6l6s fejl6dds6nek elomozdit6sa
6rdek6ben lelkiismeretesen teljesitem, tiszts6gemet a magyar nemzet javiira gyakorlom.

Isten engem igy segdljen.

M6trasz6los. 2019. okt6ber 24.

\:x.........
Balizs Krilm6n

k6pvisel6

Koczka M6ria
HVB elndke

6 -/ --a--



Jla uaw wilkt-Lil

BsrUornraNy

En. Hegediis Eva becsiiletemre 6s lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarorszighoz 6s

annak Alaptd,rv6ny€hez hii leszek; jogszab6lyait megtartom 6s m6sokkal is megtartatom,
k6pvisel6i tiszts6gemb6l eredri feladataimat M{traszd16s fejl6dds6nek el6mozdit6sa
6rdekdben lelkiismeretesen teljesitem, tisztsdgemet a magyar nemzet javrira gyakorlom.

Isten engem ligy segdljen.

Miitrasz6l6s, 2019. oktiber 24.

Hegedtis Eva
k6pviselS

IL L; V"-nrb^L*-
Koczka Miiria

HVB eln6ke

{



Llb 4il1/u; will-o-t!4

rsxrroruAlv

En, Gy6ri Ad6m becsiiletemre ds lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarorsziighoz es

annak Alapt<irveny5hez hti leszek; jogszab6lyait megtartom 6s m6sokkal is megtartatom,
k6pvise16i tiszts6gembSl eredo feladataimat Mitrasz6l6s fejl6ddsdnek el6mozdit6sa
6rdek6ben lelkiismeretesen teljesitem, lisZsdgemet a magyar nemzet jav6ra gyakorlom.

Isten engem rigy segdljen.

Mritrasz6los, 2019. okt6ber 24.

I
...16."*-rUt. r-......

k6pviselo

Koczka Mriria
HVB elnrike

I

Adrim



9f c uin* xt-lLniz-&t

r'sxUoxuAny

En, Siposn6 Vigh Ildikti becsiiletemre 6s lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarorsziighoz
ds annak Alaptorv6ny6hez h[i leszek; jogszab6lyait megtartom ds m6sokkal is megtartatom,
k6pvisel6i tiszts6gembol eredo feladataimat Mitrasz6l6s fejlodds6nek elcimozditrisa
drdekiben lelkiismeretesen teljesitem, tisz-ts6gemet a magyar nemzet jav6ra gyakorlom.

Isten engem rigy segdljcn.

Matraszolos, 20 I 9. oktober 24.

f:s*......
Siposn6 V Ildik6 Koczka M6ria

HVB elndk

\

kdpvisel6



J1d utw, g"altn\

ESKUOKMANY

En, Ktik6ny Zolt:in bccsiiletemre ds lelkiismeretemre fogadom. hogy Magyarorsziighoz 6s

annak Alaptcin 6nydhez hri leszek; jogszabiilyait meglartom 6s mrisokkal is megtafiatom,
k6pvisc16i liszts6gembol ered6 feladataimat Mftrasz615s fejlod6s6nek el6mozditiisa
6rdek6ben lelkiismeretesen teljesitem, tiszts6gemel a magyar nemzet javrira gyakorlom.

Isten engem fgy segdljen

M6trasz6l6s, 201 9. okt6ber 24.

.\-_........
Itan Koczka Mdria

HVB elnokk6pviselo

L,/ -2, A VioGr"-



2le ootut uUl/tL!4

BsxtloxrrANy

En, Kaszal{n6 Liszl6 Judit becstiletemre 6s lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarorsz6ghoz 6s annak Alaptdrv6nydhez hti leszek; jogszabilyait megtartom 6s m6sokkal
is megtartatom, k6pvisel6i tiszts6gemb6l ered6 f'cladataimat Mritrasz616s fejl6d6sdnek
el6mozditiisa 6rdekdben lelkiismeretesen teljesitem, tisztsdgemet a magyar nemzet javdra
gyakorlom.

Isten engem rigy seg6ljen.

M6trasz6los. 2019. okt6ber 24.

i(- (* li T,,td
Kaszakind Laszl6 Judit

kdpviselo

Koczka M6ria
HVB elnctke

t'/
9(c{&Ar
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ESKUOKMANY

En, Nag;,, Addm becsiiletemre 6s lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyaro rsz|ghoz 6s annak
Alapt<irv6nydhez hri leszek; jogszab6lyait megtafiom 6s mSsokkal is megtafiatom,
polgrirmesteri tisZs6gemb6l ered6 feladataimat Mritrasz6l6s fejlod6s6nek el6mozditdsa
drdekdben lelkiismeretesen teljesitem, tiszts6gemet a magyar nemzet javara gyakorlom.

