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Kovdcs Zoltdn polgdrrnester kdszdntdtte a me gjelenteket abb6l az alkalomb6l, hogy a Magyarorsz6g

helyi

cinkorminyzatair6l sz6l6 201 I .

rendelkez6seinek megfelel6en megalakul az
IIVB elndkdt.

6vi CLXXXIX. tdrvdny (a tov6bbiakban: Mtitv.)
[j k6pviselo-testiilet. Ktiltjn kijszdntdtte Lud6nyi L6szl6t

Meg6llapitotta, hogy a k6pviselo-testiilet 3fo megv6lasztott tagj6b6l mind a 3 fri jelen van, igy az iilds
hat6rozatkepes, a k6pv iselo-testii let ii16s6t megnyitotta

A polgdrmesler

-

a kikiilddtt meghiv6t6l elt6r6en
a kdpviselri-testiilet rdsz6re

-

az al/}bi napirendi pontokat javasolta elfogadni

Narrirendi iavaslat

l.A Helyi V6lasaisi Bizottsig

eln<ik6nek t6j6koztat6ja a 2019. okt6ber 13. napjdn tartott

<inkormdnyzati v6laszt6sok eredm6nyi16l.
Ekiterjeszto: Lud6nyi Liszl6 HVB elniike

2. K6pviselo-testiilet tagjainak eskiit6tele, megbiz6levelek 6tadisa,

eskiiokmAny al6iriisa

El6terieszto: Lud6n vi L6szl6 LIVB elniike
3. Polg6rmester esktit6tele, megbiz6levdl etad6sa, esktiokmiiny aLiirisa
El6terjeszlo: Ludrinyi Liszl6 HVB elntjke
4. Polgirmester tisAeletdij6nak, k<ilts6gt6rit6s6nek meg6llapitiisa
E loterjes4ri: jegyzo megbizonja
5. Eseti Bizonsdg megvilasztisa
E,loteriesztt!: Kov6cs ZoltSn polgilrmester
6. Az alpolgilrmester megvelaszt6sa, eskiit6tele, esktiokminy alairasa

El6terjeszto: Kovics Zolt6n polg6rmester
7. Alpolginnester tiszteletdijAnak, kdltsdgtdritds6nek, meg6llapitesa

Eloterieszto: Kovics Zolt6n _polg6rmester
8. Javaslat a Szervezeti 6s

M(kddisi Szabrilyzat

felti lv izsgllat{,ra

El6terieszto .jegyzo megbizottja
9. D6nt6s a kdpviseloi tiszteletdij16l
El6terieszto: Kovics Zolt5n polgermester
10. Tij6koztat5s a k6pviselok egyes kdtelezetts6geirol
E

l6te eszl6: egyzo megbizottja

I

l.

Egy cbek

A polg6rmester megk6rdeztc a k6pv isei<i-testiilet tagiait6l, hogy van-e egy6b napirendijavaslat.
A kdpviselo{estiilet rdszdrol egyib napirendi javaslal nern hangzon el. 3 igen szavazattal elfbgadta
azl.

Nanirendi pontok tirgyalisa

l. Napirend

A helyi v6lasztrsi

bizottseg elndk6nek tdj6koztat:isa
tinkormf nyzati vilasztisok eredm6ny6rdl

a

2019. okt6ber 13. napjrin tartott

Kovdcs Zoltin Dolsermcsler felkdrtc Luden yi L5szl6t - a Helyi Vrilasztrisi Bizotts6g elnokdt. - hogy
l6jdkoztassa a jelenlivoket a 2019. okt6ber 13. napjdn megtartott dnkornrdnyzati vdlaszt6sok
ercdm6nyirol.

Ltrddnvi Liszlti

IIVB

clnok

(1. szinrf mel16klet szcrint) isnrcrtctte a hcl)i

onkorrndnvzati

v6laszlSsok eredm6nyeit.

A polgirmester megkdszdnte a helyi v5laszt5si bizottsig elnokdnek taj6koztat6sat
2. Napirend

K6pr.isel6-tcstiilet tagiainak eskiit6tele, megbiz6leyelek itadisa, eskiiokminl

aliirisa

Kov6cs Zolt:in polgSrmester
elentette, hogy a megvdlasztott k6pviselok iinnep6lyes eskiit6tele
kdvetkezik. Felk6(e Ludrinyi L6szl6t a HVB elndkdt az eskti szdvegdnek elomondisira, a
kdpviseloket az eskti sz<ivegdnek elmond6sira. a megbiz6levelek 6tv6telere, az eskiiokm6ny al|lrlsira.

A

megv6lasztott k6pviselok esktitdtele, valamint az eskiiokmAnyok akiir6sa (a jegyz6k6nyv

2;

2/a;

mell6kletei szerint) megtort6nt.
3. Napircnd

Polgirmester cskiit6telc, megbiz6lev6l {tadisa, esktiokm6nv al6irisa
Lud6nvi L6szl6 HVB elntik elmondta , hogy a polgermester megv6lasa6s6t k<ivetoen eskiit tesz a
k6pvisel6-testtilet elott. Err6l okmen).t ir al6. Felkdrte a polg6mestert, hogy az eskiit tegye le, e^
k0vet6en az eskiiokm6nyt frja al6.
A megv6lasztott polgirmester eskiit6tele, valamint az esktiokmeny al6iniLsa (a jegyz6k<inyv 3. sz:imri
mell6klete szerint) megtdrt6nt.
,1.

Na irend

A polgirmcster illetm6ny6nek 6s ktilts6gt6rit6s6nek mcg6llapit6sa

Kov6cs Zoltin polcArmcster felkcme

a :egyz6 megbizottjAt, hogy ismertesse az

illetm6ny

meg6llapitesenak szabiilyait.

Nagweradi lstv6nnd a.ieg),26 megbizottja Az Mdtv. alapj6n a f6SlLisir polgirmester megbizatis5nak
id6tartam6ra illetm6nyre jogosult. A polg6mester illetmdnye a megyei jogri viros polg6rmestere
illetm6nydhez viszonyitottan keriilhet megiillapitesra, ezen illetm6ny o/o-os mdrt6k6ben. a
lakossigsz6m fiiggv6ny6ben.

l
A

lakoss6gsz6m vonatkoz6sdban az Motv. 146. $ (3) bekezd6se drtelnrdben a helvi dnkorm6nlzati
kdpviselok 6s polgSrmesterek v6lasz16s5r6l sz6l6 tcirv6nyben meghat6rozott lakossrigsz6mot ds
idopontot kell figyelernbc venni. A helyi rinkorm6nyzati k6pviselok ds polg6rmesterek v6laszt5s6rtil
2010. dvi L. tcirvdny 3. $-a 6rtelm6ben a helyi rinkorminyzati kdpviselok 6s polg6rmesterek 6ltal6nos
v6laszl6sa iv6nek janu6r l-jei lakoss5gszSm6t kell alapul venni, amely Gar6b esetdben 20l9.janurir lj6n 500 fo alatti volt..
Ennek megfeleloen Car6bon az Mdtv. 7l . I (4) bekezdds6nek c) pontja alapjrin a f66ll5sir polg6rmester

illetmdnye

<isszeg szeriten 299.200

Ft.

Az illetm6ny dsszege tekintetdben a k6pviselo-testiiletnek nincs mdrlegeldsre lehetos6ge.

A

forlffisn polgarmester havonta ktilts6gtdrit6sre jogosult, amely az illetmdnydnek l5%o-ihan

meghat6rozott tisszeg (Mdtv. 7l . $ ( I ), (6) bek.).
Ennek megfelel6en a polg6rmester k6ltsigt6rit6se havi 44.900-Ft.

