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CscrhItszentivin Kdzs6g (inkorminyzata
K6pvisel6{cstiilet6nek

9.

sz{mi

jegyz6ktinrve

K6sziilt: Cserhitszentivin Kdzs6g Onkorm:ln1'zata K6pvisel6-testiilet6nck 2019. okt6ber 21.
napjrln megtartott alaku16 iil6s616l

)

JEGYZ6KONYV
K6sziilt: Cserhdtszentivdn K0zs6g 0nkorminyzata Kipvisel<i-testiiletdnek 2019. okt6ber 21. napjrin
Kulturhiizban meglartott alakul6 til6s6rtil.
.lqlelt r. annak:

Sirakl Attila

polg6rmester

Bal6s Istviin Andrds
Baros Erzs6bet

k6pvisel6
kdpviselo

Cscrviilgyi Zolt6n Barnabds

k6pviselS
k6pviselci

Kabiics Jiinosn6
'l'an6cskoz6si

a

.ioeqal r6szt vesz: dr. Turza Csaba J 6zsef jegyziS megbizasrib6l Nagyv6radi Istv6nn6
i gaz gatisi n gy int6z6 Ij egy z6kdnyv vezet6

Siraky Attila polqirmester kriszdntdtte a megielcnteket abb6l az alkalomb6l, hogy a Magyarorsz6g
helyi dnkormrinyzatair6l sz6l6 201 l. evi CLXXXIX. tdrvdny (a toviibbiakban: Mritv.)
rendelkez6seinek megfeleloen megalakul az irj kdpviselo-testtilet. Kiildn k<iszdnttjtte Sindor J6zsefct a
HVB elnctk6t.
Meg6llapitotta, hogy a kdpviselo-testiilet 5 megv6lasztott tagj6b6l mind az 5 f6 jelen van, igy az iil6s
hat6rozatkdpes, a k6pvisel6-testiilet iil6s6t megnyitona

A polg6rmester az althbi napirendi pontokat javasolta elfogadni a k6pvisel6-testiilet r6szdre
Nauire ntli iavlslat
1

.

A Helyi Vilaszt6si Bizottsig elndk6nek tejdkoztat6ja a 201 9. okt6ber
tinkorm6nyzati v6laszt6sok eredmdnydrol.
Eloterieszt6: S6ndor J6zsef IIVB eln<ike

2. Kdpvisel6{estiilet tagiainak eskiitdtele, megbiz6levelek
El<iterjesao: S5ndor J6zsef IIVB elndke

iitadiisa, eskiiokm6ny aliiir6sa

3. Polg6rmester eskiit6tele, megbiz6lev6l 6tad6sa, eskiiokminy al6ir6sa
Eloterjeszt6: Siindor J6zsef HVB elndke
4. A polgiirmester programj6nak ismertetese

Eloterjesa<!: Siraky Attila polgirmester
5. Polg6rmester tiszteletdij6nak, k6lts6gt6rit6s6nek meg6llapitriLsa
Eloteriesao : jegy z6 megbizoxja

6. Ugyrendi Bizottsiig megv5laszt6sa
El6terieszto: Si raky Attila polg5rmester
7. Az alpolgiirmester megvilaszt6sa, eskiit6tele, esktiokm6ny al6irisa
Elot
szto : Siraky Attila polg6rmester
8. Alpolg6rmester tisaeletdijinak, k<ilts6gt6rit6s6nek, megiillapft6sa

El5terjeszt6: Siraky Attila polg6rmester
9. Javasfat a Szervezeti 6s Miik<id6si Szabilyzat feliilvizsgilatira
El6te rieszto: jegyzS megbizottja
I

0. Ddntds a k6pviseloi tiszeletdijr6l
Eloterieszt<i: Sirak I Attila polg6rmester

13. napjen tartott

I

I.

Iejekoztates a k6pviselok eg)es kiitclezettsdgeirol
loterl$z!: .iets) zo nrcPbrzonja

E

12. Egyebek

A polgirmesler megk6rdezte a k6pviselo{estillet tagiait6l, hogy van-e egydb napirendijavaslat.
A kdpviselo-testiilet rdszdrol cgy6b napirendi javaslat nem hanBzott el, 5 igen szavazattal elfogadta
A7t.

Nanirendi no ntok tirsvalIsa

l. Napirend

A helyi vilaszt6si bizotts{g elntik6nek

tij6koztatrsa

a

2019. oktriber 13. napjin tartott

tinkorminyzati vilasztisok eredm6ny616l
SirakY Attila polgArmester f'elkdrte Srndor J6zsefct - a Hel yi Vrilasztrisi Bizottsig elniik6t, - hogy
t6jekoztassa a jelenlivoket a 2019. okt6ber 13. napjrin megtallott tinkorm6nyzati viilasaiisok
eredmdny6rol.
S6ndor J6zsef HVB eln<ik (1. szimri mell6klet szerint) ismertette a helyi rinkormiinyzati vSlasztfsok
eredm6nyeit.

A polgirmester

megk<iszOnte a helyi v6lasztrisi bizotts6g eln6k6nek thjdkoztatAsit

2. Napirend

K6pvisel6-testiilet taglainak eskiit6tele, megbiz6levelek 6tad6sa, eskiiokm6ny aliirrisa
Sirak.v Attila polsfrmester bejelentettc, hogv a megr'Slasztott k6pvisel6k iinnep6lyes eskUtdtele
kcivelkezik. Felk6rte Sendor J6zsefet a HVB elntjkdt az eskti szovegdnek elonrondSsira. a kdpviseloket
az eskii szdvegdnck elmondiisiira, a megbiz6levelek 6tvdtel6re, az eskiiokm6nv al6ir6siira.

A

megv6lasztott k6pvisel6k eskijtdtele, valamint az eskiiokm6nyok aliirisa (a jegyzok1nyv

2lb;

2/ c;

2;

2/a;

mell6kletei szerint) megtdrtdnt.

3. Napirend

Polgirmester eskiit6tele, megbiz6ler'61 :itad6sa, eskiiokminv alriirisa
S6ndor J6zsef IWB eln6k elmondta, hogy a polg6rmester megvdlaszt6sit krivetoen eskiit tesz a
k6pviselS-testiilet el6tt. Errol okmiinyt ir afti. Felkdrte a polgdrmestert, hogy az esktit tegye le, ezt
kcivet6en az eskiiokm6nl irja al6.
A megv6laszton polg6rmester eskiit6tele, valamint az eskiiokm6ny akiirSsa (a jegyzokdnyv 3. szimri
mell6ldete szerint) megtdftdnt.
.1.

\rpirend

A polg6rmestcr programjinak ismerlct6se
S

irakv Attila polaiirmester az alSbbiak szerint ismertette programj6t:

)
I

Sz6nd6k6ban 5ll a kulrrrhrlzba lekdlroztetni a hivatalt, arnely ell6tja a feladatokat

Pilyizat keret6n beliil ajelenlegi hivatali dpiilet felfjitisa

l

>
);
>
}
>
)>

)

Prilyrlzatok folyarnatos figyelemmel kis6rdse
Kulttrhrlz feltj it6sa, jobb kihaszndlts6ga
Temeto ravataloz6jrinak felirjit6sa, el6relo 6pit6se
Sz6ndikriban ill az 6nkomdnyzatn|l az iparliz6si ad6 bevezetdse. amely a bev6telt novelne.
azonban en m6g rit kell gondolnia.
Sziiks6g lenne ktiziiss6gi t6rre is, rendezvdnyek szervezdse c6ljib6l
Majorv6lgyi-t6 iigydnek a rendezdse, kompromisszum koldsdre tdrekszik
Lakoss6g folyamatos t6jdkoztatesa, heti egy alkalommal ., H irmond6"szerkesa6se

Nagyvonalakban ennyit szeretett volna elmondani programj6r6l, melynek megval6sit6s6hoz kdrte
k6pvisel6k segits6g6t.

a

5. Naoirend

A polgirmester illetm6ny6nek

6s ktilts6gt6rit6s6nek

Siraky Attila polgdrmester felkdrte

a jegyz6

meg:illapitisa
megbfzottj6t, hogy ismertesse az illetmeny

megSllapit6sinak szab5lyait.
Nagyv6radi Istvrinn6 a jegyzo meebizottja: Az MOtv. alapjin a f66ll5sri polg6rmester megbizatisinak
id6tartam6ra illetm6nyre jogosult. A polgrirmester illetm6nye a megyei jog[r viros polgarmestere

illetm6ny6hez viszonyitottan kertlhet meg6llapitasl,a, ezen illetmdny o/o-os m6rt6k6ben,

a

lakossAgsz6m fiiggv6ny6ben.