Isten engem ugy seg6ljen.

Mritrasz6l5s. 2019. okt6ber 24.

.....lG*.v-=.\Ar(;,,. ...
Koczka Miiria
HVB elndke

Nagy Addm
polgiirmester



4 ur*i rtlkbAt

Mdtrasz6l6s Kaizs6s Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilet6nek
J1 /2019.1X.24.) iinkormSnyzati rendelete

M6traszdl6s K6zs6g Onkorm5nyzata 6s Szervei Szervezeti 6s MUkdd6si Szabiilyzat:i16l 5z6ld

1/2019.(1.25.) iinkorm6nyzati rendelete m6dosftdsS16l

Mdtrasz6l6s Kozs6g OnkormdnyzatSnak K6pvisel6-testiilete az Alaptorv6ny 32. cikk (2) bekezd6s6ben

meghatdrozott eredeti jogalkot6i ha6skdrdben, az Alapt6rv6ny 32. cikk (1) bekezd6s d) pontjiiban 6s

a Magyarorsziig helyi onkormiinyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. t6rv6ny 53.9 (1) bekezd6seben
foglalt feladatkor6ben elj6rva az al6bbi rendeletet alkotja:

1.S

M6trasz6l6s K6zs6g onkorm5nyzata 6s Szervei Szervezeti 6s M0k<id6sl Szab5lyzat516l Sz6l6

1/2019.(1.25.) bnkormSnyzati rendelete 17.5 (1) bekezd6se hely6be a kovetkez6 rendelkezds l6p:

,,(1) A k6pvisel6-testi!let megbizatasSnak id6tartam6ra - a pol95rmester javaslat6ra - 1 f6 t6rsadalmi

megbizatdsI alpol96rmestert vSlaszt tagjai soriib6l. Az alpolgSrmester segiti a polg6rmestert feladatai

e,litisiban, valamint el,6that egydb dnkormdnyzati feladatot. "

2.5

A rendelet 18.$ (5) bekezd6se hely6be a k<ivetkezd rendelkezds ldp:

,, (5) A jegyz6t az aljegyz6 helyettesiti, az aljegyz5t - akad6lyoztatAsa eset6n - a k6z6s tinkorm6nyzati

hivatal Cserhitszentivini kirendelts6g6nek igazgatisi aigyint6z6je helvettesiti. "

3.5

Ez a rendelet kihirdet6s6t kdvet6en 2019. okt6ber 24-6n 17 6ra 00 perckor l6p hat5lyba

1 F o/gd \.'z
Mitrasz6l6s, 2019. okt6ber 24. .'

E;a
B} Ii,Etmtr,i*,:",

jegyz6

ilo

kihirdet6si zSrad6k: Ez a rendelet 2019. okt6ber 24-6n 166ra 50 Perckor kihirdet6sre kerrilt

Nagy Addm

polgSrmester

J)
!



5. sziimir mell6klet

Jcgl'ziikiinl v

K6sziilt: 20I 9. okt6ber 24. napj6n l\{itrasz(ilos K6zscg Onkormiinr zata kepviselo-tcsttiletcnek alakrrl6
iil6sin tartott litkos szavaz6ssal torreno,. alpolgArnrcster vilaszt6s '' alkalmib6l.

Jelen yannak: Kokiny Zoltrin. iigyrcndi bizofiseg elnoke
KaszalSne L,irszl6 Judit iigyrcndi bizottsig tagja
G1'ori Addm iigl'rendi bizottsdg tagya

A szavazatszinrl6l6 bizottsiig - a r,onatkozo jogszab:ily betarlds6val az elso szavaz6 jelcnl6tdbcn -
hilelesitette az urn6t, Iebonyolitotta a szavazest.

Meg6llapitotta, hogy a polgiirmester tr 6s valamennyi k6pviselo szavazoll

A bizotts6g az um6t felbontotta. a szavaz6lapokat megsz6molta, majd meg6llapitotta a szavaz6s

eredm6ny6t, amely a kdvetkez6:
) Szavaz6k sz6ma: 7

) Az umiiban l6v5 szavaz6lapok szima: 7

} Erveny,telen szavaz6lap: I
) Erv6nyes szavaz6lapok sz6m a: 6

Bal6zs K6lmiin alpolg6rmester jel<ilt 6 db 6rvdnyes szavazatot kapott

Megv:ilasaon alpolgiirmester Bal6zs Kiilmin

Az tigyrendi bizotts6g visszavonult a testtileti til6s term6be, ahol ismertette az alpolgirmester vilasa6s
eredmdny6t.
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En, Bal:izs Kdlmrin becstiletemre 6s lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarorsz6ghoz ds

annak Alaptcirv5,nyehez hii leszek; jogszabrilyait megtartom 6s miisokkal is megtartatom.
alpolgfrmesteri tisztsdgembol eredo feladataimat Mritrasz616s fejt<iddsdnek elomozditrisa
drdek6ben lelkiismeretesen teljesitem. tisZsdgemet a magyar nemzel javdra gyakorlom.