Az illetrn6ny

6s a krills6gt6rites dsszeg6t a kdpvisekj-testiiletnek hat:irozattal

kell elfogadnia

Kov5cs Zolt6n polsiirmester b ejelentette szemdlyes 6rintettsdg6t

A Kdpvisef(i-testolet a polgermester bejelent6sdt k<ivetoen

-

2 igen szavazattal

-

az alabbi lratarozatot

hozta:

GarriE Ktizs6e Onkqrmjinyzata K6pvisel<i-testiilet6nek
l8/201 9.(X.21.) szimi hatirozata
A polgirmestcr szemr6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban

a

polgirmesteri

illetm6ny 6s kiilts6gt6rit6s meg6llapitisa sor{n

A

kepviselo-testiilet tudomdsul vette Kov5cs Zolt6n polg6rmester bejelentds6t a
lgy hatirozott, hogy nem z\rJa 6t ki a
polg6rmesteri illetm6ny 6s ktilts6gtdrit6s megellapit6seval kapcsolatos haterozat
meghozatalib6l.
szemdlyes 6rintettsdg6vel kapcsolatban 6s

A k6pvisel6-test0let egyhangtlag

-

3 igen szavazattal

-

az alebbi hat6rozatot hozta:

Garrlb Kdzs6e Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
I 9 /2019.(X.2l.l szdmri hat6 rozata
A polgirmester illetm6ny6nek 6s kiilts6gt6rit6s6nek meg6llapitris:i16l

A

kdpvisel6-testiilet Kov6cs Zoltin polg6rmester illetm6ny6t 2019. okt6ber 13-i
hatrillyal - megbizatis5nak idotartam6ra - havi brutt6 299.200 F!ban, kdltsdgt6rit6set
pedig illetm6nye 15%o-6ban, azaz havi brutt6 44.900 Ft-ban hat6rozza meg-

A

k6pvisel5-testiilet felhatalmazza a jegyz6 megbizottj6t, hogy
megfelel6en a toviibbi sztiksdges int6zked6seket tegye meg.

a

dtintdsnek

I latiirido: irtelcmszeni
Felelos: jegyzomcgbfzott,a

5. Nanirend

Idciglencs Bizottsig megvilaszt6sa
Kovecs Zoltin polgSrmester t6jdkoztatta a k6pvisel6-testiilet tagjait, hogy az 0nkorminyzat szervezeti
6s miiktjddsi szabalyzatar6l sz6l6 rendelet 6rtelm6ben a titkos szavaz6st a kdpvisekikbol 6s nem
kdpviselokbol l6trehozott 3 tagf ideiglenes bizotts6g bonyolitja le, ez6rt sziiks6ges a szavaz5s el6tl
megvelasztani az ideiglenes bizottsig tagjait. A polgirmester az ideiglenes bizotts6g elncik6nek

5

Kov6cs Bal6zs kepviseliit, tagjainak Nagl'lrirai Istvinnit ds Ludirnyi [-6szl6t.javasolta. Megkdrdezte.
hog1, a felk6rdst elfogadjdk-c. A l'elkirdst rn indenki elfogadta.
A polg6rmester szavazdsra telle tel az idciglenes bizottsiig elndkdnek ds tagjainak megvSlaszt6s6ra
vonatkoz6 javaslatol. Kdrte. hogy a kepviselo-testtiletet, hogy szavazzon.

A kdpv iselo{estiilet egyhangtlag

-

3 igen szavazallal

-

az al|bbi haurozatot hozta:

rih Ktizs6g Onkorm:inyzata K6pvisclii-testiilet6nek
/2019.(X.21.\ szdmri hatirozata
Ideiglencs bizottsig elntik6nek 6s tagiainak megvilasztisival kapcsolatban
Ga
20

Gar6b Kdzseg Onkorm6ny'zata Kdpviselo-tesltilete Kov6cs Baldzs k6pviselot

az

ideiglenes bizottsrig clndkenek, Nagyv6radi Istv6nndt ds Lud6nyi LAszl6l az ideiglenes
bizotts6g tagi6nak rnegv6lasztotta.

A

k6pviselo-testtlet felk6rte

az ideiglenes bizottsrigot, hogy az

alpolg6mester

vilaszt6son miikddjon kdzre.

Hatirid6: 6rtelemszerii
Felelos: k6pviselo-lestiilet
6. Nap irend

Az alpolgirmester megvdlaszt6sa, eskiit6tele, eskiiokm6ny alAirisa
Kov6cs Zolt6n oolg6rmester t6j6koztatta a k6pviselo-testtiletet, hogy alpolgrirmesternek Nagy Antalnd
kdpvisel6t javasolja. Megk6rdezte, hogy elfogadja-e a jeldl6st.
Nagy Antalnd k6pvisel6 elfogadta ajel0l6st.

A polgirmester trij6koztatta, hogy a jeldlt

az Mdtv. 46. $ (2) Lrekezdds b) pontja alapj6n k6rheti zSrt
iil6s tarlisat. Megk6rdeae Nagy Antaln6 jel6ltet, hogy k6ri e z6rt iil6s taft6set.

Az alpolg6rmester je16lt nem k6rte zSrt iil6s tart5s6t.

A

polg6rmester felk6rte az ideiglenes bizottsiig elntik6t Kov6cs Bal6zst, hogy ismertesse a titkos
szavazis technikai lebonyolitis6t. A trij6korat6s sorin Kov6cs Bal6zs elnrjk elmondta, hogy a titkos
szavaz|sra a szomszddos helyisdgben kertil sor.

A titkos szavaz6s lebonyolitris6nak idej6re a polgiirmester

-

sziinetet rendelt el

A polgiirmester a titkos szavaz6s lebonyolitfs6t kcivetoen meg6llapitotta, hogy a jelenldvo kdpviselok
szima 3 fo, igy tov6bbra is hatSrozatkdpes a testtilet.

A polgrirmester felkdrte az ideiglenes bizotts6g eln6k6t, hogy ismertesse a titkos szavaz6s eredm6ny6t.
Kov6cs Bal5zs az ideiglenes bizotrsrig elncjke elmondta, hogy 3 kdpvisel6-testiileti tag szayazotl, a
testiilet tagjai 3 6nv6nyes szavazatot adtak le.melynek alapjin Nagy Antaln6 3 igen szavazatol kapott.

A szavaz6s eredmdnydrol k6sziilt jegl zokonyv e jegyz6kdnyv 4. sz6mri mell6klete
A kdpviselo-testiilet egyhangflag

-

3 igen szavazaftal

-

alSbbi hatirozatot hozta:

Gar{ bKd ZS cv Onkormin zata K6nviscl6-tcstiilct6nek
21

/2019.(X.21.\ szim

I

hat6rozata

Gar{b kiizs6g alpolg{rmcste16nek megvilasztisi16l

6

Ga16b Kcizsdg Onkomr6nyzata Kdpviselo-testiilete
Nagy Antaln6 kdpviselot

trirsadalmi mcgbizat6sban 2019. okt6ber 21.'nap.i6t6i
CaraO telepiilisen
alpolgiirmcsterd
megv6lasztotla.

Felelcis: k6pvisel6-testtilet

Haterid6: 6rtelemszer[i

Kovac$ Zoltiin polgSrmester felk6rte Nagy Antarn6 megv6rasztott arporg6rmesterl,
hogy rlint
alpolgSrmester az esktit tegyc le, azt k6vetoei-az esktiokm6ny"t
irja afti.

A
alpolg6rmester esktitdtele, varamint az eskiiokminyok ardirrisa (a jegyz6kdnlv
_megvSiasztott
szimri mell6ldete szerint) megtdrt6nt.
7.

5.

Nani rend

AIpolg:irmester tiszteletd ij:inak, ktilts69t6rit6s6nek meg6llapitrisa
Koviics Zoltan pqkirmester tajeko^atta a k6pvisel<i-testtilet tagiait, hogy a tarsadalmi megbizatisrir
alpolgirmester havonta tiszteleldijra jogosult, melyet a kdpviselti-testtile ek kell megrillapitfnia
rlgy.
hogy_ az nem haladhatja meg a trirsadalmi megbizat6sri poig6rmester tiszteletdijenak
i qoz-at. enn"t
megfelcl6en a polg6rmester javaslata a tiszteletdij dsszeg6re brutt6 134.6000 Ft.
A tiirsadalmi megbfzatSsti alpolgSrmester havonta tiszteletdij6nak 15%-6ban meghatarozott risszegrl
kijltsdgt6ritdsre jogosult. Ennek megfelel6en az alpolg5rmester kdlrs6gt6rit6s6rJ havi 20.200 Ft-ot
javasolt megSllapitani.
A polgarmester szavaz sra bocs6totta az alpolg6rmester tisaeletdijdra 6s kr;lts6gt6rit6s6re vonatkoz6
hatiirozati javaslat6t.