A

lakoss6gsz6m vonatkozis6ban az Mdtv. 146. $ (3) bekezd6se 6rtelmdben a helyi dnkorm5nyzati
k6pviselok 6s polg6rmesterek v6lasztrls6r6l sz6l6 tdrv6nyben meghatirozott lakoss5gszimot 6s
id6pontot kell figyelembe venni. A helyi dnkorm6nyzati k6pvisel5k 6s polg6rmesterek v6lasa6siir6l
2010. 6vi L. tijrv6ny 3. $-a 6rtelm6ben a helyi <inkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polgiirmesterek iiltaliinos
viias^isa 6v6nek januiir l-jei lakossrigszimrit kell alapul venni, amely Cserh6tszentiv6n eset6n 2019.
januriLr l -j6n 500 fo alatti volt..

Ennek megfelel6en Cserh6tszentiv{non az MOtv. 71. $ (4) bekezd6s6nek c) pontja alapj6n a f66ll6st
polg6rmester illetm6nye dsszegszerijen 299.200 Ft Az illetm6ny 6sszege tekintet6ben a k6pvisel6-testiiletnek nincs m6rlegel6sre lehet6s6ge.

A

fiballrisri polgirmester havonta kdltsdgl6rit6sre jogosult, amely az illetm6ny6nek l5Yo-iban
meghat6rozott iisszeg (Mdtv. 71. $ ( l), (6) bek.).
Ennek megfeleloen a polg6rmester ktjltsegt6rit6se havi 44.900-Ft.
Az illetmdny 6s a kdlts6gtiritds <isszegdt a k6pviselci-testtiletnek hatiirozattal kell elfogadnia.
Sirakv Attila polg6rmester

elentette szem6lyes 6rintetls6g6t

A K6pvisel6-testiilet a polgermester bejelent6s6t kdvet<ien
hona:.

Cscrhitszentiyin
33 12019.(X.21.\

A

Onkorm{nvza

szimi hatirozata

-

4 igen szayazatlal

-

K6nvise16-tes

6nek

polg6rmester szem6ryes 6rintetts6g6ver kapcsoratban
illetm6ny 6s ktilts6gt6rit6s megillapit6sa sor6n

az al:ibbi hat6rozatot

- a

porg6rmesteri

A

k6pvisel6-testi.ilet tudomiisul vette Siraky Attila polgirmester bejelent6sdt
a
szem6lyes 6rintettsdg6vel kapcsolatban ds fgy hat5rozott, hogy nem irja 6t ki
a

polgirmesteri illetm6ny 6s kdlts6gt6ritds meg6llapit6s6val fapcsolatos harirozat
meghozataliib6l.

A kdpvisel6-testiilet egyhangrilag

-

5 igen szavazafial _ az aliftbi halfurozatot hoila:

5

(lscrh.jrtsze ntir rin Ktizs6s

Onkorminlzata K6nlisel6-testiilet6nek
hati rozatrr
A polgirmester illetm6nl 6nek 6s ktilts6gt6rir6s6nek megrillapitrisi16l
3.1/2019.(X.21.) sz:inr

A

f

k6pviselo-testiilet Siraky Attila polgrirmcster illetmdny6t 2019. okt6ber l3-i

hat6llyal - megbizat6s6nak idotartam6ra - havi brutt6 299.200 Ft-ban, kOltsegtdritdsdt
pedig illetm6nye 15Yo-itban. azazhavi brutt6 44.900 Ft-ban hat6rozza meg.

k6pvisel6-testtilet felhatahnazza a jegyzo megbizottj6t. hogy
megfeleltier a tovebbi sztiksiges intdzked6seket tegye meg.

A

a

diint6snek

Hatirido: drtelemszer[i
Felelos: jegyzomegbizottja
(r.

Napirend

Ugyrendi Bizoltsig megvilasztisa
Sirakv Attila oolqirmester tA1€koztatia a kepv ise lo-test0let tagiait, hogy az iinkorm6nyzat Szervezeti
Miikoddsi Szabdlyzatir6l sz6l6 rendelet drtelm6ben a titkos szavazest a k6pvisel6kbol ldtrehozott 3
tagri tigyrendi bizotts6g bonyolitja le, ez6rt sziiksdges a szavazds el6tt megv6lasztani az iigyrendi
bizottsiig tagiait. A polgermester az iigyrendi bizottseg elnok6nek Kab6cs Jiinosn6 k6pvisekit,
tagjainak Baros Erzs6bet 6s Cservcilgyi Zolt5n Barnab6s k6pviseloket javasolta. Megk6rdezte, hogy a
kdpviselok a felk6rdst elfogadj6k-e. A felk6rist a k6pviselok elfogadtik.
A polg6rmester szavazlsra tette fel az iigyrendi bizottseg elnok6nek 6s taglainak megvr{lasztiisira
vonatkoz6 javaslatot. K6rte, hogy a kdpvisel6-testiiletet, hogy szavazzon.
6s

A kdpv iselo-testii let egyhangflag

-

5 igen szavazattal

-

az akibbi halirozatot hozta:

Cserhitszentivin Kdzs6s Onkorm anYZa tr K6nviselti-testiilet6n ek
szimrl hatirozata
Ugyrendi bizottsrg elntik6nek 6s tagiainak megvilasztisdval kapcsolatban
35/201 9.(X.2 1.)

Cserhitszentiv6n Kiizs6g Onkormiinyzata K6pviselS-testiilete Kabilcs Jiinosn6
k6pvisel6t az iigyrendi bizottsSg elntjk6nek, Baros Erzs6bet 6s Cservtilgyi Zoltrin
Bamabiis kdpviselot az iigyrendi bizottsag tagj6nak megv5lasztotta.

A

kdpviselo-testiilet felkdrte

az iigyrendi bizotts6got, hogy az

alpolgermester

v6laszl6son miikodj<in kozre.

Hatrirido: 6rtelemszerii
Felel6s: k6pviselo-testiilet
7. Nanirend

Az alpolg6rmester megv6lasztisa, eskiit6tele, eskiiokminy aliirisa
Istv6n
Sirakv A ttila Dols6rmester t iLjdkoztatia a k6pvisel6-testiiletet, hogy alpolg6rmestemek Balis
And16s kdpv iselot javasolja. Megk6rdczte. hogy elfo gadja-e ajel6l6st.
Bal6s IstvdLn Andrris k6pviselo elfogadta ajeld16st'
z6rt
A polg6rmester t6jeko^atta, hogy a jeldlt az Mdtv 46' $ (2) bekezd6s b) pontja alapj6n kdrheti
e
zert
iil6s
tart6set.
jel6ltet,
hogy k6ri
iil6s ta"ruis6t. Meg[erdeae BalSs Iswin Andr6s

6

Az alpolgSrmester jelolt nern kerte z6rt iiles tartesel'
Kabiic-s JSnosn6t' hogy ismedesse a litkos
polg6rmester felkcrte az iigyrendi bizoltseg elntiket
Kab5cs J6nosn6 elnijk elmondta' hogy a titkos
szavaz6s technikai lebonyolitasai-e-trijer-ru,i sordn
szavazdsra a szomsz6dos helyisigben kertil sor'

A

A titkos szavazes tebonyolit6siinak idej6re

-

a polg6rmester

-

sztinetet rendelt el'

ApolgSrmesteratitkosszavaz6slebonyolitiisitktjvetoenmegdllapitotta'hogyajelcn|6v6k6pviselok

.raru

S tO,

igy tovabbra is hat6rozatk6pes

a

testiilet

Apolg6rmesterfelk6rteaziigyrendibizottsigelniik6t,hogyismertesseatitkosszavaz6seredm6ny6t.
tag szavazort' a
tiJtl.l -ranorne az ugyrendi'bizottsiig elndke elmondta, hogy 5 k6pviselo-testiileti
Istvin Andr6s 5 igen szavazatot
testtilet tagiai 5 6rv6nyes szavazatot aJtak le, ,.relynek alapj6n Balis
kapott.

Aszavazaseredm6nyir6lk6sziiltjegyz6k6nl.vejegyz6konyv4.szSmrimell6ldete

A k6pviselo-testiilet egyhangtlag

-

5 igen szavazallal

-

aliibbi hatrirozatot hoaa:

o nkorminvza ta K6nvisel6-testiilel6nck
hatrrozata
36t20 19.(X.2 1.) sz6mf
Cserh6tszentivin ktizs6g alpolgrirmeste16nek megv6laszt 6si16l
Cserhi

ntivin Ktizs

Cserh6tszentiv6n K<izs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete Baliis Isw6n Andriis
k6pvisel6t t6rsadalmi megbizat6sban 2019. okt6ber 21. napjrlt6l CserhStszentivin
telepiil6sen alpolgirmesterr6 megvilasztotta.
Felel6s: k6pvisel6-testiilet

Hatirid6: 6rtelemszerii
Siraky Attila polgirmesler lelk6rte BalSs Istv5n Andr6s me gv6lasztott alpolg6rmestert, hogy mint
alpolgarmester az esktit tegye le, azt ktjvet6en az esktiokmiinyt irja

ali.

megvSlasztott alpolg6rmester eskiit6tele, valamint az eskiiokm6nyok aliiiriisa (a jeryz6kdnlv 5.
szimri mell6klete szerint) megttirt6nt.

