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jegyz6kiinyve
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JEGYZ6KONYV

Kdsziil M6trasz6l6s Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiiletdnek 20 I9. november 12. napjrin a

Miivelod6si H6zban (3068 Miifaszol6s, 'l'tizolt6 utca 3.) megtartott nyflt til6sirol.

Jelen vannak Nagy Adrim
Bal6zs KilmSn
Gyori Adam
Hegediis Eva
Kaszal6n6 l;iszl6 Judit
K0kdny Zolt6n
Siposn6 Vigh Ildik6

Tan6cskozisi joggal risa vgsz: Nagyvriradi Istvdnnd igazgatisi tigyinl6zo/jegyzokon),^r'vezeto
M6trasz6l<is Ktizs6g Onkorm6ryzata l/2019.(1.25.) tinkorm6nyzati rendelete ( SZMSZ ) alapjin.

Nacy Adiim ooluirmester kdszaintdtte a megielenteket. Megiillapitotta. hogy a k6pvisel6-testiilet 7

megv6lasztott tagj6b6l mind a7 fo jelen van, igy a testiilet hat6rozatk6pes. a k6pviselo-testiilet til6s6t
mcgnl itona

A polg6rmester az al6bbi napirendi pontokat javasolta elfogadni a kdpviselo-testiilet r6sz6re

NaDirendi iavaslat

l.A polgSrmester programj6nak ismertet6se
El6terieszto: Nagy Adiim polg6rmester

2. SZMSZ feliilvizsg6lata, m6dosit6sa
Eloterieszto: Ktik6ny ZoltSn Ugyrendi BizottsAg elntjke

3. Ddntds K6pvisekii tiszteletdij16l
Eloterieszt6: Nagyv6radi Istvilnn6 jegyzS megbizottja

4. Trijdkozalls a k6pvisel6k jogair6l 6s kdtelezetts6geirol
Eloteriesztri: Nagyv6radi Istviinnd jegyz6 megbizottja

5. Javaslat az dnkormAnyzat gazdasrigi fel0lvizsg6latrira
El6terieszt6: Kdk6ny Zolt\n Ogy'lendi Bizotts6g elndke

6. TSj6koztat6s a polg6rmester 6s a k6pviseltik vagyonnyilatkozat6nak leadSs6r6l
E,lolcrieszto: Kcjkiny Zohen Ogyrendi Bizotts6g elndke

A polg6rmester megk6rdezte a k6pvisel6{estiilet tagiait6l, hogy van-e egy6b napirendijavaslat.
A k6pvisel6-testiilet r6sz6r6l egy6b napirendi javaslat nem hangzott el, 7 igen szavazattal elfogadta
azt.

Narrirendi nontok tdrsyal6sa

1. Napirend

A polgArmester program.j6nak ismertetdse

Nas), AdSm polgirmester ismefiette programjiit, az 6ltala fontosnak tartott feladatokat. Ezek t<jbbek
kdziitt
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polg6rmester
alpolg6rmester
k6pvisblo
k6pviselo
k6pvisel6
k6pviselo
k6pviselo



) A hriziorvosi elliites bizlosit6s6nak rendezdse, hogy 5lland6, rendszeres ell6t6shoz jusson

minden helyi lakos
P Eg6szs6gmegorz6s lehettisdg6nek bovit6se, massz6zs, gy6gl,torna, term6szetgy6gyeszat

biztosites6val
) Id6sek nappali klubj6nak kialakitiisa, illewe a min6s6gi k0z6tkezte16s biztosit6sa drdek6ben az

tizemi konyha megnyitrisa, ezeltal a telepiildsen [jabb munkahelyek litrehoziisa
F Az 6voda rekonstrukci6j5nak folytat6sa, illeti,e a p6lyrizatok adta lehet6sdgek kihasznilisival

az udvari j6tsz6tdr 6s eszkdzeinek korszeriisitdse.
F M6trasz6l6sdn az altalanos iskola als6 tagozatSnak megnyitisa
F Hagyomiinyos valamint az egyhrizi 6s 6llami tinnepek mdlt6 megtinnepl6se, a helyi fiatalok

r6sz6re rij 6s modern kdztissdgi terek kialakit6sa, hat6kony ktjzmiivelod6s, orszAgosan is
elismert el5ad6sok biaositrisa

F Mitraszol6s teriilet6n pblyezati fon6sb6l mindenhol aszfaltozott utcek, felirj itott j6rdik
legyenek

) kgal6bb kett6 jetsz6t6r, 6s kdzdss6gi t6r, amelyet a gyerekek szabadon haszn6lhatnak
) Gondozott vizelvezet6 6rkok, kdzterek, buszmegill6k, szem6ttirol6k
P Falubusz beszerzdse a lakoss5g ig6nyeinek kiszolgil5siira
F Hat6kony polg6r6rs6g megszervez6se, a ki6pitett t6rfigyel6 rendszer aktiv6lSsa a kdzbiztonsdg

6rdek6ben
) Helyi 6pitett drdks6g karbantartiisa, v6delme, az dnkorm|nyzati 6s egyhizi tulajdonban l6v6

ingatlanok folyamatos korszeriisit6se 6s fejleszt6se helyi vrillalkoz6k bevon6sdval
F Kdzmunka program folltat6sa

Nagl,vonalakban ennyit szeretett volna elmondani.

SZMSZ feliilvizsgilata, m6dositisa

Kdk6ny Zolt6n Ugyrendi BizottsSg elncike a napirendi ponthoz kapcsol6d6 rendelettervezetet melyet
ismertetett a k6pvisel6-testtilet el6tt - mindenki megkapta, httanimhnyozhatta ( I szimri mell6klet ).

Megk6rdeae van-e k6rd6s, javaslat a m6dosit6 javaslattal kapcsolatban?

Javaslat, k6rd6s nem hangzott el. T6j6koztatta a k6pvisel6testiilet tagiait, hogy a m6dosit6 javaslat
elfogadiisrlhoz, miut:in az m6dosit6 rendelet-tervezet, min6sitett tdbbs6g sziiks6ges.

K6rte a k6pvisel5-testiilet tagiait, hogy a rendelet-tervezet elfogad:isival kapcsolatban szavazzanak.

A k6pvisel5-testtilet egyhangrilag 7 igen szavazallal - a rendelet-tervezetet elfogadta.