Nagy Antaln6 alpolg6rmester bejelentette szem6lyes 6rintetts6g6t

A

Kdpviselo-testtilet az alpolgdrmester bejelent6s6t kdvet<jen egyhangrilag
al6bbi liatirozatot hozta:

-

2 igen szavazaflal

-

az

Garib Ktizs6s 6nkorm6n

ta K6nvisel6-testiilet6nek
.\ szimfi hatflrozata
Az alpolgirmester szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban
tiszteletdij 6s ktilts6gt6rit6s meg:lllapit6sa sorin
2212019 .(X.21

-

az alpolgirmesteri

A

k6pvisel6-testiilet tudom6sul vette Nagy Antalnd alpolgirmester bejelent6sdt a
szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban 6s rigy hatSrozott, hogy nem zirja 6t ki az
alpolgSrmesteri tiszteletdij 6s kdlts6gt6rit6s megSllapitrlsrival kapcsolatos hat6rozat
meghozatal6b6l.

Hat6rid6: 6rtelemszeni
Felelos: k6pviselo-testiilet

A k6pvisefo-testiilet egyhangirlag

-

3 igen szavazattal

-

az al bbi hat tozatot hozta:

6nkorm{nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
/2019.(X.2l.j szim i hatir ozata
az alpolgirmester tiszteletdijinak 6s ktilts6gt6rit6s6nek megrillapitrisi16l
Ga16b Kiizs6g

23

A

k6pvisel6-testiilet Nagy Antaln6 alpolg6mester tiszteletdij5t 2019. okt6ber I 8-i
hatSltyal megbizat sinak id6tatam6ra havi brutt6 134.600 Flban, kdlts6gtdrit6s6t
pedig tiszteletdija l5Yo-6ban, azaz havi brutt6 20.200 Frban hatSrozza meg.

1

A

a

k6pvisel6-testiilet felhatalrazza

iegl-zo megbizotd6t' hogy

i]

ddntdsnek

rnegfeieloen a tovAbbi sziiks6ges intezkeddsekct tegye meg'

Hat6rid6: 6rtelemszerli
Felel6s: jegYzomegbizottja
Napirendi Ponton beliil

jegyzok6nyv 6' sz6mri mell6ldete ) a k6pviseliiNa$/ Antalnd alpqlgi4rcSlg! ir6sban nyilatkozott ( a
- hrun6 89.600 F1-r6l - valamint a
testtiler feld, hogy az alpolg6rmesteri tlaeletdij5nak eg=y r6sz6rol
cisszeg6t 45.000 FVh6 cisszegben
brutt6
iof,.efie.irj, ,"i;"s Osszeg6lol le kiv6n mondanl. a tiszteletdij
keri meg6llapitani.

A k6pviselo-testiilet egyhangtlag

-

3 igen szavazattal

-

az alAbbi hatirozatot hozta

6-testiilet6nek

Garib Ktizs6s Onkormin vzata K6
24/2019. (x.21.) szfmri hat6rozata
az

alpotgirmester m6dositott tiszteletdijinak me grllapitrsir6l

K6pviselo-testtilet tudom6sul veszi Nagy Antaln6 tarsadalmi n.regbizat6sir
alpolg6rmester ir6sbeli nyilatkozatdt melyben bruttr5 89 600 Ft/h6 dsszeg
tiizteietrtijri,l, yulamint 20.200 Ft osszegii kdltsdgtiril1sr1l lemond -, tiszteletdii6t
2019. okt6ber 21. napj6t6l brutt6 45.000 Fr/h6 osszegben k6ri megillapitani.

A

A

kdpviselo-testtilet felhatalmazza

a

jegyzo megbizottj6t, hogy

a

dont6snek

megfeleloen a munk6ltat6i int6zked6seket tegye meg.

Hat6rido: 6rtelemszerii
Felel6s: jegyzo rnegbizottja
8. Napirend

Javaslat a Szervezeti 6s Miiktid6si Szabilyzat

feliilvizsgilatira

Kov6cs Zolt6n polg6rmester tej6koztatta a jelenl6v6ket, hogy a k6pvisel6-testiilet az alakul6, vagy az
azt k6vet6 til6s6n a Motv. szabSlyai szerint alkotja meg, vagy vizsgSlja feliil a szervezeti ds mrikcid6si

szab|lyzatir6l sz6l6 rendelet6t. E rendelet elcik6szit6se, illetve m6dosit6sa a jegyzo feladata, 6s mivel
jegyzo.lincs jelen az iil6sen javasolta, a k6vetkezri kdpvisel6-testiileti til6sen vizsgSlj6k fcliil Garib
Kdzs6g Onkonn6nyzata ds Szervei Szervezeti 6s Mrikdd6si Szabilyzat|l.
a

A kdpviselo-testtilet tagjai egyet6nettek
A k6pviselo-testiilet egyhangflag

-

a polg6lmester javaslatdval

3 igen szavazattal

-

az altbbi hatirozatot hozta'.

Gartb Ktizs6e Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
25/2019.(X.21.\ szimfi h^t^roz ta
A Szervezeti 6s Miiktid6si Szab:ilyzat feliilvizsg:ilat{val kapcsolatban
Gar6b Kozs6g onkormSnyzata K6pvisel6-testtilete figy ddntott, hogy Garrib K0zs6g
Onkormrinyzata 6s Szervei Szervezeti 6s Miiktjd6si Szab/alyzat feltilvizsg6lata 6s

m6dositiisa napirendi pont t6rgyal6s5t
elhalasztja.

a

kcivetkez6 k6pviselo-testiileti til6sre

IJ

Felhatalnrazza a jegyzo megbizofiirrt. hog)' az SZMST- feliilvizsg6latriral kapcsolatban
a tovribbi sziiksdges intezked6scket tegye meg.

llatdridii: fol yamatos
Felelos: jegyzo megbizofl.ja
9. Napircnd

Diint6s a k6pviscl6i tisztcletdij16l
Kov6cs Zolt6n pols6rmester elmondta a k6pvisel6i tiszteletdij als6/felso halir|t a t6rvdny nem
hat|rozza meg, azonban azt el6irja, hogy a tiszteletdij meg6llapitrisa nem veszdlyeztetheti az
6nkormenyzat ktjtelezo feladatai ellatrisrit. Mindezek - illetve az rinkorm6nyzal idei kdlts6gvet6se alapj5n javasolta, hogy ez 6vben a k6pviselok tiszteletdla hasonl6an az elmrilt idoszakhoz - 19.500
Ft/h6 dsszegben keriiljdn megrillapit6sra, nem kezdemlnyez ez 6vre vonatkoz6an rendeletm6dositiist.

A polg6rmester kdrte

a k6pviselok 6szrev6teleit hozz;sz6lesait

A

k6pviseki-testtilet tagiai egyetdrtettek
szavazattal az alrlbbi hatirozatot ho,'a:

a

polg6rmester javaslat6val, ds

egyhangirlag

3

igen

Garib Ktizs6 6nkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
2612019.(X.21.\ szimri hatSrozata

k6pvisel6i tiszteletdij meg:illapitis:ival kapcsolatban

Gariib K<izs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testtilete fgy hal:irozott, hogy a k6pvisel6i
tiszteletdij tisszeg6t - amely 19.500 Ftlh6 - 2019.6vre vonatkoz6an nem m6dositja.
Ilatarido: 2019. december 3 I .
Felelos: Kov6cs Zoltin polgirmester

10. Na D I ren d

T:ij6koztatis a k6pvisel6k egyes ktitelezetts6gei16l
jegyzo megbi zottjat hogy t6j6koaassa a k6pvisel6-testiiletet a
felv6tel
kep viselok vagyonnyilatkozat t6teli, 6s a kdztartoz6smentes ad6z6i adatbazisba t0rtdn6
vonatkoz6
k6relmez6se ir6ni k6telezetts6gr6l, valamint az 6sszef6rh etetlens6gre ds m6ltatlans6gra
Kovrics Zolt6n pq!&i@gs[gI felk6rte

a

jogszab6lyi el5i16sok16l.
(7. sz6mI mell6ket)
A jegyz6 megbizottja tajdkoztatta a k6pvisel6-testtilet tagjait a ktitelezetts6geikr6l
" i Vugyonnyiiutkozat t6teli kdtelezetts6g 20l9 november 12-ig
) Osiieferhetetlens6gi nyilatkozat ( mindenki megkapta )
! k6ztartoz6smentes ad6z6i adatbizisba bejelentkezds
11 .