A

8. Napirend

Alpolgirmester tiszteletdijrinak, ktilts6gt6rit6s6nek megillapit:isa
Sirak), Attila pl&itlrcglq tbjdkoztatta a k6pvisel6-testtilet tagiait, hogy a iirsadalmi megbizat6sri
alpolg6rmester havonta tiszteletdijra jogosult, melyet a k6pvisel6-testiiletnek kell meg6llapitania rlgy,
hogy az nem haladhada meg a tirsadalmi megbizatiisri polg6rmester tiszteletdij6nak a 90010-61. Ennek
megfelel6en a polgiirmester javaslata a tiszteletdij <isszeg6re brutt6 134.6000 Ft.
A t6rsadalmi megbizatiis[ alpolg6rmester havonta tiszteletd i16nak 1SYo-ihan meghatirozott dsszegii
k6lts6gt6rit6sre jogosult. Ennek megfelel<ien az alpolg6rmester k6lts6gt6rit6sdre havi 20.200 Frot
javasolt meg6llapitani.
A polg,rmester szavazisra bocsetotta az alpolg6rmester tiszteletdij5ra es kOltsdgt6rit6sdre vonatkoz6
hatiirozati j avaslat6t.
BalSs Istv6n Andr6s alpolgiirrnester bejelentette szem6lyes 6rintefts6gdt.

A K6pvisel6-testi.ilet

az alpolgiirmester bejelent6s6t kdvet6en

al6bbi hat6rozatot hozta:

egyhangtlag 4 igen

szavazatTal

-

az

7

Az alpol g{rmester szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban _
az alpolgirmesteri
tiszteletd

ij

6s

kitlts6gt6rit6s megillapit6sa sor6n

A kdpviselo-testiilet tudornisul vette Bal6s Istvdn Andris

alpolg6rmester bejelent6sdt

a szem6lyes drintetts6g6vel kapcsolatban ds rigy harerozott,,fr"Ey
,"* .aG ai'U u.
alpolgaflnesteri tiszteletdij 6s kciltsdgt6rit6s ieg6llapitiseval
i"p"*r",oJ rruia.o^,
meghozalal6b6l.

H3@jplqlinelcm szerti
Felel6s: k6pviseio_testtilet

A k6pviselo-testiilet egyhangirrag - 5 igen szavazattal

-

az ar bbi haterozatot hozta:

Cserh{ tszentiv 6n Kiizs6s Onkorm{nyza ta K6pvi sel6-testiilet6nek
38D019.(X.21.\ sza mI hat{rozata
az alpolg{rmester tiszteletdij:inak 6s kiilts6gt6rit6s6nek meg6llapitrisi16l

A

k6pviselo-testiilet Balis Istv6n Andr6s alpolgirmester tiszteletdii6t 2019. okt6ber

2l-i hatiLllyal

megbizat6siinak idotartamAra

havi brutt6 134.600 Ftban,

k6ftsdgt6rit6sdt pedig tiszteletdija 15oh-6ban, azazhavi brutt6 20.200 Ft-ban hatdrozza
meg.

A

kdpviselo-testiilet felhatalmazza

a jegyzl megbizottj6t, hogy a

ddntdsnek

megfelel6en a tovSbbi sztiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hatirido: eftelemszenl
Felel6s: jegyz6 megbizottja
Napirendi ponton beli.il

Bal6s Istviin Andr6s alpolgiirmester ir6sban n yilatkozott a kipviselo-testiilet fel6, ( 6. sz{mri
mell6klet ) hogy az alpolgirmesteri tiszteletdijrinak egy r6sz6r<il - brutt6 105.600 Ft-r6l - valamint a
kdlts6gt6rit6s teljes dsszeg6r6l le kiv6n mondani, a tiszteletdij brutt6 cjsszeg6t 29.000 Ft/h6 dsszegben
k6ri meg6llapitani.

A k6pvisel6-testtilet egyhangflag

-

5 igen szavazattal

-

az alitbbi hatarozatotho^a:

Cserh6tszentivrn Kiizs6q 6nkorm{nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
19.{X.21.) szimtl hatir ozata
az alpolgirmester m6dositott tiszteletdijdnak meg6llapitisf16l

39 I 20

A

K6pvisel6-testiilet tudomSsul veszi Bal6s Istvin Andr6s tSrsadalmi megbizatSsri
alpolginnester iriisbeli nyilatkozatlt - melyben brutt1 105.600 Ft/hb tjsttzegii
tiszteletdijr6l, ralamint 20.200 Ft t)sszegii kdltsdgtiritisrdl lemond -, tiszteletdij6t
2019. okt6ber21. napjrt6l brutt6 29.000 Fr/h6 6sszegben k6ri meg6llapitani.

A

k6pvisel6-testtilet felhatalmazza a jegyzo megbizottjrit, hogy
megfelel6en a munk6ltat6i int6zked6seket tegye rneg.
Hat6rid6: 6rtelemszerii

Felelos: jegyz6 megbizottia

a

d6nt6snek

8

9. NaDirend

.Iavaslat a Szcn'ezeti 6s Miikiid6si Szabilvzat

feliilvizsgilatira

Sirakv Attila pols6rmester t5j6koztatta a jelenl6voket, hogy a kdpviselS-tesliilel az alakul6. vagy az azt
kcivet6 iil6sen a MOtv. szabilyai szerint alkotja meg, vagy vizsgrilja feliil a szervezeti ds miikod6si
szab5,lyzat{rol sz6l6 rendelet6t. E rendelet elok6szit6se, illetve m6dosit6sa a jegyz6 feladata, 6s mivel
a jegyz,o nincs jelen az iildsen javasolta, a ktivetkezo kdpv iselo-testiileti 0l6sen vizsg6lirik feliil
CserhStszentiv6n Ktizsdg Onkorm6nyzata 6s Szervei Szervezeti 6s Miik<td6si Szabiiyzatbt.

A k6pviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek a polgSrmesler javaslateval
A k6pviselo-testiilet egyhangrilag

-

5 igen szavazattal

-

az alil}bi hal{rozatol hoz1.a

Cscrhttszcntivin Ktizs6g Onkorminvzata K6Dvisel6-testiilet6nek
40/2019.(X.21.) szimri hat6rozata
A Szervezeti 6s Mfiktid6si Szabilyzat feliilvizsgilat:ival kapcsolatban

tigy ddnttitt. hogy
Cserh6tszentiv6n K6zs6g Onkorm nyzata 6s Szervei Szervezeti 6s Miikrtd6si
Szabilyzat feliilvizsgilata 6s m6dosftdsa napirendi pont t6rgyalisat a kdvetkezo
kdpr iselo-testii leti iilesre elhalasztja.
Cserh6tszentiv6n K6zs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testtilete

Felhatalmazza ajegyz6 megbizottjet, hogy az SZMSZ feltilvizs
tov6bbi sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.

gilatilal

kapcsolatban

a

Hatiridti: folyamatos
Fefelos: jegyz6 megbizottja
10. Napirend

Dtint6s a k6pvisel6i tiszteletdij16l
rIa
Attil
arme
r elmondta a kdpviseloi tiszeletdij als6/fels6 hat6ret a t6rv6n y nem hatarozza
meg, azonban azt eloirja, hogy a tiszteletdij meg6llapit6sa nem veszdlyeztetheti
az <inkorminvzat
k<itelezo feladatai el I6tis6t Mindezek - illeWe az dnkormi.nyzat idei kdlts6gvet6se
- alapj6n javasolta,
h ogy ez 6vben a kdpvisel6k tiszteletdij a
- hasonl6an az elmflt idoszakhoz - 25.000 FVh6 <isszegben
k eriiljtin meg6llapitdsra, nem kezdemlnyez ez €vre vonatkoz6an
rendeletm6dosftist.