Mitrasz6l6s Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
5/201 9.(XI.f 3.) tinkormlnyzati rendelete
M6trasz6l6s Ktizs6g Onkormdnyzata 6s Szervei Szervezeti 6s Miiktid6si
Szabillzat6r6l 3z616 l/2019.(1.25.) iinkorm:inyzati rendelete m6dositfsi16l

A rendelet ajegyzokonyv l/a. szdmri mell6klete

3. Napirend

Dtint6s K6pvisel6i tiszteletdij16l

Naswdradi Istv6nn6 a csv7C) mesbizotti koztatta a k6pviselo-testuletet, hogy a az elozoa

k6pvisel6-testi.ilet nem alkotott rendeletet a k6pvisel6i tiszteletdijr6t. Ezzel kapcsolatban elk6sziilt a

2. Nanirend



rcn d clellcn !'ze[ ( 2. szinrri orell{klet ), nrellct a hepr iscl6-'tcstiilctnck kcll cllirgadnia.

N,lcqk6rdezle r arr-c k6rdes. jar.aslat a rerdelctter\ czettel kapcsolatban?

Ja\r\lal. krrdri ncDr hallszon cl. laiiko./lrtla a kcpr i't'lo-tcstiilet tarjair. h,,rr u rcnriclct
elfogadrisrihoz rrlin6sftetl tdbbsdg sziiksdges.

Kirtc a kdpi isel(i-tcstijlet ta&iait. hogl a rcndelet-len ezet eliogadeseval kapcsLrlarban szavazzanak.

A kdpviseliitesli]let eg,\'hangrilag 7 igen szavazatlal - a rendelel-terYcz-etel elfogadta.

Mdtrasz6l6s Kiizsdg Onkormdnlzata K6ptisel6-testiilet6nek
/2019 l.l 3. iinkorm:in (i rendelctc

a telepiil6si k6pvisel6k tiszteletdiji16l

A rendelet ajegyziikiinlv 2/a. szimf mell6klete

T6j{korat6s a kdpvisel6k jogair6l 6s kdtelezetts6geirdl

Nag.w*6radi lsfvinnd ieg.vzti megbizottja t6j6kodatta a kdpvisel6-testiilet tagiait, ho$/ a napirendi
ponthoz kapcsol6d 6 ,. nilkoztati a helyi ankormthq'zari kdpvisel6k legfontosabb kablezettsigeirdl -
lrugyonm'ilatkozat, niltatlansdg, ktiztdrlozdsmenles ad6z6i adalbltzisha bejelentke:is " tejekoaat6t a
meghiv6val egytitt mindcnki megkapta- 6ttanulm6n)'ozhafta ( 3. szrlm{ mell6klet ).

Mcgkirdeztc van-e kdrdds a kdtelczettsdgek teljesit6sivel kapcsolatbarr

Kdrd6s nem hangzott el a krlpvisel6k r6szdr6l

Javaslat az iinkormiuyzat gazdasigi feliilvizsg{latira

r.ok T.olt|r. l) rendi Bizo eln elmondta, kaotikus 6llapotok vannak az 6nkormanyzate

gazd6lkodrislban. Mindenk6pp sziiksdgesnek tartja annak 5tviligitisit liiggetlen szakdrt6 bevonAs6val
Szerinte errc mindenk6pp forr6st kell biztositani.

K6rte a kdpvisel6k javaslatait, hozzasmlrsait.

A kfpvisel6-testiilet tagjai azt
gazdrllkodiisrinak iitvil69ftiisa.

az Sll6spontot k6pviseltdk, hogy sztks6ges az 6nkorm6nyzat

A k6pvisel5-testiilet eg,vhangrllag - 7 igen szavazattal - az al6bbi hatArozatot hozta

Mitrasz6l6s Ktizs6s 6nkorminvzata K6ovisel6-testiilet6nek
27 /2019.(Xl.l2.\ szimt hatirozatt
az iinkormtnyzat gazddlkod6s{nak 6tviLigit6s6r'al kapcsolatban

M6trasz6l6s Kiizs6g onkorm6nyzata K6pviselGtestiilete ugy hatArozott, hogy
fiiggetlen kdnywizsgril6t k6r fel a Mdtraszol6si Onkormdnyzat sazd kod6s6nak
6tvil6git6sira.

{. lr*aDirentl

5. Napirend
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6.)iapired

A k6pv ise liitc stiilct lclhalalmaz,za a polganrcstcrt- lxrlr kiinrrrizsgikiral a leladar
clvdqzclsdlc a nresl)izir,si szeziid{st kiissi: m!'g. es a tovibbi sziikscrges intfzLed(.seket
leg) c rreg.
I idririd6: i'ftclcmszelti
!c.lel6l i,\ag-r Adenr polqamestcr

l6jdkoztat6s a polgdrmcster ds a kdpviselok vagy'onrv ilatkozatiinak lcadris6rirl

kmf

Kp&ely-Zo]tAr1 llel4lrdj-Brzslts6C, t4ikoztatta a kipvisckiket, hogy a mai nap volt a

iiat{rideje a polg6nnesler a kipvisel6k valamint csalidtagjaik vagl'onnf ilatkozatiuak leaddsira. Ennek
a kiilelezetts6gdnek a polgrrnrester ds minden k6pviselo illetvc csa!6dtagjaik eleget tettek.

Napirendi ponton kiviil Nagv Ldem polgemrester lejekozlafta a kipvisel6ket. hogy Cserhitszcntivan
Onkormanyzata felmondta a Mitraszol6si Koz,js Onkorminl zati Hivatal nlikddtetds6rc kotdtt
megrillapodist. Egy' rij rnegillapodas ktitdse lenne a c6l.

Tpbb napirend nem volt epg,6b 6szrev6tel hozz6sz.6i6s nem halgzotl el.

Nagy Adnm polg6rmester megkdsz6nte a r6szvdtelt ds a z ilest bezixta.

{"

Nag"v Adanr
pol96rmester

J10,1+0"0i, h,hrtr,^,/
NaH) 'eradi tsivdnni
jeryz6 megbizoflja
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MAtraszol6s Kcizseg Onkormrinyzata
3068 M6traszol os. Kossuth t6r 15.

Telefon: (32) 468-485
Fax: (32) 468-485
e-mail :polghivmatraszolos@gmail.com.

Mcghiv6

Magyarorszdg helyi cinkormiinyzatair6l sz6l6 201 l. dvi CLXXXIX. trirvdny 45. $-iban foglaltak

alapjiin Mdtrasz6los Kilzsdg 6nkormS,nyzata K6pviselo-testtiletdnek tildsdt

2019. november 12. naD i6n ( kedd ) 18.00 6r6ra
tisszehivom.