Isten engem rigy segdljen.

M6trasz616s, 201 9. okt6ber 24.

BaLizs K6lm6n
alpolgrirmester

Nagy Ad6m
polgArmester

ry---.
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Tij6koztat6
a helyi cinkorm Anyzati k6pviselcik legfontosabb kcitelezetts6geirdl -vagyonnyilatkozat, m6ltatlans6g, ktiztartozismentes ad6z6i adatbizisba

bejelentkez6s

Magyarorszdg helyi dnkorm6nyzatirol sz6l6 2011. 6vi cLXXXlx. torv6ny 32. S (1) bekezd6se igy
fogalmaz, hogy az onkorm6nyzati kepvisel6 a telepul6s (f5vdrosi kerUlet, megye) egesz6ert v5lliit
felel6ss6ggel k6pviseli a vSlaszt6inak az 6rdekeit. Az dnkormanyzati k6pvisal6k jogai 6s
ktiteless6gei azonosak, melyeket az Mtitv. 32. S (2) - (3) bekezd6sei tartalmaznak: ,,(2) Az
6nkormAnyzati kdpvisel6:
a) a k€pvisel1lest let l6s6n - a szervezeti 6s mfikod6si szabdlyzatban meghabrozoft m6don -
kezdem6nyezheti rendelet megalkotdsdt vagy habrozat meghozatal 6t;
b) a kdpvisel6lestiilet iil6s6n a polgarmesteftSl (alpolgdrmesbrtSl), a jegyz6tol, a bizotts1g
eln6k6tdl onkorm1nyzati gyekben felvil,gositdst k6rhet, amelyre az Ul4sen - vagy legk6s6bb
harminc napon belll ir1sban - 1rdemi v1laszt kell adni;
c) k6r6s6re az irdsban is benyijtott hozz1szolitsitt a jegyzokonyvhdz kell metl6kelni, vagy
k616s6re a vdlem6ny6t r6gziteni kell a jegyz6konyvben;
d) tandtcskozitsi ioggal 16szt vehet a kdpvisel6-testiilet bdrmely bizotts6g6nak nyilv6nos vagy zdrT
iil6s6n. Javasolhatia a bizottsdg elnokdnek a bizottsitg feladatk1rebe taftozo itgy megl1rgyal1sAt,
amelyet a bizottsitg legkozelebbi l6se el6 kell terjeszteni 6s tdrgyal1sdra az dnkormdnyzati
kepvisel6t meg kell hivni. Kezdemdnyezheti, hogy a kdpviselo-testilet vizsg6lja felAl
bizotts6g1nak,apolgdrmesternek,ar6szonkormdnyzattestlbrcnek,ajegyz6nek-ak6pvisel6-
testtilet dltal 1truhdzott - onkormitnyzati gyben hozott dont4set;
e) megbizds alapjdn kdpviselheti a kdpvisel1le Abbt;
f) a polgitrmesterl6l ig6nyelheti a k6pvisel6i munkAj1hoz szl.iks6ges t1j6koztatdst. Kozdrdekfi
lgyben kezdemdnyezheti a polgdrmester int6zked6sdt, amelyre annak harminc napon beltll
6rdemi v6laszt kell adni;
g) a test,leti munkdban val6 r6szvdtelhez szrks6ges id6taftam alatt a munkahelydn felment6st
6lvez a munkavdgz6s al6l. Az emiatt kiesett jovedelmdt a kdpvisel5lest let t6riti meg, melynek
alapjdn az 6nkorm6nyzati kdpvise16 tdrsadalombiztositAsi elli1t^sra is jogosult. A kEpvisel6-testiilet
6tal it nyt i s meg 6l I apith at;
h) a kdpviselSlest.i/ef 6s a k6pvisel6-testiilet bizoftsegenak l6sdn a magyar jelnyelvet vagy az
1ltala vdlasztott speci6lis kommunikdci6s rendszert haszn4lhatja. A magyar jelnyelv, valamint a
v1lasztott speci4lis kommunikAci6s rendszer haszndlatdnak valamennyi kAlbeget az
o n ko rm 6 nyz at b izto s itj a ;
i) ki5teles a testiileti til{seken megjelenni, a k6pviselo-testiilet munkdjdban 6s
diSnt6sh ozatali eljdrdsdb an r6szt v enni ;j) esktit6tel6t kdvet6en h6rom h6napon beliil kdteles r6szt venni a korminyhivatal 6ltal
szelezett k6pz6sen;
k) k6teles kapcsolatot tartani a valaszt6polgArokkal, akiknek 6vente legal'bb egy
al kalom mal tdj6koztatdst nytjt k6pvi sel6i tev 6kenys6g6r5l.
(3) Az onkormitnyzati kdpvisel6 e min6s6g6re sajdt szakmai vagy zleti Agy6ben nem
hivatkozhat."
A fenti 32. S (2) bekezd6s i), j) 6s k) pontjai nevesitik a a k6pvisel6 kotelezetts6geit.