A polgirmester k6rte a k6pvisel6k 6 szrevlteleit hozzitsz6l6sait.
A k6pvisel6{esttilet tagjai egyetirtettek a polg6rmester javaslat6val.

lt . Nao irend
'f Sjikoztatfls a k6pvisel6k egyes
ktitelezetts6gei16l

sirakv Attila pqlg6rmester t k:1".., jegyz6. megbizottj5t
hogy trij6koztassa a k6pviserti-testiireret a
k6pviselok vagyonnyiratkozat tdteri, 6s -a koa;ftozes;e;;:
ad6z6i adatbizisba tdrt6n<i ferviter
kerelmezdse irdni kdrerezenseqrdr, varaminr
dr.;;i;;;;;"ns6gre
is m6ltatransigra vonatkoz6
jogszabrllyi eloirrisok16l.
",

A

jegl,zo megbizottja t6jdkozatta

mcll6klet).

a

k6pviselo-testtilet tagjait

a

kritelezettsdgeikrril (7.sz6mt

9

!
);
}

Vagyonnyilatkozat titeli kdtelczettsdg 2019. novembcr l2-ig
Osszefdrhetetlens6gi nyilatkozal ( mindenki megkapta )
kriztartozdsmentes ad6z6i adatb6zisba bejelentkezis

12. Nanirend

Egyebek

Nagyviradi Istv6nn6 ajegyzo meqbizottia t6j€koratta a k6pviselo-testiilet tagiait, hogy mivel okt6ber
l2-6n megsziint Siraky Attila polgarmester megbizat6sa 2014-2019 ciklusra vonatkoz6an, az 6ltala ki
nem vett szabads6gr6l rendelkezni sziiksdges. Indokolt esetben 2020. m6rcius 3l-ig kiveheti, vagy a
szabads6gmegv6lt6sk6nt kifi zethet6 szitmira.

Siraky Attila polgiirmester nyilatkozott- hogy a fennmarado szabadsag6t igdnybe szeretnd azt vennr

A K6pviselo-testiilet tagjai egyelertettek az elhangzottakkal,

6s egyhang[rlag

-

5 igen szavazatlal

-

az

al6bbi haterozatot hozta:

Cserhitszentivin Ktizs6g 6nkorminr zata K6nvisel6-testiilet6nek
1l 12(119.(X.21.) sz6mti hatirozata
a polglrmester ki nem vett szabads:ig6val kapcsolatban
Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete fgy hatrirozott, hogy
Siraky Attila polg5rmester 2019. 6vben ki nem vett szabadsdgdt 2020 m6rcius 3l-ig
ig6nybe veheti

Hatrrido: 2020 m6rcius 3l
Felelos: K6pviselo-testiilet

TObb napirend nem volt, egyeb 6szrev6tel hozzisz6l6s nem hangzott el

Siraky Attila polgarmester megkdszonte a r6szv6telt 6s az tildst bezarta

L,

4h,r---Attila

$if:iky

polg6rmester

kmf.

)JarY'<. 6ah'ldluqf
Na[]v6radi lsw6nn6
jegyz6 megbizottja

Cserhdtszentiv6n Kozscg Onkonn6nl zala
3066 CserhAtszentiv6n. Kossuth utca l.
Teleiou (32) 382-056
Fax: (3 2) 3 82-026
e-mail :csivan.korjegyzoseg@gmail.corn

It

egh

ivri

Magyarorszig helyi dnkormdnyzatairol sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. tdrvdny 41. N

(2)

bekezddsdben

foglaltak alapjiin Cserhdtszentiv6n Kdzseg Onkormdnlzata Kepviselo-testtiletdnek alakul6 iil6sdt
2019. okt 6b cr 21. na oi rin

(

h6tf6n ) 17.00 6rdra

cisszchivorn

Az tiles Ip!19: Kultirrhdz kisterme (306(r Cserh6tszentiven, Kossuth utca I L)

Narrircndi iavaslat
1.

A Helyi V6lasztiisi Bizottsiig elndkdnek taj6koztat6_ja
dnkormAnyzati v6lasaiisok eredmdnydrcil.
Eloteriesac!: Siindor J6zsef HVB elndke

a 2019. okt6ber 13. napjAn tartott

2. Kdpviselo-testtilet tagjainak eskiitetele, megbiz6levelek 6tadrisa eskiiokmiiny aliiiriisa
El6terieszt6: S6ndor J6zsef HVB elncike
3. Polg6rmester eskiitdtele, megbiz6levdl iitadAs4 esktiokm6ny al6ir6sa
Eloteriesztrl: S6ndor J6zsef HVB elntike
4. A poig6rmester progralnjiinak ismertet6se
Elotericszt6: Siraky Attila polgrirmester
5. Polg6rmester tiszteletdijAnak, kdltsdgteritds6nek me96llapit6sa

Eloteries216: jegyzo megbizottja

6. Ugl rendi Bizonsdg megv6lasndsa
Eloterieszto: Si mky Attila polgarmester
7. Az alpolgrfu-mester megvSlasztiisa, eskiitdtele, eskiiokmiiny al6irdsa

Eloterjeszto: Siraky Anila polgrirmester
8. Alpolg6rmester tiszteletdijAnak, kdltsdgtdrit6sdnek, meg6llapitdsa

EloleriesztliS iraky Attila-pol g6rmester
9. Javaslat a Szervezeti ds Miikdddsi Szabalyzat feliilvizsgelatrfua
EIole eszto: jegyzci megbizottja
10. Ddntds a k6pviseloi tiszteletdij16l

Eloterieszlo: Siraky Attila polgarmester
I

l. Tejdkozatds

a k6pviselok egyes kdtelezettsdgeirol
jegyzo
megbizottja
Ekiterieszto:

12. Egyebek

Megjelendsdre, aktiv kdzremiikdd6sdre felt6tlen szAmitok
Cserh6tszentiv6n. 20 19. okl6ber I 8.

ffi

Siraky Attila
polgermester

,Il.t_u\t_t.]

t

IY

Cserhiitszentiviin Kcizs6g Onkormzinyzata K6pvisel6{estiilet6nek
2019. okt6ber2l. napjdn mcgtartott alakul6 iil6s6r6l

Attila

Siraky

Bal6s Istviin

Baros

polgdrmester

Andriis

Erzsdbet

k6pvisel6
k6pvisel6

rl.o\

c;

l"J

Cservcilgyi Zoltiin Bamabris k6pvisel6
Kabrics

Jdnosn6

k6pvisel6

,:z42oL

-U

Taniicskozdsi io gal meghivoltak
dr. Turza Csaba

J6zsef

S6ndor.l6zsef
Nagyvriradi

Istv6nnd

jegyzo

HVB elncike
jegyzl megbizotrja

Lakossiig r6szdr<il meeielentek

/-

,,.) /

U.tt lr-6rit*q. L...ld-tVUW.!.......

l.

sz6m

ii mclldkler

(lserhitszentiv:in I lelvi V:ilasztrisi Bizottsrig
I-lniikc

rA.lf,xozraro
polgirmester

6s

A 2019. okt6bcr 13. napjin megtartott
helyi dnkorminyzati k6pvisel6k vilasztis:inak ercdm6ny616l

Kdsziift: A Cserh6tszentivin K<izsdg 6nkormrinyzata k6pvisel6-testiilet6nek 2019. okt6ber 21. napjin
meglartott alakul6 tildsdre.

Az eloterjeszt6st k6szitette: S5ndor J6zsef, a Cserh6tszenliv6ni Helyi Vilasztrisi Bizottsig elndke

l.
Tisztclt Kcpi

ise

sz6nir ntel16k lcr

l(i-tcsl iilet. l'iszreltjclenler cik!

T[ll vagyunk a 2019. dvi dnkorminyzati vilaszt6sokon. a Helyi V6lasaiisi BizottsSg m6r
-

a vdlaszt6sr

kdvelo napon - kOzzdtette a telepiil6si v6lasztris eredntinyeit.
Ugyan a viilasztiisi elj6risi jogszab6lyok nem koleleznek v6lasztisi bizottsrig elndkek6nt arra, hogy a
v5laszt6s folyamatiir6l tfj6koztassam a k6pvisel6{cstiiletet, azonban a kialakult gyakorlat szerint
telepiil6siinkcin mindez az alakul6 iil6sen megrdrtdnik.

Onkormdnyzati Vrilaszt6sok
2019. okt6ber 13.
Cserhitszentiv6n

Cscrhitszen ti r'6n 2019. okt6ber 13-i nolsfrmester viilaszt is crcdm6nve:
A n6vjegyzekben l6vo vrilasa6polgirok szdma:
Szavaz6kdnt megielent v6laszt6polgirok sz6ma:
Umiban l6vo, bdlyegztilenyomat n6lkiili szavaz6lapok sz6ma
Urnriban 16v6, leb|lyegzelt szavaz6lapok szdma:
Erv6nytelen, lebdlyegzett szavaz6lapok szima:
Erv6nyes szavaz6lapok sz6ma:

A ieltilt

ncve:

Siraky Attila

fiiggetlen

-

93
74
0
74
7

67

kapott 6rv6nyes szavazatok szima:67

A vdlasztris eredm6nves volt-

A polgirmester Siraky Attila fiiggetlen jeltilt.
Cserhitszentiv{

n egY 6ni

list6s v6lasztis eredm6nvc ( kipvisc lSvilaszt5s )

A n6vjegyz6kben l6vri vilaszt6polgirok sz6ma:
Szavaz6kent megjelent v6laszt6polgirok sz6ma:
Urn5ban 16v6, b6lyegz6lenyomat n6lktili szavaz6lapok szima:
Urn6ban 16v6, lel:,|lyegzell szavaz6lapok szdma:
Erv6ny,telen, leb6lyegzett szavaz6lapok szima:
Ervdnyes szavaz6lapok szima:
sorszam

a

ieltilt

neYe

I

Fenlwesi Katalin

2.
3
1
5.