Az iil6s helye: Miiveloddsi Hiz (3068 Miitrasz6los Trizolt6 utca 3.)

Napirendi iavaslat

A polg6nnester programj6nak ismertet6se
Eloteriesa6: Nagy Adiim polgrirmester

2. SZMSZ feliilvizsg6lata. m6dositdsa
El6terieszto: Kdkdny Zoltrin Ugyrendi Bizottsdg elncike

3. D0nt6s K6pvisekii tiszteletdij16l
Elote{esa6: Nagyv5radi Isw6nn6 jegyzo megbizottja

4. T6j6kozat6s a k6pviseltik jogair6l 6s k6telezetts6gei16l
Eloterjesa6: Naglvriradi IstvriLnn6 jegyz6 megbizottja

5. Javaslat az tinkorm6nyzat gazdas6gi feliilvizsg6lat6ra
Eloterieszto: Kdk6ny Zolt6n Ugyrendi Bizottsig eln<ike

6. T6j6kodatas a polg6rmester 6s a k6pvisel6k vagyonnyilatkozat6nak lead6s6r6l
ElplcfissZlqr Kdkeny Zoltan Ugyrendi Bizotts6g elndke

Megjelends6re, aktiv kdzrem[kdd6s6re felt6tlen sz6mitok.

Mdtrasz6los. 201 9. november 8.

Nagy Ad6m sk.
polg6rmester



Jelenl6ti iv

Mitrasz6l6s Ktizsdg Onkorminyzata K6pviscl6-testiilet6nek
2019. nolember 12. napj:in m€gtartott nyilt iil6s6re

Nagy Adrim

BalSzs Krilmrin

Gy6ri Ad6m

Hegediis 6va

polgSrmester

alpolg6rmester

kdpviselo

k6pviselo

kipviselo

kdpviselo

k6pviselo

ilo
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Kaszal/rn6 L6szl6 Judit

Ktik6ny Zolt6n

Siposn6 Vigh lldik6

Tan6cskoz6si i oggal rdszt vesz

Nagyv6radi Istv6nnd jegy z5 megbizottja

Lakoss6s kdr6bol megielent:
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I{itrasz(iliis Kiizs6g Onkorminvzata K6Dr isel6-testiilet6nck
...../20f 9.(XI.......) iinkorminyzati rendelct-tervezete

Mitrasz6l6s Kiizs6g 6nkormrinyzata 6s Szcn'ei Szen'czeti 6s Miiktid6si Szab{l-r*zatf 16l 5z6l6
I 12019.(1.25.) iinkorm{nyzati rendclete m6dositisi16l

Mdtraszolos Kozs6g Onkormdnyzal6nak K6pviselo-testiilete az Alaptorv6ny 32. cikk (2)
bekezdisebcn mcShat6rozon eredeli jogalkot6i hat5sk616bcn. az Alaptiin'eny 32. cikk ( I ) bekezd6s d)
pontiSban 6s a Magyarorszig helyi cinkonlrin.vzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. lilliny 53.8 (l)
bckezdisdbcn foglalt fcladatkdr6ben elj6rva az alabbi rendeletet alkoda:

r.$

Mdtrasz<ilos Kcizseg Onkonn6nyzata ds Szervei Szervezeti es Miikcid6si Szabflyzat6rol Sz6l6
112019.(1.25.\ cinkorm6nyzati rendelete 1.$ (7) bekezddse helydbc a kcivelkczo rendelkezds I6p. 6s az

eredeti (7)-( l2) bekezdds szimoz6sa (6)-( I I ) sz6mozasra vdltozik.

,,(6) A Kdpv iselo-testiilet tagiainak szttrna 7 f6 kdpviselo ds I fo polgrirrnester. A kepviselo-testiileti
tagok nev6t. lakcim6t a l. szfm[r fiiggeldk tartalmazza. A kdpviseloi eskti szdvegit a 1. szdm[t
mell6klet tartalmazza.''

2.$

A rendelet 5.$ (1) bekezd6se helydbe a ktjvelkezo rendelkez6s ldp:

,, (l) A Kdpvisel6-testtlet iil6s6t a polg6rmester, t6voll6t6ben az alpolg6rmester, mindkett6jtik
egyidejii akadrilyoztatAsa esetdn a korelndk hivja 6ssze 6s vezeti."

3.$

A rendelet 6.Q (l) bekezd6se helydbe a kdvetkezri rendelkezds ldp:

,,(l) A kdpviselo{estiileti til6s6t a polgarmester, akad6lyoaatiisa eset|n az alpolg6rmester
mindkett6iiik egyideiii akad6lyoztat6sa eset6n a korelntik vezeti. Az til6st vezet6 feladata a
tan6cskoz6s rendj6nek zavartalan biztosi isa."

4. $.

A rendelet 17.$ (2)-(3) bekezd6se hely6be a ktjvetkezo rendelkezds l6p:

,,(2) A polgrirmestert tart6s (l h6napot meghalad6) tivoll6te esetdn az alpolgiiLrmester helyeftesiti a
polgrirmester rendelkez6se szerint.
(3) A polgirmester a rendeletben meghatirozott feladatokon tril konkr6t feladatok elkitisival bizhatja
meg az alpolg6rmestert."

SE

Ez a rendelet kihirdet6sdt krivet5en 2019. november ......-6n l6p hatilyba

Mitraszol6s, 2019. november ...

Nagy Ad6m sk.
polg6rmester

dr. Turza Csaba J6zsef sk.

1egyz6
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l\'Ii tra sz6kis Iiiizstg (inko rminr z.ata Ki'pvisclti-tcstiilet6n eli
5/2019.(Xl.l3.) tinkormdnvzati rendclcte

Mltraszdliis Ktizs69 Onkorminl'zata 6s Szen'ei Szen'ezeti 6s Miikiiddsi Szab{l.vzat6r6l 5z616

1/2019.(1.25.) iinkorm:inyz.tti rendelele m6dositisir6l

lr,l6trasztiliis K(izsdg Onkornr6nl'z.al1rnak Kdpyiscl(;testiilcle az Alapriirveny 3?. cikk (2)
hekezddscber me.'qhaliirozott eredeti j Lrllalkot6i hatrisk(ir6ben. az -,\laplon'an\'32. cikk (l) bekezd6s d)

pondlbar es a lvlag'-arorszig helli inrlormrinl zataircil sz6ki 201 l. ivi Cl-X-XXIX. tiirvdu1 53.{ (l)
bckez.desdbcn loglalt feladatkorebel el1i'rrla az al6bbi rendeJetct alkotja:

I,$

i\16trasz,316s Kozsig Onkonn6ny zata is Szcn'ei Szcn'czeti ds MtikddIsi Szabrilyzatar6l Sz-616

112019.(1.?5.) Linkorrndnyzati rendclete l.-s (7) bekezddse hely6be a kdvetkcz6 rcndelkezis ldp, es au-

er-edeti (7)-( 12) bckezdds szdmozisa (6)-( 1 I ) szjrnozrlsra vdltozik.