Napirend

Eg-Yebek

*".tei
Nagyviiradilstv6nneajegyz6meqbizottjalejekoZtallaa.kepviselotestiilettagiait,hogymivelokt6ber
megbizatdsa 2014_-2019 ciklusra vonatkoz6an, az |ltala
l3_6n megsziint Kou,i.s zolt,in ltfr
esetben 2020. mriLrcius 3l-ig
id6arSnyos .rutuar?g.'Ji rendelkeznl szukseges. Indokolt
ki nem
vagy a k6pviselo-testiilet dtjnt6se alapjdn kifizetheto szim|ra'
tir"fr"ri, 'ett

9

A kdpviselo-testiilet, minl munk6ltattr azt az 6ll6spontot kipviselte. hogy a 22 nap szabads6g keriiljon
kifizctdsre.
Kov6cs Zolt6n polg6rmester bejelentctte szern6lyes drintcttsdgdt.

A K6pvisefo-testiilet a polgennester bejelentds6t ktjvet6en 2 igen szayazaLtal az alf}bi hat6rozatot
hozta:

Garib Kiizs6s C)nkorminvzata K6DYisel6-testiilct6nck
2712019.(X.21 .\ sz6mI

hatirozata

a polgirmester szabadsignregviltis[r,al kapcsolatban

A

k6pviselo-testiilel tudomisul vette Kov6cs Zolt6n polgdrmester bejelentds6t
szemdlyes 6rintefts6givel kapcsolatban 6s [rgy hat5rozon, hogy nem zerja ot ki
polg6rmester ki nenr vett szabadsigival kapcsolatos hatirozat meghozataleb6l.

a
a

A K6pviselo-testiilet egyhangillag 3 igen szavazattal az alSbbi hat6rozatot hozta

Gar4! K6zs6e Onkorminyzata K6nviseki-testiilet6nek
28/2019.6.21.) szim ri hati rozata
a polgirmester ki nem vett szabadsigiyal kapcsolatban

Garib Krizs6g Onkorminyzata Kdpviselo-testiilete tigy hat6rozott, hogy Kovrics
Zolt6n polg6rmester 2019. okt6ber 13. napj6ig j6r6 - 22 munkanap - ki nem veft
szabadsSg6t, kifizeti.
Hat ridf: 2020. m6rcius

31.

Felelos: K6pvisel6-testtilet

Tdbb napirend nem volt, egy6b 6szrev6tel hozz6sz6l6s nem hangzott el.

Kov6cs Zolt6n polgrirmester megkdszOnte a 16szv6telt 6s az i.il6st bezirta

Ttibb rapirend nem volt. egy6b k6rd6s. 6szrev6tel nem hangzott el, a polgirmester
rdszvdtelt, 6s az iil6st bez6rta.

[r

megkdszdnte a

kmfl

c*"=Kov6cs Zolt5n
polgermester
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a
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!r*r.+J< :,:4 : ..|&;.+lt.r;../..
Nljyvriradi Isn,anne
jegyz6 megbizottja

Garib Ktlzseg Onkorrnirryzata Polsdrmestcrdt6l
3067 Carab. Pet6ti u tca 5
telefbn: 32l382-0 56, fax: 321382-026
c-mail : csivan.korjegyzoseg@gmai l.conr.

Meghiv6
Magyarorszig helyi 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. dvi cLXXxlx. tdrv6ny 43. (2) bekezd6s6ben
$
foglaltak alapj6n Garrib Ktizsig onkormanyzata Kdpv iselo+estii let6nek alakul6 iil6s6t
2019. okt6ber 21. na ni6n

(

h6tf6n ) 13.00 6rrira

<isszehivom.

Az iil6s helye: FaluhSz

(GarriLb, Petofi utca 5.)

Napirendi iavaslat
1.A Helyi Valasztrisi Bizotts6g elndkdnek t6jdkoaat6ja a 2019. okt6ber i3. napj6n tartott
6nkorminyzati vSlasztisok eredmdny6rol, megbiz6levelek 6tadisa

2.

K6pvisel<i-testtilet tagjainak eskiit6tele
ElSterjeszto: Lud6nyi Lrisz16 HVB elndke

3. PolgSrmesler eskiitdtele
Ekiterieszlo: I-ud6n vi L6szl6 HVB elntike
4. A polgiirmester programjdnak ismertet6se
El6terieszto: Kovbcs Zolttn polg6rmester
5. Polg6rmester tisaeletdij6nak, ktiltsdgt6rit6s6nek meg6llapit5sa
Eloterjeszt<i: jegyzri megbizottja

6. Alpolgiirmester v6lasa6s titkos szavazSssal, szi.iks6g szerint z6rt til6sen, eski.it6tel
El6terieszto: Kov6cs Zoltin polgermester
7. Alpolgirmester tiszteletdij6nak, kdlts6gtdrit6s6nek, me96llapitasa

El6terjeszlo: KovScs ZoltSn_polg6rmester
8. Szervezeti 6s Miikijd6si Szabiiy zat felti lvizsgilata, m6dosit6sa
El6tericszt(i: jegyzri megbfzottja
9. Ddnt6s a k6pviseloi tiszteletdij16l
El6terieszto: Kovics Zolt5n polg6rmester
10. TSj6koztates a k6pviselok egyes kotelezettsdgei16l
Eloteries z.li\: egyz6 megbizottja
1

I I . Egyebek
Megjelen6sdre, aktfv kdzremiikdd6s6re feltdtlen sz6mitok.

GarAb. 2019. okt6ber 18.
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Gardb Ktizscg Onkormdnl'zata
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tclefon: 3 2/3 82-056. fax: 32l382-026
e-mail : csivan.korjcgyzoscg(rlgmail.conr
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Gar6b Kozsdg Onkorrniinyzala K6pviselo-tcsttilet6nek

2019. okt6ber 2l . napj6n megtarlott alakul6 [lis6re

,!- /.)
Kov6cs Zoltdn

polg6rmester

Nagy Antalnd

k6pviselo

Kov6cs Balizs

k6pvisel6

.Ctcr-*--,
-)<---.--'.a
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Taniicskoz6si joqgal resa vesz

dr. Turza Csaba

Lud6nyi

J6zsef

L6szl6

Nagyvriradi

Istvrinnd

jegyz6

HVB

eln<jke

jegyzo megbizottja

Lakossrie 16szd16l megielentek

./,1
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l. szintit nellck

GarIb Helyi Vf lasztfsi Bizotts{g

Elntike

TAJEKoZTATO
polgirmestcr

6s

A 2019. okt6bcr 13. napjin megtartott
helyi iinkorminyzati k6pvisel6k vilasztfsinak eredm6ny616l

Kdsziilt: Careb Kcizsdg Onkorm6nyzata Kdpviselo{estiilet6nek 2019. okt6ber 21. napjrin megtartott
alakul6 iilds6re.
Az el6teriesztdst k6szitette: Lud6nyi L6szl6, a Gar6bi Helyi Vilasa6si Bizotts6g eln<ike

lcr

l.
I'isztelt Kepl

ise

szrinrt mcllcklet

lii-testiilet. I isztelt-ielcnle\ok!

Til

vagyunk a 2019. 6vi iinkorm6nyzati v6laszt6sokon, a Helyi VSlasztiisi Bizottsdg mrir - a vilasztdst
kciveto napon kdzzdtette a telepiil6si v5lasztds eredmdnyeit.
Ugyan a v6laszt6si elj6r5si jogszab6lyok nem kciteleznek v6laszt6si bizottsSg eln<ikek6nt arra, hogy a
valasztis lolyamatir6l tAj6koztassam a kdpviselo-testtiletet, azonban a kialakult gyakorlat szerint
telepiilesiinktin mindez az alakul6 iilisen megt6rtdnik.

Onkorminyzati Vilaszt:isok
2019. okt6ber 13.
(lar6b
Gar:ib 2019. okt6ber 13-i polgirmcster vilasztis eredm6nye:
A n6vjegyzdkben l6vo vrilasa6polg6rok szima:
Szavaz6k6nt megjelent vilasa6polg5rok sz6ma:
Urn6ban livo, b6lyegzrilenyomat n6lkiili szavaz6lapok sz6ma:
Um5ban livo, lebdlyegzett izavaz6lapok szfma:
Erv6n1,telen, leb6lyegzett szavazilapok sz mal.
Ervdnyes szavaz6lapok sz6ma:

59
54
0
54
0
54

A ieliilt neve:

1.
2.