Kabics J6nosn6
Balis Istvin Andris
Baros frzs6bet
Cscrvtilgyi Zol:in Barnabds

A vilasztis eredm6nyes volt
Az iinkorm6nvzat tisszet6tele:
Siraky Attila
Bal6s Istvin Andr6s
Baros Erzs6bet
Cservtilgyi Zoltrin Barnabis
Kab6cs Jinosn6

polgirmester
k6pvisel6
k6pvise16

k6pvisel6
k6pvisel6

93
74
0
74
2
72

jeltiki szervczct

kapott 6rv6nyes
sz vazat

k6pvisel6

fiiggctlen
fiigqetlen
fiigqetlen
ftggetlen
fiiggctlen

20

nenl

5,1

rgen

48

igen
lgen
lgcn

63

59

l. szdmi mclliklet

()sszessdgeben elrnondhat6. hogr az cinkorm6nyzati vilasztis rendben. a.jogszabllyok rnarad6ktalan
betaft6s6val ds betartatiisiival zajlott le. Valanrennfi bizotts6g tag lelelossigteljes munkSjrir6l,
nreggyozo szakmai lel iesitmin),6rol adott ismit sz5ntot.

Cserh6tszentiv5n, 201 9. okt6ber 21

/

/'t

,/^

Sandor J6zs6f

Helyi Vilasztrlsi Bizotts6g elnOke

I

.tr

t, u a'.^^\ ue!-t-e.tp.*-l

ESKIIOKMANY

En. Bal:is Istv:in Andr:is becstiletemre 6s lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarorsziighoz
6s annak Alapttirvdnyihez hti leszek; jogszabdlyait megtartom 6s miisoktal is megtartatom,
k6pvisel6i tiszsigembol eredo leladataimat Cserhttszentiv:in tejl6disdnek elSmozditrisa
6rdek6ben lelkiismeretcsen teljesitem. Iiszsigemet a magyar nemzet jav6ra gyakorlom.

Isten engem tgy seg6ljen.

Cserhiitszentiv6n, 201 9. okt6ber 21 .

.//,
(---.Balds Istviin Andrais

k6pvisel6

.)-?

Siindor J6zsef
HVB elnrike

l, I a,

no'

*i

*11Y72'b/.el

ESKUOKMANY

En, Baros Erzs6bet becstiletemre ds lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarorsz6ghoz ds
annak Alaptcirv eny 6hez hii leszek; jogszabdlyait megtartom 6s misokkal is megtartatom,
k6pvisel6i lisasdgemb6l ered6 feladataimat Cserhftszentivrin leil6d6sdnek elcimozditdsa
6rdek6ben lelkiismeretesen teljesitem. tiszts6gemet a magyar nemzet javiira gyakorlom.

Isten engem rigy seg6ljcn.

Cserhiitszentiv6n. 201 9. okt6ber 21 .

30Lru^

&; /'"/'

Baros Erzsdbet
k6pvisel6

// -S6ndor J6zsef

IIVB elnrike

lll,

ua*) utlkbltr

ESKUOKMANY

En, Cserviilgyi Zolt:in Barnabris becstletenre 6s lelkiismeretemre fogadom,

hogy
jogszab6lyait
Magyarorsz6ghoz 6s annak Alaptcirvdnydhez hli leszek:
megtartom 6s m6sokkal
is megtartatom, k6pvisel6i tisasdgemb6l eredo feladataimat Cserh{tszentivdn fejlciddsenek
el6mozdit6sa 6rdek6ben lelkiismeretesen teljesitem, tisztsigemet a magyar nemzet jav6ra
gyakorlom.

Isten engem ugy seg6ljcn.

Cserh6tszentiviin, 2019. okt6ber 2l

Z)
It6n Bamabris
Cservcilgyi
k6pviselo

Sdndor
HVB elncike

I

l,f

c unn*l ud]tb-hl

osrUoxmANy

En, Kabrics J:inosn6 becstiletemre ds lelkiismereternre fogadom, hogy Magyarors zaghoz es
annak Alapt6rv6ny6hez hii leszek; jogszabiilyait megtartom ds m6soklal is megtartatom.
k6pvisel6i tisztsdgembol ered<j feladataimat Cserhitszentiv:in fejlod6s6nek elomozditrisa
6rdekdben lelkiismeretesen teljesitem, tiszts6gemet a magyar nemzet jav6ra gyakorlom.

Isten engem

lgy

seg6ljen.

Cscrhiitszentivin. 201 9. okt6bcr

//,.

..

21
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Kab6cs J6nosn6

kdpviselo

HVB eln<ike

3

trL/,"i

ilUUu^lLt

EsxtloxuANv

En. Siraky Attila becstilelemre 6s lelkiismeretemre fogadom. hogy Magyarorszighoz 6s
annak Alaptdrvdny6hez hii leszek; jogszabrilyait megtartom 6s mdsokkal is megtartatom,
polg{rmesteri tisztsdgemb6l eredci fbladataimat CserhitszentivSn fejlod6s6nek
elomozditiisa 6rdek6ben lelkiismeretesen teljesitem, tisztsdgemet a magyar nemzel javira
gyakorlom.

Isten engem rigy seg6ljen.

Cserhdtszentivir.r. 20 1 9. oktober 21 .

/Attila
polgrirmester

Sindor

J

HVB clnirkc

li

. sziLrnf melldklet

Jegyz6kiinp

K6sziilt: Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilet6nek 2019. okt6ber 21. napjin a
Cserh6tszentiv6ni kulturhiizban megtartott alakul6 til6s keret6ben, titkos szavaz6ssal tdrt6n6 ,,
alpolg6rmester v6laszt6s " alkalm6b6l.
Jjlqu vannak: Kabiics Jiinosn6

U

Baros Erzs6bet

Cservdlgyi Zoltin BarnabSs

A

Ugyrendi bizottseg

-

a

gyrendibizotts6g elndke

Ugyrendibizotts6g tagja
Ugyrendibizotts6g tagia

vonatkoz6 jogszabity betart6srival

hitelesitette az um6t, lebonyolitotta a szavazflst.

Meg6ltapitotta, hogy a polg6rmester

A

bizottsrig az urn6t felbontotta,
eredmdny6t amely a kdvetkez6:

F
D
F
}

Szavaz6k

tr

a

6s

-

az elsri szavaz6 jelenldt6ben

-

valamennyi k6pvise16 szavazott

szavaz6lapokat megsz6molta, majd meg6llapitotta

sz.6ma:

sz6ma:
szavaz6lap'.
szhma'.

Az urniban l6v6 szavaz6lapok
Erv6nytelen
Erv6nyes szavaz6lapok

a

szavazAs

5
5

0
5

Bal6s Istv6n Andr6s alpolgrirmester jelOlt 5 db 6rv6nyes szavazatot kapott

Megviilasztott alpolg6rmester: BalSs Istvin Andriis

A Ugyrendi bizotts6g visszavonult

a testiileti til6s term6be, ahol ismertette az alpolgirmester v6lasa6s

eredm6ny6t.

Kmf.

&";

n
(ur
l"t

*:,.-

t

Kabics J6nosn6

Baros Erzs6bet

Ugyrendi Bizottsig eln6ke

Ugyrendi Bizottseg tagia

Cservdlgyi Zoltrin Bamabris
Ugyrendi Bizotts6g tagja

5 uAru; u*le'o ttl

rsxtloxuANy

en, $f[-.fl5.f.91.V{.U.S.V.p.+-.fl5........ becstileremre 6s lelkiismeretemre fbgadom, hogy
Magyarorszdghoz ds annak Alapt<irvdny6hez hii leszek; jogszabiiyait megtartom 6s m6sokkal
is megtartatom, alpolgr{rmestcri tiszts6gembol ered6 feladataimat Cserhitszentiv6n
fejl6d6s6nek el6mozditrisa drdekdben lelkiismeretesen teljesitem, tisztsdgemet
nemzet jav6ra gyakorlom.

lsten cngem

fgy segiljen.

Cserhiitszentiviin. 2019. okt6ber 2l

\/ki( i

.
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.5q.4i5 fsr\j{1 ! $uo D{5
alpolgirmester

S

ttila
polgarmester

a

magyar

6. E;rwn a!fuu-bt

NYILATKOZAT

Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca 5. sz6m alatti lakos
Cserhiitszentivdn telepiil6s alpolg6rmestere nyilatkozom, hogy a 2019. okt6ber 21. napj6t6l
meg6llapitott 134.600 Ft dsszegii tiszteletdijam egy r6sz6r6l 105.600 Ft-r6l lemondok,29.000
Ft-ot k6rek meg6llapitani, tov6bb6 a meg6llapitott 20.200 Ft 6sszegti k6lts6gt6ritdsr6l
lemondok.