..(6) A K€pviscki-tcsttlet talliainak szirna 6 fit kdpviscl6 6s 1 fo polgtirrncster. A k6p\,isel6-tcstiileti
tagok neYdt, lakcinrJt a 1, szzm[ 11igr:el6k tartalmazza. A kdprisel6i cski] szoveget a 1, sz.6m[
'melliklet tartalmazza.''

2.S

A rendelet 5.$ (1) bekez.ddse helyebe a kiivelkez6 rendclkezds ldp:

.- (1) A Kepviselo-tesltilet Ildsdt a polgirrriester, tiivollit6bcn az alpolgiirmcstel mindkett6ji.ik
egy idejI akadril_voztatisa eset6n a korelndk bivla rissze is vezeti."

3.$

A rendeler 6.$ (1) bekezd6se helfibe a kiivetkez6 rcndelkezds lip:

..(l) A kdpvisel6-testUleti iil6s6l a polgrirmester, akadilyoaatasa eset6n az alpolg6rmester
mindkettSjtk egyidcjff akad6lyoztatesa ese16n a koreln0k yezeti. Az iil6st vez.et6 feladata a

raniicskozis rendjdnek zvartalan biztosit6sa."

4.S.

A rcndelet 17.$ (2)-(3) bekezddse helyibe a kovetkez6 rendelkez-6s lip:

,,(2) A polgirmcstert tart6s (1 h6napot meghalad6) t6voll€te eset6n az alpolgirmcster helyettesiti a
polg6rmester rendelkezdse szerint.
(3) A polgrirmester a rendeletben meghat6rozott feladatokon tirl konket feladatok ellitasrival bizhatja
meg az alpolg6rmcstert."

5.S

Ilz a rendelet kihirdet€sdt k6vetiien 2019. novemtrcr l3-6n I6p hatilyba.

M6trasz6l6s, 2019. novenrber 12.

! /)t
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Nagy Add,rn
polgelmester
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2. szAmt3 melleklet

M:itrasz6l6s Ktizs6s Onkorm nvzata K6pvisclS-tcstiilet6nck
....../201 9.(XI....) iinkorminYZati rendclet-tervczet

a telepiil6si k6pvisel6k tiszteletdijA16l

Mitraszol6s Krizs6g Onkorm Anyzatinak K6pvisel5-testii lete az Alaptdrv €ny 32. cikk (2)
bekezd6sdben meghaterozott eredeti jogalkot6i hat5,sk6r6ben, az Alapt0rv6ny 32. cikk (l) bekezdds a)
pontjaban 6s a Magyarorszlg helyi dnkorm6nyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. tt rvdny 35.9 (l)
bekezd6sdben foglalt feladatkdr6ben eljAwa az al6bbi rendeletet alkotja:

1.$

A rendelet hatiilya a polg6rmester 6s alpolg6rmester kiv6telivel a k€pvisel6testiilet tagjaira terjed ki.

2.$

A k6pvisekit 45.000 Ft tiszteletdij illeti meg.

3.S

A 2.$-ban r6szletezett tiszteletdijakat havonta, a h6nap utols6 napjrit k0vet6 3. munkanapj6ig utalja rit
a M6trasz6l6si Kdz6s Onkorm6nyzati Hivatal p6nziigyi tigyint6z6je.

4.!i

(l) Ezen rendelet kihirdetdse napjrin I6p hatrilyba azzal, hogy a tiszteletdijakat 2019. okt6ber 13.
napj6t6l kell e rendelet szerint foly6stani.

M5traszol6s, 2019. november ...

Nagy Adim sk.
polg6rmester

dr. Turza Csaba J6zsef sk.
jegyzo
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lllitrasz6liis Kiizs6g Onkor-nr in\ zatn K[D\ iscl(i-tcst ii lct €n ek
6/20l9.(X1.13. 1 ijnkorm6nvzati rendelcte

a telcpiildsi k{pvisel6k tisztcletdijri16l

Mritrasz6i6s Kdzsig Onkormrinl'zaldnak Kipvisel6testiilete az Alaptiin'6n1 32. cikk (3)
bckezd6sdbel meghat6rozott eredeti jogalkot6i hat6skiirtbcn, az Alaptirrv€ny 32. cikk ( I ) bckezdis a)

ponrj6ban 6s a Magl-arorsz6g helf i dnkomrdnyiratair6l sz-ril6 2011. 6vi CII.XXXIX. t6rveul' 35.$ (l)
bekezddsdben foglak feladatkiiribcn clj6na az al6bbi rendeletel alkotja:

1.$

A rendclet hatdlva a polgirmester es alpolgemrcster kiv6leldvel a kdpvisclo-tcstiilet tagiaira teied ki.

2.S

A k€pvisel6t 45.000 Ft tisi.teletdij illcti mcg.

3.$

A 2.8-ban reszletezett risaeletdijaliat havonta, a honap utolsri napjAr kiivel6 3. munkanapj,ig utalja rit
a Mitrasz6l6si KiizrJs Onkormanyzati Hivatal p6nziigyi agyintdz6jc.

4.S

(l) Ezen rendclet kihirdet6se napjin l6p hatlllha aznl, hog/ a tisdeletdiiakat 2019. oktober 13.

napj6r6l kell e rendelst szerint foly6stani.