A fenti kotelezetts6gek elmulasztAsAhoz a jogalkot6 nem fLiz kdzvetlen jogkovetkezm6nyeket, az
Mtitv. 33. $-6ban a k6pvisel6-testiilet szSm6ra adja meg a lehet6s6get, hogy az SZMSZ-ben
szabilyozza a tiszteletdij, kolts6gt6rit6s csokkent6s6nek, megvon6sSnak szab6lyait.

,,Az e tdrv6nyben meghatdrozott k1telezettsdgeit megszeg6 onkormdnyzati kdpviselS megAllapitott
tiszteletdijdt, term6szetbeni juttat6sbt a kepvisel6-testAlet - a szervezeti 6s mfik6d6si
szab6lyzatdban meghaterozottak alapjdn - legfeljebb tizenk€t havi id5taftamra csokkentheti,
megvonhatja. lsmdtelt kotelezettsdgszegEs esef6n a csokkentds vagy a megvon4s rtira
megellapithat6."



Tov6bbi k6telezetts6gek:

M6W. 28. $ (2) bekezd6s mint kotelezetts6get irja el6, hogy ,, Az 
'nkormenyzati 

k6pvisel6 a

kepviset6lesiuiet atakulo itt6sdn, id6kozi vdtasztds esetdn a megvdlasztitsitt k'6vet6 iil6sen a
kei,pvisetolestdlet el6tt az 1. metlektet szerinti szoveggel esktit tesz 6s err6l okmdnyt ir a15."

M6W. 49. S (1)-(2) bekezd6se: ,A k'pviset6-testulet dont'shozahbb6l kiz6rhat6 az, akit vagy

akinek a k\zeii hozz6taftoz6jdt az i)gy szem1lyesen 6rinti. Az dnkorm1nyzati k6pvisel6 k6teles

bejelenteni a szem6lyes 
'rintetts,get. 

A kizitrttsrol az 6rinteft ankorm6nyzati k6pviselo.

kizdem6nyez6s6re vagy bdrmely onkormdnyzati k6pvisel6 javaslat6ra a kepvisel6-te$Abt dant. A

kizitft onkorm|nyzati kepviselot a hatirrozatk6pess6g szempontj6bol ielenlevonek kell tekinteni.
(2) A k,pviselS-testllet szervezeti 6s mfik1dbsi szabAlyzat'ban meghatarozza a szemdlyes

'rintettsegre 
vonatkoz6 bejelentesi kotelezetts6g elmulaszt1s'nak iogkdvetkezm6nyeit." Az.

szMSZ-ek felulvizsgalata sor6n tapasztaltuk, hogy a k6pviselo{estijletek jellemzoen e
kotelezetts6g elmulaszt6s6hoz sem ftiznek jogkovetkezm6nyt, ennek szabelyozAsera nem t6rnek
ki.