Alulirott Ba16s IstvriLn Andrds

-

-

K6rem a fentiek szives tudomrisul v6tel6t.

Cserh6tszentiv6n, 2019. okt6ber 2l

.

'k*'.,..&-.**-l
Bal6s Istv6n Andr6s
alpolgiirmester

..

4 rat

"r)

q1.d.!-r-u-lt

Tiij6koztat6
a helyi cinkorm Anyzati k6pvisekik legfontosabb kcitelezetts6geir5l _
vagyonnyiratkozat, m6rtatrans6g, kciztartoz6smentes ad626i ad;tb6zisba
bejelentkez6s

Ivlagyarorszdg helyi onkormdnyzatir6l sz6l6 2011. 6vi cLXXXlx. torveny 32. g (1) bekezdese rigy
fogalmaz, hogy az onkormdnyzati k6pviselci a teleptl6s (friv6rosi kerLilet, megye) egesz66rt vSllalt
felel6ss6ggel k6pviseli a vdlaszt6inak az 6rdekeit. Az onkormenyzati k6pvisel<ik jogai 6s
ktiteless6gei azonosak, melyeket az Mtitv. 32. S (2) (3) bekezd6sei tartalmaznak: ,,(2) Az
bn ko rm enyzati k6 pv i se 15 :
a) a kdpvisel6lest let iil6sdn - a szervezeti 6s mfik6ddsi szabitlyzatban meghabrozott modon kezdem6nyezheti rendelet megalkotdsitt vagy hatArozat meghozatalat;
b) a kdpvisel6-testiilet AEsdn a polgdrmesteft6l (alpolg1rmesteftSl), a jegyz6t6l, a bizottseg
elnt:k6t5l 1nkorm!)nyzati gyekben felvil1gositdst k6rhet, amelyre az iil5sen - vagy legkdsobb
harminc napon befil irbsban - 6rdemi v1laszt kell adni;
c) k6r6s6re az ir6sban is benyljtott hozz6szol1sdt a jegyzSkonyvhdz kell mell6kelni, vagy
k6rbs6re a vdlemdnydt r5gziteni kell a jegyzSkonwben;
d) tan1cskozdsi joggal r6szt vehet a kepviselSlestlbt bdrmely bizottsitgdnak nyilv6nos vagy zeft
iil6s6n. Javasolhatja a bizoftseg ehijkdnek a bizoffseg feladatkdrebe taftozo Agy megtArgyal1sdt,
amelyet a bizottsdg legkdzelebbi iil6se el6 kell terjeszteni 6s tdrgyalitsitra az 1nkormenyzati
kepviselSt meg kell hivni. Kezdemdnyezheti, hogy
k6pviselS-testAlet vizsgdlja fel l

-

a

bizotts(tg4nak,apolg4rmesternek,ardsz6nkormdnyzattesttletdnek,ajegyzdnek-akdpvisel6testitlet 6ltal 4truhirzott - ,1nkormenyzati i.rgyben hozott dont6set;
e) megbizAs alapj6n kdpviselheti a kdpvisel1lestiiletet;
f) a polgArmesteftSl igdnyelheti a kepviselSi munkdjdhoz sztiks6ges tdjdkoztat1st. Kozerdekl
gyben kezdem4nyezheti a pobermester int€zkedesdt, amelyre annak harminc napon bel l
erdemi vAlaszt kell adni;
g) a test leti munkeban val6 r6szv6telhez sz ks6ges idStartam alatt a munkahelydn felmentest
6lvez a munkav6gz6s al6l. Az emiatt kiesett jovedelm,t a kdpviselSlest let teriti meg, melynek
alapjitn az onkorm1nyzati k6pvisel6 t6rsadalombiztositdsi e ehsra is logosu/f. A kepvisel1lesrubt
6tal 6nyt i s meg itll apithat;
h) a kepvisel6lestrlet 6s a k6pvisel6-test0let bizottsdgdnak til6s6n a magyar jelnyelvet vagy az
\ltala vAlasztott speciitlis kommunikdci6s rendszefi hasznAlhatja. A magyar jelnyelv, valamint a
vebsztoft specra/rs kommunikecios rendszer hasznebbnak valamennyi kdltseget az
6 n ko rm 6 n yzat b i zto s itj a ;
munkiiiiihan 6s
kdpviselS-test
testiileti iil4seken megjelenni,
kdteles
ddntdshozatali eljdrdsdban rdszt venni;
eskiit6tel6t kdvetSen hdrom h6napon beltil ki5teles r6szt venni a kormdnyhivatal Sltal

a
i)
j)
szervezett k6pzdsen;
k) kiteles kapcsolatot

a

let

a

vdlaszt6polgdrokkal, akiknek 6vente legaldbb egy
alkalommal tdi6koztatdst ny(tjt k6pvisel5i tev6kenysdg6rSl.
(3) Az
kepvisel1 e min1segere saidt szakmai vagy zleti gydben nem
'nkormitnyzati
hivatkozhat."

tartani

A fenti 32. $ (2) bekezdes i), j) 6s k) pontjai nevesltik a a k6pvisel6 kotelezetts6geit.

A fenti kotelezettsegek e lm u las zlAsithoz a jogalkot6 nem f[z kozvetlen jogkovetkezmenyeket, az
Mtitv. 33. $-5ban a kdpvisel5-testtilet szdm6ra adia meg a lehet5s6get, hogy az SZMSZ-ben
szabilyozza a tiszteletdij, koltsegterit6s csokkent6s6nek, megvon6s5nak szab6lyait:
,,Az e tdrvenyben meghat1rozott k\telezettsegeit megszegc5 onkormAnyzati kdpvisel6 megitllapitott
szervezeti 6s mfik6d6si
k1pvisetSlest let
tiszteletdijAt, termeszetbeni juttatdsitt
havi
idltaftamra cs1kkentheti,
szabelyzibban meghabrozottak alapj1n - legfeljebb tizenk1t
csbkkentes vagy a megvones 1ira
megvonhatja. lsmeielt k1tetezetts6gszegds eseten
megdllapithat6."

- a

a

a

l

Tov6bbi ktitelezetts6gek:

Mtitv. 28. g (2) bekezd6s mint kotelezettseget irja el6, hogy ,, Az onkormanyzati klpviseld a
k6pvisel6lestulet alakulo iil6s6n, id1kdzi vebsztes eset6n i megvebsztes kovetd ap,sen
a
kepviselS-tesfilet el6tt az 1. mell6klet szerinti szovegget esktit tesz 6s errol okm6nyt ir at6."
Mcitv. 49. S (r)-(2) bekezd6se: ,,A k1pviset6lestittet dont1shozatatabot kizarhat6 az, akit vagy
?kilek a kijzeli hozz6tafiozoi6t az gy szemelyesen 6rinti. Az iinkormiinyzati k6piiseti5 kitteles
bejelenteni a szem6lyes 6rintettsdget. A kiz616srol az 6rintett iinkormenyzati kZpvisel6
kezdem6nyezes6re vagy bdrmely 6nkormdnyzati kdpvisetd javaslabra a i6pvisel6lestt)tet dont. A
kizdtt itnkormAnyzati kepvisel6t a hatArozatkdpesseg szemponqebot jelenlev1nek kell tekinteni.

(2) A kdpviselS-testlilet szervezeti 6s mfik6d6si szabltyza[1ban meghaterozza a szem1lyes
_vonatkoz6 beielentesi kiitetezetts,g etmuiaszt1silnak j6gk\vetkezmenyeit." A,z
s,ZNlSZ-ek feliilvizsg5lata sordn tapasztaltuk, hogy a k6pviseld-testtiletek jellemz6en e
6^r!!.t9jt:6qre

kotelezettseg elmulaszt6s6hoz sem f[iznek jogkovetkezmenyt, ennek szabdlyozttsdra nem t6rnek
ki.