Mltrasz6l6s. 2019. november 12.
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T6j6koztat6
a helyi tinkorm Anyzati k6pvisel6k legfontosabb ktitelezetts6gei16l -

vagyonnyilatkozat, m6ltatlansig, kciztartoz6smentes ad6zoi adatbizisba
bejelentkez6s

Magyarorsz6g helyi onkormdnyzaltol szol6 2O11. 6vi CLXXXIX. torv6ny 32. $ (1) bekezd6se igy
fogalmaz, hogy az onkormanyzati kepvisel6 a teleptjl6s (f6v6rosi kertllet, megye) eg6sz66rt v6llalt
felel6ss6ggel kepviseli a v6laszt6inak az 6rdekeit. Az onkormdnyzati k6pvise16k jogai 6s
ktiteless6gei azonosak, melyeket az M6tv. 32. S (2) - (3) bekezd6sei tartalmaznakt ,,(2) Az
6 n korm 6nyz ati k6 pv isel 6 :

a) a k€pvisel6lestiilet bsen - a szervezeti 6s mfikodesi szab4lyzatban meghatiirozott m6don -
kezdemdnyezheti rendelet megalkotdtsdt vagy hat4rozat meghozatal6t;
b) a kdpvisel1-Iest let iil6s6n a polgitrmestefi6l (alpolg6rmesterl6l), a jegyz6t6l, a bizofiseg
elnokdtdl Ankorm4nyzati i)gyekben felvil1gositdst kdrhet, amelyre az Iil6sen - vagy legk6sdbb
harminc napon bel l ir6sban - 6rdemi vdlaszt kell adni;
c) k1rdsdre az irdsban is benyijtott hozzdsz6l4sdt a jegyzdkdnyvhoz kell mell6kelni, vagy
k6rds6re a v6lemdnyet 169ziteni kell a jegyz1konyvben;
d) tan6cskoz4si joggal rdszt vehet a k6pvisel6lest let b6rmely bizotts6gdnak nyilvdnos vagy 26rt
iil6sdn. Javasolhatja a bizoftsdg elniikenek a bizottsitg feladatkorebe taftoz6 Agy megtdrgyal1sdt,
amelyet a bizottsdg legkdzelebbi l6se el6 kell terjeszteni 6s tdrgyallsdra az 1nkormdnyzati
k6pvisel6t meg kell hivni. Kezdemdnyezheti, hogy a k6pvisel6lest let vizsgdlja fel l
bizottsdgdnak,apolgdrmesternek,ar6sztinkormenyzattedlleftnek,ajegyz1nek-ak6pvisel6-
b$Alet 6ltal atruh4zott - 1nkormdnyza Agyben hozott d,5nt6sdt;
e) megbizds alapjen kepviselheti a kdpviselllestiiletet;
f) a polgdrmesteft6l ig6nyelheti a kdpvisel6i munkdj6hoz sztiksdges tdjdkoztatdst. Kozdrdekfr
gyben kezdemdnyezheti a polgdrmester intdzkeddsdt, amelyre annak harminc napon belt)l

4rdemi vitlaszt kell adni;
g) a testiileti munkdban val6 rdszv€telhez sz ks6ges iddtartam alatt a munkahely€n felment6st
6lvez a munkav6gz6s al6l. Az emiatt kiesett jovedelm6t a kdpvisel1lestiilet teriti meg, melynek
alapj6n az onkormAnyzati kepvisel6 tdrsadalombiztosit1si elldtdsra is jogosult. A kepvisel6lestAbt
ittal d nyt i s megitl I apith at;
h) a kdpvisel5lesttilet 6s a kepvisel6lestAlet bizottsdgenak dl1sen a magyar jelnyelvet vagy az
dltala vdtlasztott speciSlis kommunikdcios rendszeft haszn1lhatja. A magyar jelnyelv, valamint a
v6lasztott speci4lis kommunikitci6s rendszer haszndlatdnak valamennyi k1ltseget az
o n korm at nyz at b izto sitja;
i) kdteles a test leti til6seken megjelenni, a k6pvisela-testiilet munkdjdtban 6s
diSnt6shozatali eljdrdsdban r6szt venni;
j) eskiit6tel6t kiivet6en herom h6napon beliil kiSteles r6szt venni a kormAnyhivatal Sltal
szervezett k6pz6sen;
k) kt5teles kapcsolatot tartani a vdlaszt6polgdrokkal, akiknek €vente legal1bb egy
alkalommal tdjdkoztatdst nyijt k6pvisel6i tev6kenys6g6r6l.
(3) Az onkormdnyzati k1pviselS e min6sdg6re saj1t szakmai vagy iizleti gy6ben nem
hivatkozhat."
A fenti 32. $ (2) bekezdes i), j) 6s k) pontjai nevesitik a a k6pvisel6 kotelezetts6geit.

A fenti kotelezetts6gek elmulaszlAsAhoz a jogalkot6 nem f[iz kozvetlen jogkovetkezm6nyeket, az
M6tv. 33. $-6ban a k6pvisel6-testUlet sz6m6ra adja meg a lehet6s6get, hogy az SZMSZ-ben
szabAlyozza a tiszteletdij, koltsegt6rit6s csokkentes6nek, megvondsdnak szab6lyait:
,,Az e t6rv6nyben meghatdrozott kotelezettsegeit megszegd 1nkormdnyzati kdpvisel6 megdllapitott
tiszteletdijdt, term6szetbeni juttat1sdt a k1pvisel1lestAlet - a szervezeti 6s mAkdd|si
szabdlyzabban meghatArozoftak alapjAn - legfeljebb tizenk,t havi id6taftamra csokkentheti,
megvonhatja. lsm€telt kiitelezettsegszeges esetdn a csokkent4s vagy a megvonAs hjra
megAllapithat6."



Tov6bbi ktitelezetts6gek:

M6tv. 28. $ (2) bekezdes mint kotelezetts6get irja elo, hogy ,, Az onkormdnyzati kdpvisel6 a
kepviselS-test let alakulo iil6s6n, id6kozi v6laszt6s eseten a megvdlasztAsdt koveto iilesen a
kepvisel6-testdlet elott az 1. mell6klet szerinti szoveggel esk t lesz ds err6l okmdnyt ir ald."

M<itv. 49. S (1 )-(2) bekezd6se: ,,A kdpviselo-testulet dont1shozatallbol kizdrhat6 az, akit vagy
akinek a kozeli hozz1taftoz6jdt az iigy szemAlyesen 6rinti. Az t5nkorminyzati k6pviselti k6teles
bejelenteni a szem6lyes 6rintetts6get. A kizdrdsrol az 6rintett onkorm6nyzati k6pvisel6
kezdem6nyez6s6re vagy b6rmely onkorm6nyzati k6pvisel6 javaslatdra a k6pvisel6le$Abt dont. A
kiz6fi 6nkormenyzati kdpviselot a hat6rozatk6pess6g szempontj6bol jelenlev6nek kell tekinteni.
(2) A kdpvisel6-test}let szervezeti 6s mik6d6si szab6lyzataban meghat1rozza a szemdlyes
€rintetts€gre vonatkozo bejelent4si kotelezettseg elmulasztits4nak jogkovetkezm€nyeit." Az
SZ[/lSZ-ek feltjlvizsg6lata soran tapasztaltuk, hogy a kepvisel6testUletek jellemzoen e
kotelezettseg elmulasztSsdhoz sem friznek jogkovetkezm6nyt, ennek szab'lyoz'sAra nem t6rnek
ki.