MELTATLANSAG

A tov6bbiakban a ktiztartozissal <isszefiigg6 m6ltatlansigi eljarasra t6r0nk ki:
M<itv. 38. S (2) bekezd6s a k6pvisel6 kcitelezetts6gek,lnt hatArozza meg, hogy koteles az
Motv. 38. S (1) bekezd6s a)-g) pontj5ban foglaltakr6l, a joger6s itelet kezhezvetel6t6l vagy az (1)
bekezd6s d) 6s e) pontj5ban - igy tobbek kozott az Sllammal, dnkorm6nyzattal szemben fenn5ll6
koztartoz6sr6l - foglaltak be6lltdt6l sz6mitott hdrom napon belill t6jekoztatni a k6pvisel6{estuletet
6s a korm6nyhivatalt. Tapasztalatunk, hogy a polg5rmesterek, alpolg6rmesterek, k6pviselok,
kUls6s bizottsagi tagok (a tovdbbiakban. k6pvisel6) e kotelezetts6gtrknek tobb 6nkorm5nyzatn6l
marad6ktalanul nem tesznek eleget. Az Motv. kdtelezetts6gk6nt fogalmazza meg, amennyiben a
torl6s oka koztartoz6s fenn6lldsa a k6pvisel6 koteles koztartoz6sdt rendezni, koteles ismetelten a
koztartoz6smentes adatbAzisba be.jelentkezni 6s az err5l sz6l6 igazol6sokat az SZMSZ-ben
meghaterozott bizotts6gnak benyfjtani. Amennyiben a k6pvisel5 ennek nem tesz eleget, a
bizottsdgnak az [/l6tv. 37. S (2)-(7) bekezd6sei alapj6n le kell folytatni a m6ltatlansAgi elj6r5st.
(Megjegyzds: m6ltatlans6g eset6n a k6pvise16nek az osszef6rhetetlens6g eset6re biztosltott 30
napon belUli 6sszef6rhetetlens6gi ok megszUntet6s6hez hasonl6 lehetos6ge. ) Amennyiben a
meltatlansdgi ok bekovetkezett (pl.: a joger6sen meg6llapitott koztartoz5st a felsz6lit6st6l, errcil
sz6l6 ertesites k6zhezvetelet5l szamitott 60 napon beliLl nem fizeti meg), tigy a m6ltatlansdgi ok
be6llt 6s az eljirist meg kell inditani, a m6ltatlansSgot ki kell mondani, es a k6pvisel6

Az Mtitv. 38. S (1) bekezd6s6nek m6ltatlansagra vonatkoz6 szabilyozisa:
,,Meltattansdg miatt a kdpvisel6-testUlet hat'rozatitval megsz1nteti annak az onkormdnyzati
k6 pv isel1nek a meg b iz atdsitt,
a) ' (hatdlyon kiv lhelyezett pont)
b)' akit szitnd6kos bAncselekm6ny miatt joger6sen szabadsdgvesztesre iteltek;
c) - (hatilyon kiv lhelyezett pont)
d) akinek az 1llammal, onkormdnyzattal szemben - a lehets6ges jogorvoslati elj6r6sok kimerit6s6t
kiivetoen - kdztaftozAsa 5ll fenn, 6s azt az err6l sz6l6 6ftesit6s k6zhezv6telet6l szAmitott hatvan
napon belitl - r1szletfizet6s vagy fizet6si halasztirs eset6n az ezt enged6lyez6 hatdrozat
rendelkez6seinek megfelel6en - nem rendezi;
e) akinek a gazdasltgi titrsasdgokr6l sz6l6 torvdny rendelkezesei alapj4n a felszdmolits sordn ki
nem el4gitett kdvetelasekdrt a bir6sdg joger6sen megeilapitotta a felel1sseget 6s a bir6sigi
hat1rozat szerinti helyteilesi kdtelezetts6g6t nem teljesitefte;
f) aki a vele szemben meginditott bir6sdgi eljdrdtst lezdr1 joger1s bir1sdgi ditnt6s vdgrehajtAsilt
akaddlyozza, vagy azt neki felr6hat6 m6don elmulasztja;
g) aki a 36. $-ban szabdlyozott Asszefqrhetetlensqgi okot nem hozza a kdpvisel6-testulet
tudomdsdra."



megblzat6set meg kell szUntetni. Azonban az Onkormanyzati Hirlev6l 2015t6. szAmaban kialakitott
Slldspont szerint ahhoz, hogy a kepvisel6vel szemben a m6ltatlans6gi eljdr5s a koztartozes miatt
indithat6 legyen az Motv. 38. $ ('1) bekezdes d) pontj6ban irt felt6telek mindegyikenek teljesulnie
kell ( a tartozds joger6s, a felsz6lit6s megtortent, halasztisi, reszletfizet6si hatdridcj nem j5rt le, 60
nap a fizet6sre felsz6lit5st6l nem telt el). Fontos tov5bb6, hogy a felt6teleknek a m6ltailansdg16l
sz6l6 d6nt6s idopontjaban is fenn kell illnia (vagyis a koztartozasnak).
Az M6tv. 37. S (3) bekezd6se alapjdn az SZMSZ-ben meghat6rozott m6ltatlans6gi el.jdr6ssal
kapcsolatos feladatokat ell5t6 bizottsdgnak halad6ktalanul tov6bbitani kell kivizsgdl6sra a NAV
koztart026smentes adatbizisb6l tort6no torl6srol sz6l6 6rtesit6st. A bizottsdg kivizsg6l.ja a
meltatlans6gi ok fenndll5s6t es javaslatot tesz a m6ltatlansdgi ok fennSlldsdnak hi6nya eset6n a
megszirntet6sre, vagy fenndll6s eseten a m6ltatlans6g kimond6sdra. Tapasztalatunk, hogy a NAV
6rtesit6se alapj6n a m6ltatlansSgi ok kivizsg5l5sa nem minden esetben az fenti eljdrdsrend szerint
tort6nik