Szatmrlri Gusztiv ftiggetlen jeliilt
kapott 6rv6nyes szavazatok szima: 13
Kovics Zoltin
FIDf,SZ-KDNP jeltiltje kapott 6rv6nyes sza-zzatok szima: 4l

A vilasztis eredm6nyes volt.
A polgirmester Kovics Zoltin FIDESZ-KDNP jeltiltje
Garab esy6ni listis vdlas

A n6vjegyz6kben l6vo v6lasa6polg6rok

szima:

Szavaz6kdnt megjelent v6laszt6polg6rok szirna:
Urn6ban 16v6, b6lyegz6lenyomat ndlkiili szavaz6lapok
Urn6ban 16v6, leb€lyegzelt szavaz6lapok sz6ma:
Erv6nltelen, leb6lyegzett szavaz6lapok sz6ma:
Ervdnyes szavaz6lapok sz6ma:

s0rszam

a

jeltilt

neve

szima:

jcltil6 szervezet

59
54
0
54
0
54

kapott 6rv6nyes

k6pvisel6

szavazat
1

2
3.
4.

!

Nagy R6bert
Szab6

Istvin Jinos

Brancz Csaba
Nagy Antaln6
Kovics Balizs

A vilasztis eredm6nyes volt
Az iinkorm{nyzat iisszet6tele:
polg6rmester
Kovics Zoltin
k6pvisel6
Nagy Antaln6
k6pvisel6
Kovics Balizs

fiiggetlen
fiiggetlen
fiiggetlen
fiiggetlcn
fiiggetlen

2l

n

I.3

nem

l3

ncm

27

rgcn
rgen

27

cnl

I

szrirn rl

nrellik lct

Osszessdg6ben elmondhat6. hogl' az dnkonn6nyzati v6lasztds rendbcn. a jogszab5lyok nraraddktalan

betartiisiival 6s betanatesdval zajlot le. Valamennyi bizottsrig tag feleloss6gleljes rnunk6j616l.
meggyozti szakmai leljesitmdnydrol adott ismdt sz6mot.

Gar6b, 2019. okt6ber 21.
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Lud6nyi Lriszl6
Helyi V6lasztrisi Bizottsiig eln6kc
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Antaln6 becstiletemre 6s lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarorsz6ghoz 6s
annak Alaptdrv6nydhez hri leszek; jogszab6lyait megtartom ds miisokkal is megtartatom.
k6pvisel6i tisztsdgembol eredS feladataimat Gardb fejlod6s6nek el<imozditisa 6rdek6ben
lelkiismeretesen teljesitem, tiszts6gemet a magyar nemzet javiira gyakorlom.
En,

Nag5,,

Isten engem rigy seg6ljen.

Garrib. 2019. okt6ber 21
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Ludanyi L6szl6
HVB elniike
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En. Kovics Bakizs becsiiletemre 6s lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyaror szitghoz es
annak Alapt6rv6ny6hez hti leszek; jogszabrilyait megtartom 6s miisokkal is megtartatom.
k6pvisel6i tisasdgembol ered6 feladataimat Garrib fejl6dds6nek el<imozdit6sa 6rdekdben
lelkiismeretesen teljesitem, tisztsdgemet a magyar nemzet javara gyakorlom.

Isten engem tgy segdljen.

Gar6b, 2019. okt6ber 21.

l-C.
Ludiinyi Lriszl6
HVB elntike

L
Kov6cs Bal6zs
k6pvisel6

*iltk-U+

0 tth"r^ wttlh4l]t

nsxiloxuAxv

En, Kovics Zolt{n becstiletemre 6s lelkiismeretemre fogadom, hogy MagyarorszAghoz es
anrrak Alaptcirvenydhez hr.i leszek; jogszab6lyait megtartom 6s m6sokkal is megtartatom,
polg:irmesteri tiszts6gemb<il ered6 feladataimat Gar:ib fejtoddsdnek elcjmozditrisa 6rdekdben
lelkiismeretesen teljesitem, tisztsdgemet a magyar nemzet javrira gyakorlom.

Isten engem rigy seg6ljen.

Gar6b 201 9. okt6ber 2 I .

/,
Ludanyi L6szl6

HVB elncike

€2<Kov6cs Zoltrin
k6pviselo

\

szAmii mcll6klet

,lcgl z6kiinvl

K6sziilt: Garrib Kcizs6g Onkorm6nyzata Kepviselo-testtilet6nek 2019. okt6ber 21. napjrin a Gar6bi
Faluh6zban megtartott alaku16 iil6s kereteben, litkos szavaz6ssal tdrt6no,, alpolg6rmester valasztSs "
alkalmrib6l.
Ideiglenes Bizofiseg einoke
Ideiglenes Bizottsig tagja
Idciglenes Bizottsiig tagja

Jclcn vannak: Kovics BalSzs
Nagyv6radi lstv6nn6
Lud6nyi Liszl6

A

Ideiglenes

bizotts6g a vonatkoz6 jogszab6ly betart6sival az elso szavaz6

jelenl6t6ben

hitelesitette az um6t, lebonyolitotta a szavazist.

Megdllapitotta, hogy a polgirmester

A

bizotts6g az urn6t felbontolta,

Ir

a

6s valamennyi k6pviselo szavazott.

szavaz6lapokat megszArnolta, majd megiillapltotta

a

szavaz,,s

eredmdny6t, amely a kcivetkezo:

D
!
!
}

Szavaz6ksz ma:
Az urn6ban l6vo szavaz6lapok sz6ma:
Iirv6nytelen szavaz6lap'.

0

Erv6nyes szavaz6lapok

3

sz6ma:

3
3

Nagy Antaln6 alpolgSrmester jeldlt 3 db 6rv6nyes szavazatot kapott
Megv6laszton alpolgermester: Nagy Antaln6

A Ideiglenes bizottsag visszavonult

a testiileti

tlds term6be, ahol ismertette az alpolg6rmester vilaszt5s

eredm6ny6t.

Kmf.
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Kov6cs Balizs

Nagyviiradi Isw6nn6
Ideiglenes Bizottsiig tagja

Ideiglenes Bizotts6g eln6ke

A,,L
Ludinyi L5szl6
Ideiglenes Bizottsig tagia

5. rraurn uill$,4)+

EsxUorN{ANy

En, Nagy Antaln6 becstiletemre 6s lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarorsz6ghoz es
anr.rak Alapt<irveny6hez hil leszek; jogszab6lyait megtartom 6s m6sokkal is megtarlatom,
alpolgirmesteri tisztsdgembril eredo feladataimat Garrib fejlcld6sdnek el5mozditrisa
6rdekdben lelkiismeretesen teljesitem, tisztsdgemet a magyar nemzet javrira gyakorlom.

Isten engem rigy seg6ljen.

Gar6b. 201 9. okt6ber 21
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Nagy
alpolgiirmester
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G.

ubrur, wUJtAttt

NYILATKOZAT

- Gariib, Petoll utca 36. szAm alatti lakos Gar6b teleptil6s
alpolgarmestere nyilatkozom, hogy 2019. okt6ber l3-t6l meg6llapitott i34.600 Ft dsszegii
alpolg6rmesteri tiszleletdijam egy rdsz6r6l brutt6 89.600 Ft-r6l a fenti id6ponttal lemondok.
A tiszteletdijam dsszegdt brutt6 45.000 Ft/h6 6sszegben k6rem megrillapitani.
Alulirott Nagy Antalnd

K6rem ennek tudomrisul vdtel6t.

Gar6b. 2019. okt6ber 21
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Nagy Antaln6
alpolgiirmester

^--.-

NYILATKOZAT

Aluliroft Nagy Antalni - Garrib, Petofi utca 36. sz6m alatti lakos

-

Gar6b telepi.ilds

alpolgiirmestere nyilatkozom, hogy 2019. okl6ber 13-t6l meg6llapftand6 k6ltsdgt6rit6srol
melynek dsszege havi 20.200 F't lemondok.

Kdrem a fentiek szives tudom6sul v6tel6t.