MELTATLANSAG

A tov6bbiakban a ktiztartoz6ssal tisszefiigg6 m6ltatlansagi eljir6sra t6rttnk ki:

M6tv. 38. $ (2) bekezd6s a k6pvisel5 ktitelezetts6gekent halarozza meg, hogy koteles az
Ivlotv. 38. g (1) bekezd6s a)-g) pontj5ban foglaltakr6l, a joger5s it6let k6zhezv6tel6t6l vagy az (1)
bekezd6s d) es e) pontj6ban - lgy tobbek kOzott az Sllammal, onkorm6nyzattal szemben fenndll6
koztartozdsr6l - foglaltak be6llt6t6l szSmitott hdrom napon belul t6j6koztatni a kepvisel6{estuletet
6s a kormdnyhivatalt. Tapasztalatunk, hogy a polgarmesterek, alpolg5rmesterek, k6pvisel6k,
kUlsos bizottsdgi tagok (a tov6bbiakban. k6pvisel6) e kotelezetts6gUknek tobb 0nkormanyzatnal
marad6Kalanul nem tesznek eleget. Az Motv. kotelezetts6gk6nt fogalmazza meg, amennyiben a

torl6s oka koztartozas fennAlldsa a kepvisel6 kdteles koztartoz6sat rendezni, koteles ismetelten a
koztartozdsmentes adatbdzisba bejelentkezni 6s az errol sz6l6 igazol6sokat az SZtvlSZ-ben
meghatdrozott bizotts6gnak benyrijtani. Amennyiben a k6pvisel5 ennek nem tesz eleget, a

bizottsdgnak az Motv.37. S (2)-(7) bekezd5sei alapj6n le kell folytatni a m6ltatlansdgi elj5rdst.
(Megjegyzes: m6ltatlansag eseten a k6pvisel6nek az osszef6rhetetlens6g eset6re biztositott 30
napon belUli osszef6rhetetlens6gi ok megszUntetesehez hasonl6 lehet6sege. ) Amennyiben a

m6ltatlans6gi ok bekovetkezett (pl.: a joger6sen megillapitott koztartoz6st a felsz6lit6st6l, errol
szol6 6rtesites k6zhezv6tel6tol szamitott 60 napon belUl nem fizeti meg), tigy a m6ltatlansagi ok
bedllt 6s az eljlrlst meg kell inditani, a m6ltatlansegot ki kell mondani, 6s a kepviselo

Az Mtitv. 38. S (1 ) bekezd6s6nek m6ltatlansagra vonatkoz6 szabilyoz6sa:
,,Mdltatlansdg miatt a k6pvisel6-test0let hatdrozat6val megsz nteti annak az 1nkorm1nyzati
k6pv i sel6nek a meg b iz at4sdt,
a) - (hatdlyon kivi)l helyezett pont)
b) - akit szAnd6kos blncselekm6ny miatt joger6sen szabads6gvesztesre iteltek;
c) - (hatAlyon kivlil helyezelt pont)
d) akinek az dllammal, 6nkormAnyzattal szemben - a lehetsdges jogorvoslati elj4rdsok kimeritdsdt
kovet6en - k1ztartozdsa 6ll fenn,6s azt az err6l sz6b 6rtesit6s k6zhezv6tel6t6l sz4mitott hatvan
napon belAl - r6szletfizetds vagy fizet6si halasztits eset6n az ezt enged6lyez6 hatdrozat
rendelkez6seinek megfelel6en - nem rendezi;
e) akinek a gazdasdgi t1rsasitgokr6l sz6l6 torv1ny rendelkez6sei alapjdn a felszdmol1s sordn ki
nem el6gitett kovetel6sek€ft a bir6sdg joger6sen meg6llapitotta a felel6ss6g€t 6s a bir6sdgi
hatArozat szerinti helytitll6si kotelezetts€g6t nem teljesitefte;
f) aki a vele szemben meginditott bir6sitgi eljdre$ bz1r6 joger6s bir1sdgi ddntds v€grehajt1sdt
akad1lyozza, vagy azt neki felrohat6 m6don elmulasztja;
g) aki a 36. $-ban szab^lyozott osszefdrhetetlens;gi okot nem hozza a k+pviselS-testitlet
tudomdsdra."



megbizates6t meg kell szuntetni. Azonban az OnkormAnyzati Hirlev6l 201516. szlmAban kialakitott
6ll6spont szerint ahhoz. hogy a k6pvisel6vel szemben a m6ltatlans6gi elj6rds a koztartozas miatt
indithat6 legyen az n/otv. 38. $ (1) bekezd6s d) pontj6ban irt felt6telek mindegyik6nek teljesijlnie
kell ( a tartozds joger6s, a felsz6lit6s megtortent, halaszt6si, r6szletfizet6si hatdrid6 nem j6rt le, 60
nap a fizet6sre felsz6litdst6l nem telt el). Fontos tov6bb6, hogy a felt6teleknek a meltatlansdgr6l
sz6l6 dont6s idopontj6ban is fenn kell 6llnia (vagyis a koztartoz6snak).
Az Mtitv. 37. S (3) bekezd6se alapjen az SZMSZ-ben meghat6rozott m6ltatlans6gi elj5r5ssal
kapcsolatos feladatokat ell6t6 bizottsagnak halad6ktalanul tov6bbitani kell kivizsg6ldsra a NAV
k6ztartoz6smentes adatb6zisb6l tort6n6 torl6s16l sz6l6 6rtesit6st. A bizottsdg kivizsg5lja a
m6ltatlans6gi ok fenn6ll5sdt 6s javaslatot tesz a m6ltatlans5gi ok fenn5llds5nak hiSnya eset6n a
megszUntet6sre, vagy fenn6llds eseten a m6ltatlans6g kimondds6ra. Tapasztalatunk, hogy a NAV
ertesit6se alapjdn a m6ltatlansdgi ok kivizsgdl5sa nem minden esetben az fenti eljSrisrend szerint
tort6nik.