KOZTARTOZASMENTES ADOZOI ADATBAZISBA BEJELENTKEZES

Mdtv. 38. $ (4) bekezd6se: ,,Az onkormdnyzati k6pviselS megvdlasztdsdt6l sz)mitoft harminc
napon beliil kiSteles k6relmezni felv6tel6t az ad6zis rendj6r6l sz6l6 ti5rv6nyben
meghaterozott kiiztarbzesmentes ad6z6i adatbdzisba (a tovdbbiakban: adatbdzis). Az
onkorm4nyzati kdpvisel6 az adatbdzisba toft6n6 felvetel6re irdnyul6 k1relme beny[rjtesdnak
h6napjdt kovet6 h6nap utols1 napjitig k1bles a k6pvisel6-testt)letndl igazolni az adatbdzisba val6
felv 6te 16 ne k megt6ft6 ntet....."

A BI\I dll6spontjdt (l5st Onkorm6nyzati Hirlev6l 2O15t6. szlmAt) is figyelembe v6ve 6ll6spontunk,
hogy a nem k6pvisel6 bizottsdgi tagokra is alkalmazni kell a fenti rendelkez6st, tekintettel arra,
hogy az Motv. 40. $ (3) bekezd6se a m6ltatlans6g tekrntet6ben nem tesz kUlonbseget a bizottsag
k6pvisel6 6s nem k6pviselS tagjai tekinteteben.
A k6pviselci/ktils6s bizotts6gi tag fenti kotelezetts6g6nek teljesit6s6re viszonylag rovid id6 5ll
rendelkez6sre, ez6rt javasolt, hogy e k6telezetts6g6nek teljesit6s6rtil mAr az alakulo Ul6s ekjtt
t6j6koztat5st kapjon ( a bejelentkez6s elektronikus 0ton KOMA nyomtatv6nyon nytjthat6 be Anyk
nyomtatvanykitolto program haszndlatdval, mely bejelentkez6shez Ugyfelkapu szuks6ges. az
adatb5zisba t6rt6no felvetel igazol6s lead6s5nak m6djdr6l (eBEV elfogad6 nyugta csak a k6relem
beny0jt6s6t - melyet a megv6lasztds5t6l sz5mitott 30 napon belUl kell megtennie - igazolja, ezdrl
fontos hangsUlyozni, hogy a k6pvisel6 viszont a k6pvisel6testOletn6l/illetve a kijelol bizottsegnel a
k6relme beny0jt6sat k6vet5 h6nap utols6 napj5ig azt k6teles igazolni, hogy megtort6nt az
adatb6zisba val6 felv6tele (vagy a nyilvSnos adatbazis adatenak kinyomtatds6val, vagy NAV
koztartozasmentes ad6z6i adatb6zis hitelesitett kivonat6val).
A bejelent6s elmulaszt6s6hoz az Molv. 38. S (4) bekezdese k6zvetlen jogkOvetkezm6nyt nem f$z
abb6l a megfontolSsb6l, hogy az igazolSs bemutat6sdnak elmarad6sa dnmageban nem alapozza
meg a m6ltatlansegot. A mar hivatkozott 2015/6. Onkorm6nyzati Hirlev6lben kifejtettek alapjen az
al6bbi eljiris javasolt. tekintettel arra, hogy a k6pvisel6 kotelezettsegek6nt elti van irva, hogy az
adatb5zisba val6 felv6tel6t igazolni kell ( mely a gyakorlatban a kijelolt bizotts6ghoz val6
benyijt6ssal val6sul meg), ha erre nem kerirlt sor a bizottsig feladata, hogy hat6rid6 kit(z6s6vel
felhivja a k6pvisel6t kotelezetts6ge teljesites6re. Ha a k6pvisel6 kcitelezetts6g6nek nem tesz
eleget a bizotts6g az Motv.38. S (5) bekezd6sben hivatkozott tt/otv. 37. S (2)-(7) bekezdes alapjin
lefolytatja a m6ltatlans6gi eljSrdst (meghallgatja a k6pvisel6t, adatokat szerez be (l5sd ad6zds
rendj6r6l sz6l 2017.6vi CL. t6rv6ny 131. l4.bekezdbs i) pontjdt), 6s err6l t6j6koztatja a k6pviselo-
testuletet. Amennyiben beigazol6dik, hogy az adatb6zisba az6rt nem szerepel mert k6ztartozesa
dll fenn, a bizottsag kezdem6nyezi a meltatlans6g meg6llapitesat a k6pvisel6{estUletn6l. Ha