Gar:ib. 2019. okt6ber 21.

t-...,

Nagy
alpolgdrmester

1 ,ziJon 'd&tg-lLt
Tiij6koztat5
a helyi <in korm Anyzali k6pvisel6k legfontosa bb kt5telezetts6gei r5l vagyonnyilatkozat, m6ltatlans6g, kciztartoz6smentes ad6z6i adatb6zisba
bejelentkez6s

Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatirol szol6 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny 32. $ (1 ) bekezd6se ugy
'fogalmaz, hogy az onkorm6nyzati k6pvisel6 a telepriles (fciv6rosi kertlet, megye) eg6sz66rt vdllalt
felel6ss6ggel kepviseli a viilaszt6inak az 6rdekeit. Az onkormdnyzati k6pviselcik jogai 6s
ktiteless6gei azonosak, melyeket az Mtitv. 32. S (2) - (3) bekezd6sei tartalmaznak: ,,(2) Az
6n kormdnyzati k6pviselo:
a) a kdpvisel6lestAbt Ul€sen - a szervezeti 6s mAk5desi szabdlyzatban meghatdrozott modon kezdemenyezheti rendelet megalkobsil vagy habrozat meghozabht;
b) a k6pvisel5-test let l6sdn a polgttrmesterl6l (alpolgbrmesteft6l), a jegyz6t6l, a bizoftseg
eln6ket6l bnkormenyzati iigyekben felvibgositAst k6rhet, amelyre az tlqsen - vagy legk'sdbb
harminc napon bel1l irbsban - €rdemi vdlaszt kell adni;
c) k€resdre az irdsban is benyljtott hozzitszolSsitt a jegyzdk6nyvhoz kell mellekelni, vagy
k6rdsdre a v6lem6ny6t r,6gziteni kell a jegyz6kdnyvben;
d) tanttcskozdsi joggal r6szt vehet a k6pviselS-test let bdrmely bizotts4gAnak nyilvenos vagy zirt
lesdn. Javasolhatja a bizoftseg ehdkenek a bizottseg feladatkdrebe taftoz6 Ugy megt1rgyal1sdt,
amelyet a bizottsAg legkdzelebbi l6se el6 kell terjeszteni 6s titrgyaltts6ra az onkorm1nyzati
k6pvisel6t meg kell hivni. Kezdem6nyezheti, hogy a kepvisel6-test let vizsg1lja fel l
bizotts6g1nak, a poQermesternek, a rdsziinkormdnyzat test let6nek, a jegyz6nek - a kdpviselStest]let (tltal 6truh6zott - iinkorm1nyzati Iigyben hozott dont6s6t;
e) megbizds alapjdn k6pviselheti a k6pvisel6-tedlbtet;
f) a polgdrmestei6l igenyelheti a k6pviseldi munkejehoz szrjks6ges tdj6koztatAst. K6z6rdek
gyben kezdem4nyezheti a polgArmester intdzkedds6t, amelyre annak harminc napon befil
erdemi v1laszt kell adni;
g) a testilleti munkeban val6 reszvetelhez szitks6ges id1taftam alatt a munkahelyen felmentest
6lvez a munkav6gz6s al6l. Az emiatt kiesett jdvedelmet a kapvisel6lest let t'riti meg, melynek
abpjen az iSnkormdnyzati kdpvisel6 titrsadalombiztosibsi elbbsra is jogosult. A k6pvisel6-testulet
itt a I (t n yt i s m e g itl I a p ith at ;
h) a k6pviselS-tesfuilet 6s a kdpviselS-test let bizottsttg4nak iil6s6n a magyar jelnyelvet vagy az
4ltala vitlasztott speciefis kommunik1ci6s rendszeft haszndlhatja. A magyar jelnyelv, valamint a
vdlasztott spec/a/is kommunikdci6s rendszer hasznelaEnak valamennyi kdlts6g,t az
6 n ko rm e n y zat b i zto s itj a ;
i) k6teles a testiileti iil6seken megjelenni, a kdpviselS-testiilet munkdjdban 6s

ddnt6shozatali eljdrdsdban r6szt venni;
eskiitdtel6t kiivetSen hirom h6napon bel
szervezett kdpzdsen;

j)

l

kdteles r6szt venni a kormdnyhivatal dltal

k) kiiteles kapcsolatot tartani a

viilaszt6polgdrokkal, akiknek €vente legaldbb egy
alkalommal tdjdkoztat:ist nyijt k6pvisel6i tevakenys6g6r6l.
(3) Az dnkormAnyzati k6pviselS e min6s6gere saj szakmai vagy uzleti ugydben nem
hivatkozhat."
A fenti 32. $ (2) bekezd6s i), j) 6s k) pontjai nevesitik a a k6pvisel6 kotelezetts6geit.

A fenti kotelezettsegek elmulasztitsirhoz a jogalkot6 nem f[iz kozvetlen jogkovetkezm6n yeket, az
M<itv. 33. $-6ban a k6pvisel6-testiilet szim5ra adja meg a lehet6s6get, hogy az SZMSZ-ben
szab6lyozza a tiszteletdij, kolts6gt6rit6s csokkent6s6nek, megvonasdnak szabelyait:
,,Az e torv'nyben meghatdrozott ktStelezetts6geit megsze96 6nkormenyzati k6pviselo megdllapitott
tiszteletdijdt, termdszetbeni juttatitsAt a k6pvisel6lest let - a szervezeti es m kddesi
szabelyzabban meghabrozottak alapjdn - legfeljebb tizenk1t havi id6tartamra csokkentheti,
megvonhatja. lsm6telt k1telezettsegszeg6s esel6n a csiikkentes vagy a megvonas ijra
megallapithat6."

Tov6bbi ktitelezetts69ek:
Mcitv. 28. S (2) bekezd6s mint kotelezettseget irja el6, hogy ,, Az onkormAnyzati kepvisel6 a
k6pvisel64est let alakul1 iil6s6n, id6k6zi v1lasztds eset6n a megvdlasztdsltt koveto l6sen a
k6pvisel6-test let el6tt az 1. mell6klet szerinti sz6veggel esk t tesz 6s err6l okmenyt ir ab."
Mtitv. 49. S (1)-(2) bekezd6se: ,,A k6pvisel6lest0let dont6shozatalitbol kiz6rhat6 az, akit vagy
akinek a kozeli hozzdtartoz6j6t az gy szem6lyesen erinti. Az dnkormdnyzati k6pvisel6 k6teles
bejelenteni a szemdlyes 6rintettsdget. A kiz6rltsrol az 6rintett 6nkormenyzati kdpviselo
kezdem6nyez6sere vagy bArmely 6nkormAnyzati k6pvisel6 javaslatitra a kepvisel6lest1bt dont. A
kizeft 6nkormenyzati k6pvisel6t a habrozatkdpessdg szempontjeb6l jelenlev6nek ke tekinteni.
(2) A kepviselS-test let szervezeti 6s mfikod€si szabelyzabban meghatdrozza a szem6lyes
6rintettsdgre vonatkoz6 bejelent6si kdtelezettseg elmulasztAsAnak jogk6vetkezm6nyeit." An
SZMSZ-ek fek-ilvizsg6lata sorAn tapasztaltuk, hogy a k6pvisel6-testLiletek jellemz6en e
kotelezettseg elmulaszt6s6hoz sem ffiznek jogkovetkezm6nyt, ennek szabAlyozAsAra nem t6rnek
ki.

MELTATLANSAG
Az Mtitv. 38. S (1) bekezd6s6nek m6ltatlans.igra vonatkoz6 szab6lyoz6sa:
,,Mdltatlansdg miatt a kepvisel6lestttlet hatdrozat4val megsz nteti annak az onkormAnyzati
k6pv i selS ne k a megb izatdsitt,
a) . (hatdlyon kiv lhelyezett pont)
b) . akit szdnd6kos b[incselekmeny miaft joger6sen szabads6gvesztesre iteltek;
c) - (hafilyon kiviil helyezett pont)
d) akinek az e ammal, onkormAnyzattal szemben - a lehetsdges jogorvoslati eljArttsok kimeritesdt
kdvet6en - k1ztaftoz1sa itll fenn,6s azt az errdl szolo 6rtesit6s kdzhezvdtel6tol szAmibtt hatvan
napon bel l - r6szletfizet6s vagy fizet6si halasztes eset6n az ezt engeddlyezd hatdrozat
rendelkezeseinek megfelel6en - nem rendezi;
e) akinek a gazdasegi brsasegokrol sz6lo tdrvdny rendelkez6sei alapjen a felsz6mol6s sor6n ki
nem el6gitett kovetel€sekeft a bir6s6g joger6sen megitllapitotta a felelSss6gdt 6s a bir6s6gi
hat1rozat szerinti helyt6ll6si kotelezettsegdt nem teljesitette;
f) aki a vele szemben meginditott bir6sitgi euere$ bzer6 joger6s bir6sdgi d1ntds v5grehajtdsdt
akadelyozza, vagy azt neki felr6hato m6don elmulasztja;
g) aki a 36. $-ban szab1lyozott osszef€rhetetlens6gi okot nem hozza a k6pvisel6lest let
tudomesera."
A tovebbiakban a k6ztartozassal <isszefii996