KOZTARToZASMENTES AD0a0IADATBAZISBA BEJELENTKEZES

M6tv. 38. g (4) bekezd6se: ,,Az onkormanyzati k6pvisel6 megvdlasztdsdt6l szdtmitott harminc
napon berul kiteles k6relmezni felv6tel6t az ad6zis rendjdrSl sz6l6 tiSw6nyben
meghatdrozott kiSztartozasmentes ad6z6i adatbdzisba (a tovdbbiakban: adatbdzis). Az
6nkormitnyzati k6pvisel6 az adatb6zisba tdr76n6 felv6tel6re ir6nyul6 k€relme benyljtdsdnak
h6napj6t kOvet6 h6nap utols6 napjeig koteles a kdpvisel6-test letnel igazolni az adatb4zisba val6
fe lv 6tel 6 ne k me gtort€ nt6t..... "

A BM 5ll5spontj6t (ldst Onkorm6nyzati Hirlev6l 2015/6. szemat) is figyelembe veve Sllaspontunk,
hogy a nem k6pvisel6 bizottsdgi tagokra is alkalmazni kell a fenti rendelkez6st, tekintettel arra,
hogy az MOtv. 40. $ (3) bekezdese a meltatlans6g tekinteteben nem tesz kirlonbseget a bizotts6g
k6pvisel6 6s nem kepvisel6 tagjai tekinteteben.
A k6pviselo/ki.rls6s bizotts5gi tag fenti kdtelezetts6genek teljesit6s6re viszonylag r6vid id6 5ll
rendelkez6sre, ezert javasolt, hogy e kotelezetts6g6nek teljesit6s6r6l mdr az alakul6 irl6s el6tt
tejekoztatAst kapjon ( a bejelentkez6s elektronikus 0ton KOIvIA nyomtatvdnyon nyrljthat6 be Anyk
nyomtatvenykitolto program haszn6lat5val. mely bejelentkez6shez Ugyf6lkapu szUks6ges, az
adatb6zisba tort6n6 felv6tel igazol5s lead6s6nak m6djer6l (eBEV elfogad6 nyugta csak a k6relem
benyrjt6sat - melyet a megvdlaszt5s6t6l sz6mitott 30 napon belUl kell megtennie - igazolja, ezert
fontos hangsflyozni, hogy a k6pvisel6 viszont a k6pvisel6{estUletn6l/illetve a kijelol bizottsdgn6l a
k6relme beny0.itds6t kovetci h6nap utols6 napjdig azt koteles igazolni, hogy megt6rtent az
adatb5zisba val6 felv6tele (vagy a nyilvSnos adatbazis adat6nak kinyomtat6s6val, vagy NAV
kOztartozasmentes ad6z6i adatb6zis hitelesitett kivonat6val).
A bejelent6s elmulasztSsdhoz az M6lv. 38. S (4) bekezd6se kozvetlen jogkovetkezm6nyt nem ffiz
abb6l a megfontoldsb6l, hogy az igazol5s bemutat6s5nak elmaradasa onmagaban nem alapozza
meg a m6ltatlans6got. A m6r hrvatkozott 2015/6. Onkorm6nyzati Hirlevelben kifejtettek alaplin az
al6bbi eljdr5s javasolt: tekintettel arra, hogy a k6pvisel6 kotelezetts6gek6nt el6 van irva, hogy az
adatbazisba val6 felv6tel6t igazolni kell ( mely a gyakorlatban a kijelolt bizottsaghoz val6
beny0jtdssal val6sul meg), ha erre nem kertilt sor a bizottsag feladata, hogy hat6rid6 kitUz6s6vel
felhivja a k6pvisel6t kdtelezettsege teljesit6sere. Ha a k6pvisel6 kotelezetts6g6nek nem tesz
eleget a bizottsdg az Motv.38. S (5) bekezd6sben hivatkozott M6tv.37. S (2)-(7) bekezd6s alapj6n
lefolytatja a m6ltatlans6gi elj6r5st (meghallgatja a k6pvisel6t, adatokat szerez be (ldsd ad6z6s
rendj616l sz6l 2017.6vi CL. torv6ny 131. 14.bekezd6s i) pontj6t), 6s encll t6j6koztatja a k6pvisel6-
testuletet. Amennyiben beigazol6dik, hogy az adatbSzisba az6rt nem szerepel mert k6ztartozesa
6ll fenn, a bizotts6g kezdem6nyezi a m6ltatlans6g meg6llapit6s6t a k6pvisek5-testuletn6l. Ha
koztartozas nem igazolhat6, akkot az igazolSs elmulaszt6sa miatt az lvotv. 33. $-a alapjdn a
bizottsdg inditvdnyozhatja a k6pviselo tiszteletd ijanak, kolts69t6rit6s6nek megvonesat az SZMSZ-
ben meghat6rozottak alapj6n.
Tapasztalatunk, hogy az adatbezisba val6 felvetel igazolSsa, illetve tdrles eset6n az (jb6li felv6tel
igazol6sa, e116l a kepvisel6{estiilet tdj6koztat6sa sok esetben elmarad.