kOztartozes nem igazolhat6, akkor az igazolSs elmulasztesa miatt az Mdtv. 33. $-a alapj5n a

bizottsdg ind itvanyozhatja a k6pvisel6 tiszteletdij6nak, kolts6gterit6s6nek megvonds5t az SZMSZ-
ben meghatarozottak alapjdn.
Tapasztalatunk, hogy az adatb6zisba val6 felv6tel igazol6sa, illetve torl6s eset6n az 0jb6li felvetel
rgazol6sa, e116l a k6pvisel6testUlet t6j6koztat6sa sok esetben elmarad.



VAGYONNYILATKOZAT-TETELI KOTELEZETTSEG

Mtitv. 39. g (1) bekezd6s i ,,Az Ankormanyzati kepvisel6 megvdlasztdsilt6l, maid ezt kovet6en

minden 6v janu'r 1-jetot szitmitott harminc napon bel l ................vagyonnyilatkozatot
k'teles tenni. Az onkormdnyzati k6pvisel6 sajdt vagyonnyilatkozat1hoz csatolni kdteles a vele

koz6s hdztaft1sban 616 hitzas- vagy 1lettdrrsitnak, valamint gyermekenek (e $ tekintet6ben egyiltt:
hozzittaftoz6) a mell6ktet szerinti vagyonnyilatkozaht." E k6telezetts6g elmulasztasanak
jogktivetkezm6 nylt az lrilotv.39. $ (2) bekezdese szabAlyozza, amely szerinl. ,,(2) A
vagyonnyilatkozat t'telenek elmutaszt1sa eset'n - annak benyttit1s1ig - az onkorm1nyzati
kepyissl5 e tisztsdg1b6t fakad6 jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdiiat, term1szetbeni iuttatdst,
kolts6gt6 rit6 st n e m kaph at."
Az lr/otv. 39. S (3) bekezd6se el6irja, hogy a vagyonnyilatk ozatot a szervezeti 6s miikod6si
szab6lyzatban erre kijelolt bizotts6g (a tov6bbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgil6 bizottsdg) tartja
nyilvin 6s ellen6rzi.
farlalmaz m6g tovdbbi az onkormdnyzati k6pviselci/ 6s hozzAtarlozoja vagyonnyilatkozalAval
kapcsolatban el6irdsokat: az onkormAnyzati k6pvisel6 vagyonnyilatkoz ala - az ellen6z6shez
szolglltatott azonosit6 adatok kiv6tel6vel - ktiz6rdekb6l nyilv6nos. Az onkorm5nyzati k6pvisel6
6s hozzAlarlozqa targyevben tett vagyonnyilatkozatenak benyrijt5s6t kovet5en, az elozo 6vre
vonatkoz6 vagyonnyrlatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgdl6 bizottsag a k6pvisel6nek
visszaadja. Az <inkorm6nyzati k6pvisel6 hozzltartoz6jAnak nyilatkozata nem nyilv6nos, abba
csak a vagyonnyilatkozat-vizsg616 bizotts5g tagjai tekinthetnek be az ellen6rzes celjAb6l.
(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos elj6r5st a vagyonnyilatkozat-vizsgdl6 bizotts6gn6l bdrki
kezdem6nyezheti. Az elj5r5s eredm6nyer6l a vagyonnyilatkozat-vizsgdl6 bizotts6g tdjekoztatja a

soron kovetkez6 Ul6sen a k6pvisel6{estUletet.
Az lvlotv. 39. S (5) bekezd6se az onkorminyzati k6pvisel6 szAmAra tovebbi kdtelezetts6gk6nt irja
elci, hogy,, A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljdrds sor1n a vagyonnyilatkozat-vizsgitl6 bizottsdg
felhivAs1ra az onkormdnyzati k6pviselS kdteles sajit, valamint a hozzltartoz6ja
vagyonnyilatkozatdban feltiintetett adatokra vonatkoz6 azonosit6 adatokat halad6ktalanul
irisban bejelenteni. Az azonosit6 adatokat csak a vagyonnyilatkozat-vizsgdl1 bizottslg tagjai
ismerhetik meg, azokat az euarits lezdr1set kdvet6 nyolc napon beliil t1rdlni kell."