MELTATLANSAG
Az Mtitv. 38. S (1) bekezd6s6nek m6ltattans6gra vonatkoz6 szabilyoz6sa:
,,lvl1ltatlansdg miatt a kepviselo-testiilet habrozaftval megsziinteti annak az onkormenyzati
kd pvi sel6 ne k a meg b i zatdsdt,
a) . (hatdlyon kiv l helyezeft pont)
b) . akit szdnddkos bfincselekmeny miatt jogerdsen szabadsdgveszt1sre it6ltek;
c) . (hatdlyon kiv lhelyezett pont)
d) akinek az elbmmal, 6nkormdnyzattal szemben - a lehets6ges jogoNoslati etjdrAsok kimeriteset
kdvet6en - koztaftozesa 6ll fenn, 6s azt az err6l szolo 6rlesites kezhezv6tel6t6l szAmitott hatvan
napon belUl r6szletfizet6s vagy fizetdsi halasztds eset1n az ezt engeddlyezd hatdrozat
rendelkezdseinek megfelelSen - nem rendezi;
e) akinek a gazdasAgi t1rsasAgokr6l szol6 tdrvbny rendelkez€sei alapjdn a fetszdmol1s sorAn ki
nem el€gitett kovetelesekdrt a bir6sdg jogerSsen megdllapitotta a felelossegdt 6s a biros1gi
hatArozat szerinti helytAbsi kdtelezettseget nem teljesitefte ;
f) aki a vele szemben megindltott bir1sAgi eljdrdst lezAro jogeros biros6gi d1ntes vegrehajt1sdt
akaddlyozza, vagy azt neki felr6hat6 m6don elmulasztja;
g) aki a 36. $-ban szabitlyozoft 1sszeferhetetlensegi okot nem hozza a k6pviselo-testiilet
tudom6s6ra."

-

A tovdbbiakban a kiiztartoz6ssal

tisszefiigg6 m6ltatlans6gi elj516sra t6rilnk ki:
Mtitv. 38. $ (2) bekezd6s a k6pvisel6 ktitelezetts6gekenl hatittozza meg, hogy koteles az
IVotv. 38. $ (1) bekezd6s a)-g) pontj5ban foglaltakr6l, a joger6s itelet kezhezv6tel6t6l vagy az (1)

bekezdes d) 6s e) pontjAban - igy tobbek kozotl az 6llammal, onkorm6nyzattal szemben fenndll6
koztartoz5sr6l - foglaltak bedllt6t6l sz6mitott h5rom napon belill tej6koztatni a k6pvisekitesti.iletet
6s a korm6nyhivatalt. Tapasztalatunk, hogy a polg6rmesterek, alpolgdrmesterek, k6pvisel6k,
ki]ls6s bizottsegi tagok (a tov6bbiakban: k6pvisel6) e kotelezettsegr.iknek tobb onkorm6nyzatndl
marad6ktalanul nem tesznek eleget. Az Motv. kotelezettsegk6nt fogalmazza meg, amennyiben a
torl6s oka koztartozSs fenndll5sa a k6pvisel5 koteles koztartoz6sdt rendezni, koteles ism6telten a
koztartozdsmentes adatb6zisba bejelentkezni 6s az errSl sz6l6 igazolSsokat az SZMSZ-ben
meghaterozott bizotts6gnak beny0jtani. Amennyiben a k6pvisel6 ennek nem tesz eleget, a
bizottsdgnak az Motv. 37. S (2)-(7) bekezd6sei alapjan le kell folytatni a m6ltatlans6gi elj5r6st.
(Alegjegyzds: m6ltatlans6g eseten a k6pvisel<lnek az osszef6rhetetlens6g eset6re biztositott 30
napon beluli osszef6rhetetlens6gi ok megszi.intet6sehez hasonl6 lehet6s6ge. ) Amennyiben a
m6ltatlansdgi ok bekovetkezett (pl.: a joger6sen megallapitott koztartozdst a felsz6lit6st6l, errtll
sz6l6 6rtesit6s k6zhezv6tel6tcil szemitott 60 napon bel l nem fizeti meg), igy a m6ltatlansagi ok
be6llt 6s az eljArast meg kell inditani, a m6ltatlansagot ki kell mondani, 6s a k6pviselci

megbizatilsiit meg kell szuntetni. Azonban az Onkormlnyzati Hirlev6l 201516. szitmal:an kialakitott
dlluispont szerint ahhoz, hogy a kepvisel6vel szemben a m6ltatlansdgi elldrds a koztartozds miatt
indithat6 legyen az M6tv. 38. $ (1) bekezdes d) pontj6ban irt felt6telek mindegyik6nek teljesLlnie
kell ( a tartozds joger6s, a felsz6litiis megtort6nt, halasztiisi, reszletfizetesi hatdridci nem jdrt le, 60
nap a fizetesre felsz6litdst6l nem telt el). Fontos tovdbb6, hogy a felt6teleknek a m6ltailans6gr6l
sz6l6 dontes id6pontjaban is fenn kell dllnia (vagyis a koztartozdsnak).
Az Mtitv. 37. S (3) bekezd6se alapjan az SZlvlSZ-ben meghat5rozott m6ltatlans6gi el;erdssal
kapcsolatos feladatokat elldt6 bizottsegnak haladektalanul tovdbbitani kell kivizsodlisra a NAV

koztartozdsmentes adatbiizisb6l tort6ncj torlesr5l szol6 ertesit6st. A bizottsdg kivizsg6lja a
meltatlansagi ok fenn6ll6s6t 6s javaslatot tesz a m6ltatlansagi ok fennelldsenak hidnya eset6n a
megszrintet6sre, vagy fenn5lliis eset6n a m6ltatlansag kimondilsara. Tapasztalatunk, hogy a NAV
6rtesitese alapj6n a meltatlansSgi ok kivizsg6lSsa nem minden esetben az fenti eljdrSsrend szerint
tort6nik.

KOZTARTOZASMENTES ADOZOI ADATBAZISBA BEJELENTKEZES
Mcitv. 38. $ (4) bekezd6s e: ,,Az onkormAnyzati kepvisel6 megvdlasztds1tol sz1mitott harminc
napon bel l kiiteles kdrelmezni felvdtel6t az ad6zds rendjir6l sz6l6 tijrvdnyben
meghatdrozott ki;ztartozdsmentes ad6z6i adatbAzisba (a tovAbbiakban: adatb+zis). Az
dnkorma)nyzati kepvisel6 az adatb1zisba toft6nd felvetelere irenyulo k1relme benyljtitsdnak
h6napjdt kovetd h6nap utolso napjeig koteles a kepvisel6-testdletnel igazolni az adabezisba val6
felv€tele ne k megt6r16ntet..... "

A Btt/ Sll5spontjSt (ldst Onkormdnyzati Hirlev6l 2015t6. sz1m6l) is figyelembe v6ve 6ll6spontunk,
hogy a nem kepvisekl bizottsdgi tagokra is alkalmazni kell a fenti rendelkez6st, tekintettel arra,
hogy az MOtv.40. $ (3) bekezd6se a m6ltatlansSg tekintet6ben nem tesz ktilonbseget a bizotts6g
k6pvisel6 6s nem kepvise16 tagjai tekintet6ben.

A k6pviselS/k s6s bizotts6gi tag fenti kotelezettseg6nek teljesites6re viszonylag r6vid

id<j 5ll
rendelkez6sre, ez6rt javasolt, hogy e kotelezetts6g6nek teljesit6s6rSl mdr az alakul6 til6s ekitt
t6j6koztatast kapjon (a bejelentkez6s elektronikus 0ton KOMA nyomtatvdnyon ny0jthat6 be Anyk
nyomtatv5nykitoltci program hasznSlat6val, mely bejelentkez6shez Ugyf6lkapu szuks6ges, az
adatbdzisba tort6nci felv6tel igazolSs leaddsdnak m6dj5r6l (eBEV elfogad6 nyugta csak a k6relem
beny0jtasAt - melyet a megviilasztds6t5l sz6mitott 30 napon belul kell megtennie - igazolja, ez6rt
fontos hangsflyozni, hogy a k6pvisel6 viszont a kepviselo-testiiletn6l/illetve a kijelol bizotts5gnSl a
k6relme benyfjt6s6t kdvet6 h6nap utols6 napj6ig azt koteles igazolni, hogy megt6rtent az
adatb6zisba val6 felv6tele (vagy a nyilvdnos adatbazis adatanak kinyomtat6sdval, vagy NAV
koztartoz5smentes ad626i adatbezis hitelesftett kivonat6val).
A bejelent6s elmulasztesehoz az lvlotv. 38. S (4) bekezd6se kozvetlen jogkovetkezm6nyt nem f0z
abb6l a megfontol6sb6l, hogy az igazolSs bemutat6sdnak elmaradasa onmagdban nem alapozza
meg a m6ltatlans6got. A m5r hivatkozott 2015/6. Onkorm5nyzati Hirlevelben kifejtettek alapj6n az
al6bbi eljdrds javasolt: tekintettel arra, hogy a kepvisel6 kotelezetts6gek6nt elci van iwa, hogy az
adatbSzisba valo felv6tel6t igazolni kell ( mely a gyakorlatban a kijelolt bizotts5ghoz val6
benyfjtassal valosul meg), ha erre nem ker lt sor a bizotts6g feladata, hogy haterid6 kitiiz6s6vel
felhivja a k6pvisel6t kotelezetts6ge teljesit6s6re. Ha a k6pvisel6 kotelezetts6g6nek nem tesz
eleget a bizotts6g az Motv. 38. S (5) bekezd6sben hivatkozott Motv. 37. S (2)-(7) bekezd6s alapjdn
lefolytatja a m6ltatlans5gi eljSrdst (meghallgatja a kepviselSt, adatokat szerez be (l5sd ad6z5s
rendj6rcil szol 2017. evi CL. torv6ny 131 .14.bekezd6s i) pontjet),6s err6l tdjekoztatja a kepvisel<itesti.iletet. Amennyiben beigazol6dik, hogy az adatbazisba az6rt nem szerepel mert koztartoz6sa
6ll fenn, a bizotts6g kezdem6nyezi a m6ltatlansdrg meg6llapit6set a k6pvisel6-testiiletnel. Ha
koztartoz6s nem igazolhat6, akkot az igazolds elmulaszt6sa miatt az Motv. 33. $-a alapj6n a
bizottseg ind itvenyozhatja a k6pvisel6 tiszteletd ijSnak, kolts6gt6rit6senek megvonAsat az SZMSZ'
ben meghat6rozottak alapjan.
Tapasztalatunk, hogy az adatbdzisba val6 felv6tel igazolZrsa, illetve torl6s eset6n az fjb6li felvetel
igazol6sa, e116l a k6pvise16{esli.ilet t5jekoztatdsa sok esetben elmarad.