VAGYON NYI LATKOZAT.TETE LI KOTELEZETTSEG

Mtitv. 39. $ (1) bekezd6s: ,,Az onkormdnyzati k6pviselo megvdlasztasdtol, majd ezt k1vet6en
minden 6v janudr 1-j6t5l sz4mitott harminc napon belll ..................vagyonnyilatkozatot
ktSteles tenni. Az onkormdnyzati kepvisel6 saj6t vagyonnyilatkozatdhoz csatolni koteles a vele
kozos hdztafi1sban 616 h4zas- vagy 6lettdrs6nak, valamint gyermek6nek (e g tekintet6ben egy tt:
hozzdtarloz6) a mell6klet szerinti vagyonnyilatkozatdt." E kdtelezetts6g elmulaszt6s6nak
jogktivetkezm6ny6l az Mdtv.39. $ (2) bekezd6se szabAlyozza, amely szetinl. ,,(2) A
vagyonnyilatkozat t6tel6nek elmulasztdsa eset6n - annak beny jtisdig - az 1nkormdnyzati
k6pvisel6 e tisztsdg6bdl fakad6 jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdijat, term6szetbeni juttatdst,
koltsdgt6rit6 st ne m kap h at. "
Az lv'ldtv. 39. S (3) bekezd6se elolrja, hogy a vagyonnyilatkozatot a szervezeti es mLlkod6si
szabdlyzatban erre kijelolt bizottsAg (a tov6bbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgdl6 bizottseg) tartia
nyilv6n 6s ellen6rzi.
farlalmaz m6g tovibbi az 6nkorm6nyzati kepvisel6/ 4s hozzAlarlozqa vagyonnyilatkozaleval
kapcsolatban el5irisokat: az dnkormAnyzati k6pvisel5 vagyonnyilatkoz ala - az ellen5rz6shez
szolgaltatott azonoslt6 adatok kivetel6vel - ktiz6rdekb6l nyilvinos. Az onkormdnyzati k6pvisel6
6s hozzAtartozoja t6rgyevben tett vagyonnyilatkozatdnak beny0.it6s5t k0vet6en, az el6z6 6.vre
vonatkoz6 vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsg6l6 bizottsdg a k6pviselonek
visszaadja. Az 6nkormanyzati k6pvisel5 hozzAtarloz6jAnak nyilatkozata nem nyilv6nos, abba
csak a vagyonnyilatkozat-vizsgal6 bizotts5g tagjai tekinthetnek be az ellen5rz6s celj5b6l.
(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ell6r5st a vagyonnyilatkozat-vizsgdl6 bizottsSgn6l b6rki
kezdem6nyezheti. Az elj6r5s eredm6ny6r6l a vagyonnyilatkozat-vizsg6l6 bizottsag fAj6kozla\a a
soron kovetkez6 tLl6sen a k6pviselo{estuletet.
Az [VlOtv. 39. S (5) bekezd6se az lnkormAnyzati kepvisel6 szamAra tov6bbi kotelezettsegkent irja
elo, hogy,, A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos elj6rAs sordn a vagyonnyilatkozat-vizsgitl6 bizottsAg
felhivdsdra az 1nkorm6nyzati k€pviselS kcifeles sajet, valamint a hozzdtartoz6ja
vagyonnyilatkozatdban felttintetett adatokra vonatkoz6 azonosit6 adatokat halad6ktalanul
irdsban bejelenteni. Az azonosit6 adatokat csak a vagyonnyilatkozat-vizsg^l6 bizotts6g tagjai
ismerhetik meg, azokat az eljdrds lezdrdsdt kdvet6 nyolc napon belul torolni kell."

Tapasztalat, hogy a k6pvisel5{esttrletek tobbsege jellemz6en nem szab6lyozza az SZIvISZ-ben a
vagyon-nyilatkozatt6tellel, illetve ellen6rz6ssel kapcsolatos eljerasrendet. Az al6bbiak
szab6lyoz6sa javasolt: vagyonnyilatkozat-nyomtatv6nyok kiad6sdnak mik6ntje, az Stv6tel m6dja, ki
gondoskodik azok meg6z6ser6l, a vagyonnyrlatkozat leaddsa teljesit6s6nek, valamint az eloz6 6vi
nyilatkozatok visszaad6sdnak dokumentdl5sa, a bizotts6g feladata, a k6pvisel6-testiilet
tdj6koztat5sa, elmaradds eset6n a jogkovetkezmenyek alkalmaz6sdra vonatkoz6 rendelkez6s. A
felterjesztett jegyz6konyvek alapjdn szint6n tapasztalat, hogy nem minden onkormdnyzatn6l k6szUl
bizottsagi jegyz5konyv a vagyonnyilatkozatok lead6sdr6l - annak ellen6re, hogy a
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos hataskor jogosultja a bizotts6g, mint testuletet -, illetve annak
megt0rt6nt616l elmarad az elnok resz6rol a k6pvisel6testijlet tdjekoztat6sa.

A k6pvisel6testUlet bizotts6g6nak nem k6pvisel6 bizotts6gi tagja is lehet, ez6rt a kUls6s tagok
vagyonnyilatkozat-t6teli kdtelezetts6g6re kUl6n ki kell t6rni: A bizotts6gok tagj6r6l az Motv
54. $ rendelkezik, ahol azt mond.ja, hogy a nem onkormenyzati kepvisel6 bizotts6gi tag.logai 6s
kotelezettsegei a bizotts6g iil6sein megegyeznek a k6pviselS bizotlsdgi tagok jogaival 6s
kiStelezetts6geivel. Teny, hogy a kUls5s bizottsagi tagokra kUlon szab6lyokat megdllapit6 40. $ a
vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezetts6grril kifejezetten nem rendelkezik 6s direkt m6don a
vagyonnyilatkozatot szabdlyoz6 39. $-a is csak a kepvisel5t, polgdrmestert, alpolgarmestert
kotelezi nyilvdnos vagyonnyilatkozat-t6telre. A Beltigyminiszterium dltal k6pviselt allaspont szerint
(l5st OnkormSnyzati Hirlev6l 2015/6. szdm6t) a kuls6s tagokat nem csak a k6pvisel6kkel azonos
jogok illetik, hanem kOtelezetts6gek is terhelik, ezt tamasztja ala az Motv.40. $-dban a kiils6s
bizottsdgi tagokkal kapcsolatosan az osszef6rhetetlenseg, a m6ltatlansdg, a dijazAs tekintet6ben
irt, a k6pvisekivel azonos jogok 6s kotelezettsegek.) A ktils6s bizottsagi tag eset6ben konkr6t
rendez6 szabSlyk6nt lehet azonban figyelembe venni az egyes vagyon nyilatkozalt6teli



k6telezettsegr6l sz6lo 2007. evi CLll. t0rv6ny (a tovebbiakban: Vnytv.) 3. $ (3) bekezdes e)
pontjeban irt nem kozszolgdlatban A116 on6ll6an vagy testirlet tagjakent javaslatt6telre, dont6sre,
ellenorz6sre jogosult szem6ly feladatokhoz kotod6 vagyonnyilatkozalteteli kotelezetts6get is,
illetve a Vnytv.4. $ d) pontja alapjdn celszer[i a k6pviselo{estulet SZMSZ-6ben a kulsos bizottsdgi
tagok vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezetts6g6t szabAlyozni. A Vnytv. a nem kozszf6r6ban valo
foglalkoztatds eset6n is eli5irja a nem nyilv6nos vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettseget, mely a
nem k6pviselo kirlscis bizotts6gi tagok ( 6s hozzAlarlozoik) eset6ben alkalmazhat6.