Tapasztalat, hogy a k6pvisel6testtrletek tobbs6ge jellemz6en nem szabdlyozza az SZlt/lSZ-ben a
vagyon-nyilatkozatt6tellel, illetve ellen6rz6ssel kapcsolatos elj6rdsrendet. Az al6bbiak
szab6lyozdsa javasolt: vagyonnyilatkozat-nyomtatv6nyok kiad6s6nak mik6ntje, az 5tv6tel m6dja, ki
gondoskodik azok meg6rz6s616l, a vagyonnyilatkozat lead6sa teljesit6s6nek, valamint az eloz6 6vi
nyilatkozatok visszaad6sSnak dokument6l6sa, a bizottsag feladata, a k6pvisel6testUlet
t6j6koztatSsa, elmarad6s eset6n a jogk6vetkezm6nyek alkalmaz6s6ra vonatkoz6 rendelkez6s. A
felterjesztett jegyz6konyvek alapjan szint6n tapasztalat, hogy nem minden 6nkormAnyzatnel k6szul
bizotts6gi jegyz6konyv a vagyonnyilatkozatok leadds6r6l - annak ellen6re, hogy a
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos hat6sk6r jogosultja a bizottsdg, mint testLrletet -, illetve annak
megtort6nt6r5l elmarad az elnok r6sz616l a k6pvisel5-testUlet t6j6koztat6sa.

A k6pvisel6-testUlet bizottsSg6nak nem k6pvisel6 bizotts6gi tagja is lehet, ez6rt a ktils6s tagok
vagyonnyilatkozat-t6teli ktitelezetts6g6re kiil<in ki kell t6rni: A bizotts5gok tagi6r6l az M6tv.
54. $ rendelkezik, ahol azt mondja, hogy a nem dnkormdnyzati k6pvisel6 bizotts6gi tag jogai 6s
kotelezetts6gei a bizottsdtg iil6sein megegyeznek a k6pvisel6 bizottsdgi tagok jogaival 6s
kdtelezelts6geivel. T6ny, hogy a ktils6s bizottsSgi tagokra ktrlon szab6lyokat megellapit6 40. S a
vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezetts6gr6l kifejezetten nem rendelkezik 6s direkt m6don a
vagyonnyilatkozatot szabelyoz6 39. $-a is csak a k6pvisel6t, polgSrmestert, alpolgArmestert
kotelezi nyilv6nos vagyonnyilatkozalt6telre. A Belugyminiszt6rium 6ltal k6pviselt 5llSspont szerint
(l6st Onkorm5nyzati Hirlev6l 201516. sz6mAt) a kUls6s tagokat nem csak a k6pvisel6kkel azonos
jogok illetik, hanem kotelezetts6gek is terhelik, ezt t6masztja al6 az Motv. 40. g-6ban a ktjls6s
bizottsdgi tagokkal kapcsolatosan az dsszef6rhetetlens6g, a m6ltatlans5g, a dijazSs tekintet6ben
irt, a k6pvisel5vel azonos jogok 6s kotelezetts6gek.) A kiils6s bizotts5gi tag eset6ben konkr6t
rendez6 szab6lyk6nt lehet azonban figyelembe venni az egyes vagyonnyilatkozat-t6teli



kotelezetts6grol szolo 2007. evi CLll. torv6ny (a tovdbbiakban. Vnytv.) 3. g (3) bekezd6s e)
pontjaban irt nem kozszolg6latban 6116 ondll6an vagy test0let tagjak6nt javaslattetelre, dont6sre.
ellen6rz6sre jogosult szemely feladatokhoz kot5do vagyonnyilatkozat-t6teli kOtelezetts6get is,
illetve a Vnytv. 4. $ d) pontja alapjin c6lszer[1 a k6pviselci{estiLlet SZMISZ-6ben a kulsos bizotts6gi
tagok vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezetts6g6t szabAlyozni. A Vnytv. a nem kozszf6rdban val6
foglalkoztatSs eset6n is el6irja a nem nyilvSnos vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezetts6get, mely a
nem k6pvisel6 kUls6s bizottsdgi tagok ( 6s hozzAlafloz6ik) eset6ben alkalmazhat6.