VAGYONNYILATKOZAT-TETE LI K6TELEZETTSEG
Mcitv. 39. g (1) bekezd6s ,,Az onkormdnyzati kepviser6 megvarasztasatot, majd ezt k1vetden
minden ev januAr 1-j6tol szemibtt harminc napon belul -..................vagyonnyilatkozatot
kiSteles tenni. Az onkorm6nyzati k6pvisel6 sajet vagyonnyilatkozafthoz csat6ini kitetes a vete
kijzds heztaftesban 616 hazas- vagy 1lettdrsAnak, valamint gyermekenek (e tekinteteben egyutt:
S
hozz4brtozo) a melleklet szerinti vagyonnyitatkozaht." E kcitelezetts6g elmulasztas6nak
jogkcivetkezm6ny6l az Motv.39. $ (2) bekezdese szabllyozza, amely szerint:
,,(2) A
vagyonnyilatkozat tetel6nek elmulasztdsa esel6n - annak benyijtas^ig - az \nkormenyzati
k6pvisel6 e tiszts6gebol fakado jogait nem gyakorothatja, tiszteletdijat, termeszetbeni juttabst,
kdltsdgt€ rit6 st

ne

m

ka p h at.

"

Az Motv. 39. S (3) bekezd6se el6irja, hogy a vagyonnyilatk ozatot a szervezeti es mffkod6si

szabelyzalban erre kijelolt bizottsdg (a tovebbiakban: vagyon nyilatko zat-vizsgalo bizottsag) lartja
nyilven 6s ellen6rzi.
faftalmaz m6g tovdbbi az onkormdnyzati k6pviselci/ 6s hozzej€.ftoz,ja vagyonnyilatk ozatAval
kapcsolatban el6iriisokat: az tinkorm6nyzati k6pvisel6 vagyonnyilatkoz ata - az ellencjrz6shez
szolgeltatott azonosit6 adatok kivetel6vel - ktiz6rdekb6l nyilvdnos. Az 6nkormdnyzati kepviset6
6s hozzAtarloz6ja t6rgy6vben tett vagyonnyilatkozat6nak beny[jt6s6t kovetrjen, az el6z6 6vre
vonatkoz6 vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsg6l6 bizottseg a k6pviselonek
visszaadja. Az <inkormiinyzati k6pviselS hozzetartoz6jenak nyilatkozata nem nyilv6nos, abba
csak a vagyonnyilatkozat-vizsgdl6 bizottsdg tagjai tekinthetnek be az ellen<irz6s celjebol.
(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljdriist a vagyonnyilatkozalvizsgdl6 bizotts6gniil b5rki
kezdem6nyezheti. Az elj5rds eredm6ny6r6l a vagyonnyilatkozat-vizsg5l6 bizottsdg tdj6koztatja a
soron kovetkez6 til6sen a k6pvisel5-test letet.
Az Motv. 39. S (5) bekezdese az i5nkorminyzati k6pvisel<i szAmdra toviibbi kotelezetts6gk6nt irja
el6, hogy,, A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljAres sorAn a vagyonnyilatkozat-vizsg6lo bizottseg

felhiv1sdra az onkormenyzati k6pvisel6 k6teres sajAL valamint a hozzdtartoz6ja
vagyonnyilatkozatiiban felt nteteft adatokra vonatkoz6 azonosit6 adatokat halad'ktalanul
irdsban bejelenteni. Az azonosito adatokat csak a vagyonnyilatkozat-vizsgitlo bizotts^g tagjai
ismerhetik meg, azokat az eljdrds lezdr6sAt kiivet6 nyolc napon bel ltdrdlni kell."

Tapasztalat, hogy a k6pvisel5{esti.iletek tobbsege jellemz<ien nem szalsdlyozza az SZMSZ-ben a
vagyon-nyilatkozatt6tellel, illetve ellencjrzessel kapcsolatos elj5r6srendet. Pe al6bbiak
szab6lyozdsa javasolt: vagyonnyilatkozalnyomtatvanyok kiadasanak mik6ntje, az 6tv6tel m6dja, ki
gondoskodik azok meg6z6s6r6l, a vagyonnyilatkozat leadasa teljesit6s6nek, valamint az el6zi5 6vi
nyilatkozatok visszaadSs6nak dokument6l5sa, a bizottsSg feladata, a k6pvisel6{estL.ilet
t6j6koztatdsa, elmaradds eseten a jogk6vetkezmenyek alkalmaz6s5ra vonatkozo rendelkez6s. A
felterjesztett jegyzcikonyvek alapjen szinten tapasztalat, hogy nem minden onkorm5nyzatnSl k6sz
bizottsdgi jegyzcikonyv a vagyonnyilatkozatok leaddsdr6l - annak ellenere, hogy a
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos hat5skor jogosultja a bizottsdg, mint testtiletet -, illetve annak
megtortent616l elmarad az elnok r6sz616l a k6pviselc!{estiilet tdj6koztatasa.

A k6pvisel6{estrilet bizottsag6nak nem k6pviseki bizotts5gi tagja is lehet, ezert a kiilsSs tagok
vagyonnyilatkozat-t6teli ktitelezetts6g6re ktlcin ki kell t6rni: A bizottsdgok tagj5r6l az M6tv.
54. $ rendelkezik, ahol azt mondja, hogy a nem 6nkormdnyzati kepvisel6 bizottsegi tag jogai 6s
k6telezetts6gei a bizottsdg iil6sein megegyeznek a kdpvisel6 bizottstigi tagok iogaival 6s
kitelezetts6geivel. Teny, hogy a kuls6s bizotts6gi tagokra ki.ilon szabelyokat meg5llapit6 40. $ a
vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezetts6gr<11 kifejezetten nem rendelkezik 6s direkt m6don a
vagyonnyilatkozatot szab5lyoz6 39. $-a is csak a k6pvisel6t, polgSrmestert, alpolg6rmestert
kotelezi nyilviinos vagyonnyilatkozat-t6telre. A Beh.igyminiszt6rium iiltal k6pviselt 6llespont szerint
(l6st Onkormdnyzati Hirlev6l 201516. sz6m6t) a kuls6s tagokat nem csak a k6pviseltjkkel azonos
jogok illetik, hanem kotelezetts6gek is terhelik, ezt t6masztja al6 az Motv.40. S-aban a ki.ils6s
bizotts6gi tagokkal kapcsolatosan az osszef6rhetetlens6g, a m6ltatlanseg, a diiaz6s tekintet6ben
irt, a k6pvisek5vel azonos jogok 6s kotelezetts6gek.) A k0ls6s bizottsSgi tag eset6ben konkr6t
rendez6 szabllykent lehet azonban figyelembe venni az egyes vagyonnyilatkozat-t6teli

kotelezetts6gr6l szol6 2007. evi CLll. torv6ny (a tovdbbiakban: Vnytv.) 3. g (3) bekezd6s e)
pontjdban irt nem kozszolg6latban all6 on5ll6an vagy testulet tagjak6nt javaslatt6telre, dont6sre,
ellenorz6sre jogosult szem6ly feladatokhoz kotcldci vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezetts6get is,
illetve a Vnytv.4. $ d) pontja alapj6n c6lszerti a k6pviseki{est0let SZMSZ-eben a kuls6s bizotts6gi
tagok vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezetts6g6t szabelyozni. A Vnytv. a nem kozszf6reban val6
foglalkoztat6s eset6n is ekiirja a nem nyilvdnos vagyonnyilatkozat-t6teli kotelez'etts6get, mely a
nem k6pvisel6 kLilscis bizottsdgi tagok ( 6s hozzAtartozoik) eset6ben alkalmazhat6.