m6ltatlansiigi eljiir6sra tertnk ki:
M6tv. 38. $ (2) bekezd6s a k6pvisel6 kdtelezetts6gek 6nt hatSrozza meg, hogy koteles az
It/otv. 38. $ (1) bekezd6s a)-g) pontjdban foglaltakr6l, a.1oger6s itelet k6zhezv6tel6t5l vagy az (1)
bekezd6s d) es e) pontj6ban - igy tobbek kozott az Sllammal, onkormSnyzattal szemben fenniill6
koztartozesrol - foglaltak bealltet6l sz6mitott h5rom napon beh.il tAj6koztatni a kepvisel6-testL.iletet
es a kormanyhivatalt. Tapasztalatunk, hogy a polg6rmesterek, alpolgdrmesterek, k6pvisel6k,
kLlls6s bizottsegi tagok (a tovdrbbiakban: k6pvisel5) e kotelezettsegtiknek t6bb onkormanyzatnal
marad6ktalanul nem tesznek eleget. Az lr/otv. kotelezettsegk6nt 'fogalmazza meg, amennyiben a
torl6s oka koztartozes fenn6ll6sa a k6pvisel6 koteles koztartoz6sat rendezni, koteles ismetelten a
koztartoz5smentes adatb6zisba be.lelentkezni 6s az e116l sz6l6 igazol6sokat az SZIt/SZ-ben
meghatarozott bizottsdgnak beny0jtani. Amennyiben a k6pviselS ennek nem tesz eleget, a
brzottsdgnak az N4otv. 37. S (2)-(7) bekezdesei alapjSn le kell folytatni a m6ltatlansagi eljerest.
(Megjegyz6s: m6ltatlanseg eset6n a k6pviselcinek az osszef6rhetetlenseg eset6re biztositott 30
napon beltili osszef6rhetetlens6gi ok megszLintet6sehez hasonl6 lehet6sege. ) Amennyiben a
m6ltatlansdgi ok bekovetkezett (pl.: a joger6sen meg6llapitott koztartozast a felsz6lit6st6l, e116l
sz6l6 6rtesit6s kezhezv6telet6l sz6mitott 60 napon beltil nem fizeti meg), Ligy a m6ltatlansdgi ok
beallt 6s az e\ara* meg kell inditani, a m6ltatlansdgot ki kell mondani, 6s a k6pvisel5

megbizatasdt meg kell szl]ntetni. Azonban az Onkormtnyzati Hirlev6l 201516. szamAban kialakitott
6lldspont szerint ahhoz, hogy a k6pviselovel szemben a m6ltatlans6gi el.jdr6s a koztartozds miatt
indithat6 legyen az lvlotv. 38. $ (1) bekezd6s d) pon!dban irt felt6telek mindegyikenek teljestilnie
kell ( a tartoz6s joger6s, a felsz6litds megt6rt6nt, halaszt5si, reszletfizet6si hatarid<j nem.i6rt le, 60
nap a fizet6sre felsz6lit6stol nem telt el). Fontos tov6bb6, hogy a felt6teleknek a m6ltatlansag16l
sz6l6 dont6s idcipontjSban is fenn kell 5llnia (vagyis a koztartozasnak).
Az Mcitv. 37. S (3) bekezd6se alapjbn az SZIT,4SZ-ben meghat6rozott m6ltatlansdgi elj6r6ssal
kapcsolatos feladatokat elldt6 bizottsdgnak haladektalanul tovebbitani kell kivizsg6ldsra a NAV
kciztartozdsmentes adatbdzisb6l torten6 torlesr<jl sz6l6 6rtesitest. A bizotts5g kivizsg6lja a
meltatlansagi ok fenndllSsdt 6s javaslatot tesz a m6ltatlans6gi ok fennSlldrsanak hianya eset6n a
megszilntet6sre, vagy fenn6lldrs eset6n a m6ltatlansag kimonddsdra. Tapasztalatunk, hogy a NAV
6rtesit6se alapjan a meltatlansagi ok kivizsg6lSsa nem minden esetben az fenti eljdrdsrend szerint
tort6nik.

KOZTARToZASM ENTES ADOZOI ADATBAZISBA
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$ (4) bekezd6se: ,,Az 6nkormAnyzati k6pvisel6 megvdlasztitsdtol szdmitoft harminc
napon berul kiSteles k6relmezni felv6tel6t az ad6z;is rendjdri5l sz6l6 torv6nyben
meghatdrozott k6zhrtozdsmentes ad6z6i adatbdzisba (a bvebbiakban: adabezis). Az
onkormdnyzati k6pvisel6 az adatb6zisba tdrt6n6 felvdtel4re ir4nyulo kerelme benyijtAsenak
Mcitv. 38.

honapjlt k6vet5 h6nap utols6 napjAig koteles a kepvisel5-te$Aletn€l igazolni az adatb1zisba valo
felv6tel 6 nek megt6 ftdntet....."
A BM 6ll6spontj5t (l5st Onkorm5nyzati Hirlev6l 201516. szimll) is figyelembe veve Sll6spontunk,
hogy a nem k6pviselci bizottsagi tagokra is alkalmazni kell a fenti rendelkez6st, tekintettel arra,
hogy az Motv. 40. $ (3) bekezd6se a meltatlanseg tekintet6ben nem tesz krilonbs6get a bizottsdg
kepvisel6 6s nem k6pvisel<i tagjai tekintet6ben.
k6pviseki/kUls6s bizottsagi tag fenti kotelezetts6g6nek teljesit6s6re viszonylag rovid id6 dll
rendelkez6sre, ezert javasolt, hogy e kotelezettsegenek teljesites6r6l met az alakull ul6s el6tt
t6j6koztatdst kapjon (a bejelentkez6s elektronikus tlton KOMA nyomtatv6nyon nyijthat6 be Anyk
nyomtatv6nykitolt6 program haszndlat5val, mely bejelentkez6shez Ugl6lkapu sziiks6ges, az
adatbazisba tort6nS felv6tel igazolds leaddsSnak m6djdr6l (eBEV elfogad6 nyugta csak a k6relem
benyrijtdsdt - melyet a megvilasztds6t6l sz6mitott 30 napon belul kell megtennie - igazolla, ez6r1
fontos hangsrilyozni, hogy a k6pviseki viszont a k6pviselo-testuletn6l/illetve a kijelol bizottsiigniil a
k6relme beny[jt6s5t kovet5 h6nap utols6 napjdig azt koteles igazolni, hogy megtort6nt az
adatb6zisba val6 felv6tele (vagy a nyilviinos adatb6zis adat6nak kinyomtatesAval, vagy NAV
koztartoz6smentes ad6z6i adatbazis hitelesitett kivonat6val).
A bejelent6s elmulaszt6s6hoz azMotv.38. S (4) bekezd6se kozvetlen jogkovetkezm6nyt nem f z
abb6l a megfontolasb6l, hogy az igazolds bemutatasanak elmarad6sa onmag6ban nem alapozza
meg a meltatlansSgot. A m5r hivatkozott 2015/6. Onkorm6nyzati Hirlevelben kifejtettek alapjln az
al6bbi elj5rds javasolt: tekintettel arra, hogy a kepviselS kotelezetts6gekent el6 van irva, hogy az
adatbdzisba val6 felv6tel6t igazolni kell (mely a gyakorlatban a kijelolt bizottsiighoz val6
beny[jtessal val6sul meg), ha erre nem kerl]lt sor a bizottsSg feladata, hogy hat6ridci kitrlz6s6vel
felhivja a k6pvisekit kotelezettsege teljesit6s6re. Ha a k6pviselci kotelezettseg6nek nem tesz
eleget a bizottsdrg az Motv. 38. S (5) bekezd6sben hivatkozott Motv. 37. S (2)-(7) bekezd6s alapjdn
lefolytatja a m6ltatlansdgi eljerast (meghallgatja a kepviselSt, adatokat szerez be (ldsd ad6z6s
rendj6rdl szol 2017.6vi CL. torv6ny 131. 14.bekezd6s i) pontj6t),6s err<51 t6j6koztatja a k6pvisel6testiiletet. Amennyiben beigazol6dik, hogy az adatbezisba azert nem szerepel mert koztartozdsa
6ll fenn, a bizotts6g kezdem6nyezi a m6ltatlanseg megdllapitds6t a k6pvisel6-testuletnel. Ha
koztartoz5s nem igazolhat6, akkot az igazoliis elmulasztdsa miatt az Motv. 33. $-a alapjdn a
bizottsdg ind itv6nyozhatja a k6pvisel6 tiszteletd ijdnak, koltsegt6rites6nek megvonesat az SZMSZben meghatdrozottak alapjan.
Tapasztalatunk, hogy az adatb6zisba val6 felv6tel igazoldsa, illetve torl6s eset6n az fjb6li felvetel
igazol4sa, err5l a k6pvisel5testfllet tdj6koztat6sa sok esetben elmarad.

A

VAGYON NYI LATKOZAT.TETELI KOTELEZETTS EG

Mtitv. 39. $ (1) bekezd6s:. ,,Az 1nkormdnyzati kepviselS megvdlasztdsdt6l, majd ezt kovet6en
minden ev januer 1-jet6l szemibtt harminc napon belul ..................vagyonnyilatkozatot
kiteles tenni. Az onkormlnyzati k6pvisel6 sajet vagyonnyilatkozahhoz csatolni koteles a vele
kbz6s hlztaftesban 615 hizas- vagy 1lettttrsAnak, valamint gyermek€nek (e S tekinteteben egy tt:
hozzebftoz6) a mell6klet szerinti vagyonnyilatkozatdt." E kcitelezetts69 elmulasztSs5nak
jogkcivetkezm6 ny6t az lt/otv.39. S (2) bekezdese szab6lyozza, amely szerint: ,,(2) A
vagyonnyilatkozat tetelenek elmulasztdsa eset6n - annak benyljhs(tig - az 6nkormdnyzati
kepvisel6 e tiszts6gebol fakad6 jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdijat, termdszetbeni juttabst,
kd lt s6gtb rlte

st ne m ka p hat. "

Az lr/otv. 39. S (3) bekezd6se el6irja, hogy a vagyonnyilatkozatot a szervezeti es m(kod6si

szabdlyzatban erre kUelolt bizotts6g (a tovdbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgttlo bizottsrig) tartja
nyilv5n es ellencirzi.
faftalmaz m6g tovSbbi az onkorm'nyzati k6pviseki/ 6s hozziiarlozqa vagyonnyilatkozatAval
kapcsolatban el5irdsokat: az dnkormAnyzati k6pvisel6 vagyon nyilatkozala - az ellen6rz6shez
szolgdltatott azonosit6 adatok kiv6tel6vel - ktiz6rdekb6l nyilv6nos. Az onkorm6nyzati k6pvisel5
es llozzAlarlozoja tergy6vben tett vagyonnyilatkozat6nak benyfjt6s6t kdvet6en, az el6z6 6vre
vonatkozo vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsg5l6 bizottseg a k6pvisel6nek
visszaadja. Az tinkorm6nyzati k6pvisel6 hozzAtartoz6jAnak nyilatkozata nem nyilv6nos, abba
csak a vagyonnyilatkozat-vizsg6l6 bizottsdg tagjai tekinthetnek be az ellen5rz6s celjdbol.
(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos elj6r6st a vagyonnyilatkozat-vizsgdl6 bizotts6gndl b6rki
kezdem6nyezheti. Az eljdr5s eredm6nyercil a vagyonnyilatkozat-vizsgAl6 bizottsdg t6j6koztatja a
soron kovetkezcj ril6sen a k6pvisel5testiiletet.
Az tr/otv. 39. S (5) bekezd6se az onkorm{nyzati k6pvisel6 szAmeru tovSbbi kotelezetts6gkent irja
elo, hogy,, A vagyonnyilatkozaftal kapcsolatos e|er1s sor6n a vagyonnyilatkozat-vizsgelo bizottsttg
felhivitsttra az dnkormitnyzati kdpvisel6 kt5teles sajdt, valamint a hozzdtartoz6ja
vagyonnyilatkozatitban feltiintetett adatokra vonatkoz6 azonosit6 adatokat haladdktalanul
iriisban bejelenteni. Az azonoslt6 adatokat csak a vagyonnyilatkozat-vizsgeb bizoftseg bgjai
ismerhetik meg, azokat az eljdrits lezitrdsitt k6vet6 nyolc napon bel ltdr1lni kell."

Tapasztalat, hogy a kepvisel6{estuletek tobbs6ge jellemzSen nem szabAlyozza az SZMSZ-ben a
vagyon-nyilatkozatt6tellel, illetve ellen<jrz6ssel kapcsolatos elj6rdsrendet. Aiz aldbbiak
szab5lyozdsa javasolt: vagyonnyilatkozat-nyomtatv6nyok kiad6sdnak mik6ntje, az atv6tel m6dja, ki
gondoskodik azok megcirz6s6r6l, a vagyonnyilatkozat lead6sa teljesit6s6nek, valamint az el6z6 6vi
nyilatkozatok visszaadasenak dokumentdl6sa, a bizottseg feladata, a k6pvisel6{estr.ilet
taj6koztatasa, elmaradds eset6n a jogkovetkezm6nyek alkalmaz5sdra vonatkoz6 rendelkez6s. A
felterjesztett jegyz6konyvek alapj6n szinten tapasztalat, hogy nem minden onkormdnyzatndl k6sziil
bizottsZrgi jegyz<ikonyv a vagyonnyilatkozatok leadds616l - annak ellen6re, hogy a
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos hat6skor jogosultja a bizottsdg, mint test letet -, illetve annak
megtort6nt6rSl elmarad az elnok r6szdr6l a k6pvisel<itestiilet tSj6koztat5sa.

A kepvisel6-test0let bizotts6g6nak nem k6pvisel6 bizottsagi tagja is lehet, ez6rt a kiils5s tagok
vagyonnyilatkozat-t6teli kdtelezetts6g6re kiil6n ki kell t6rni: A bizotts6gok tagj6r6l az M6tv.
54. $ rendelkezik, ahol azt mondja, hogy a nem onkorm6nyzati k6pvisel6 bizottsdgi tag jogai 6s
kotelezetts6gei a bizottsdg l6sein megegyeznek a k6pvisel6 bizottsdgi tagok jogaival 6s
k6telezetts6geivel. T6ny, hogy a kijls6s bizotts5gi tagokra kulon szab6lyokat megellapit6 40. S a
vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezettsegr<il kifejezetten nem rendelkezik 6s direkt m6don a
vagyonnyilatkozatot szabdlyoz6 39. $-a is csak a k6pviselcit, polgdrmestert, alpolg6rmestert
kotelezi nyilv5nos vagyonnyilatkozat-t6telre. A Be[igyminiszt6rium Sltal k6pviselt iillespont szerint
(l6st Onkormdnyzati H[rlev6l 201516. szimAl) a ki)ls<is tagokat nem csak a k6pvisel<jkkel azonos
jogok illetik, hanem kotelezetts6gek is terhelik, ezt t5masztja ala az Motv.40. $-6ban a ktils<is
bizottsagi tagokkal kapcsolatosan az osszef6rhetetlenseg, a meltatlansag, a dijazas tekintet6ben
irt, a k6pviselcivel azonos jogok 6s kotelezetts6gek.) A kulscis bizotts5gi tag eset6ben konkr6t
rendez6 szabdlykent lehet azonban figyelembe venni az egyes vagyonnyilatkozat-t6teli

kotelezettsegrSl szolo 2007.6vi CLll. torv6ny (a tov6bbiakban: Vnytv.) 3. $ (3) bekezd6s e)
pontjdban lrt nem kozszolgSlatban 5116 on5ll6an vagy testtilet tagjak6nt javaslatt6telre, dont6sre,
ellenclrz6sre jogosult szem6ly feladatokhoz kotcidri vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezetts6get is,
illetve a Vnytv.4. $ d) pontia alapjin c6lszerfi a k6pvisekitestulet SZMSZ-6ben a kulscis bizotts5gi
tagok vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezettseget szab6lyozni. A Vnytv. a nem kozszf6reban valo
foglalkoztatas eset6n is ekiirja a nem nyilv6nos vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezetts6get, mely a
nem k6pviselri ktilsris bizottsdgi tagok ( 6s hozzAlartoz6ik) eset6ben alkalmazhat6.

