Jegyzőkönyv
Önkormányzat Vassurány Képviselőtestületének 2014. október 27-én tartott üléséről

28./2014.számú képviselőtestületi határozat: a polgármester programjának elfogadása
29./2014.számú képviselőtestületi határozat: az ügyrendi bizottság tagjainak megválasztása
30./2014.számú képviselőtestületi határozat: az alpolgármester megválasztása
31./2014.számú képviselőtestületi határozat: a polgármesteri tiszteletdíj megállapítása
32./2014.számú képviselőtestületi határozat: az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
33./2014.számú képviselőtestületi határozat: megállapodás Vassurány történetének kiadásáról
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: azonnal

12/2014.(X.27.)
szabályzatáról

önkormányzati

rendelet

a

Képviselő-testület

szervezeti

és

13/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról.
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működési

Jegyzőkönyv
Készült: Önkormányzat Vassurány Képviselőtestületének 2014. október 27-én 17,30 órai
kezdettel az Önkormányzati Irodában tartott üléséről.

Jelen vannak: Nagy Attila polgármester, Csejtei Norbert, Barta András, Borbásné Janzsó Ibolya,
Kanti József képviselő (5 fő)
Meghívottak: Dr. Erdősi Lászlóné jegyző, Számedli Cecília aljegyző, Kaszás Antalné HVB elnök

Napirend:
1. Tájékoztató a helyi önkormányzati választásról
Előadó: Kaszás Antalné HVB elnök
2. Képviselők eskütétele
3. Polgármester eskütétele
4. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Dr. Erdősi Lászlóné jegyző
5. Bizottság létrehozása
Előadó: Nagy Attila polgármester
6. Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előadó: Nagy Attila polgármester
7. Polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása
Előadó: Nagy Attila polgármester
8. Képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Nagy Attila polgármester
9. Különfélék

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes,
javaslatot tett a napirendre, amelyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.
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Első napirendi pont:
A polgármester felkérte a HVB elnökét a választási eredmények ismertetésére.
Kaszás Antalné elmondta, hogy a választások rendben lezajlottak, rendkivüli esemény nem
történt, intézkedésre nem került sor, panasz, kifogás nem érkezett. A választási jegyzőkönyvek
alapján ismertette az eredményeket, gratulált a megválasztott polgármesternek és képviselőknek,
jó munkát kívánva.
Hozzászólás, észrevétel nem volt a képviselőtestület a tájékozatót elfogadta.
Második napirendi pont:
A képviselők a képviselőtestület előtt letették az esküt, aláírták az eskü-okmányokat.
Harmadik napirendi pont:
A polgármester a képviselőtestület előtt letette az esküt, aláírta az eskü-okmányt.
A polgármester ismertette a programját, melléklet szerint.
A polgármester kérte programja elfogadását.
A képviselők egyetértettek, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozták:
28/2014.(X.27.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete Nagy Attila
polgármester programját elfogadta.
Negyedik napirendi pont:
A polgármester kérte a kiküldött szervezeti és működési szabályzathoz a javaslatokat,
észrevételeket.
Képviselőtestület részéről észrevétel nem volt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
fogadták el a 12/2014.(X.27.) önkormányzati rendeletet a Képviselőtestület szervezeti és
működési szabályzatáról.
Polgármester öt perc szünetet rendelt el, jegyzőnő a hirdető táblára
kihirdette a rendeletet, majd ennek alkalmazásával folytatódott az ülés.

való kifüggesztéssel

Ötödik napirendi pont:
Polgármester javasolta az ügyrendi bizottság, mint egyedüli bizottság létrehozását, amely egyben
a szavazatszámláló szerepet is betölti, ezzel a képviselők egyetértettek. Javaslatot tett az ügyrendi
bizottság tagjaira, kérte a javasolt személyeket nyilatkozzanak elvállalják-e a tisztséget, kérik-e
zárt ülés elrendelését.
A képviselők elfogadták a jelölést és nem kérték zárt ülés elrendelését, így egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:
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29/2014.(X.27.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete Barta András, Borbásné Janzsó Ibolya,
Kanti József képviselők részvételével ügyrendi bizottságot hozott létre.
A bizottság tagjai egyhangúlag Barta Andrást választották elnöknek.
Hatodik napirendi pont:
A polgármester elmondta, hogy javaslattételi jogával élve Csejtei Norbertet, korábbi
alpolgármestert javasolja ismét alpolgármesternek. Csejtei Norbert a megbízást vállalja és nem
kéri zárt ülés elrendelését.
A jegyzőnő felkérte az ügyrendi bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására.
Polgármester ennek idejére szünetet rendelt el.
A bizottság elkészítette a szavazólapokat és az elnök ismertette a szabályokat. Majd a szavazást
követően megállapította az eredményt: négy Csejtei Norbertre leadott szavazat, és egy üres,
érvénytelen szavazólap. (a bizottság a szavazásról külön jegyzőkönyvet készített)
A képviselők négy igen szavazattal, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozták:
30/2014.(X.27.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete
Csejtei Norbertet alpolgármesterré választotta.
A polgármester felkérte az alpolgármestert az eskütételre, aki a képviselőtestület előtt letette az
esküt, aláírta az eskü-okmányt.
Hetedik napirendi pont:
Polgármester ismertette a Mötv.-nek a polgármesteri és alpolgármesteri tiszteletdíjra vonatkozó
szabályait. Javasolta ennek megfelelően a polgármesteri tiszteletdíj 149.580 Ft/hó míg az
alpolgármesteri tiszteletdíj 105.000 Ft/hó összegben való megállapítását.
A javaslattal a képviselők egyetértettek és 5 igen szavazattal , ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatokat hozták:
31/2014.(X.27.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete
Nagy Attila polgármester tiszteletdíját havi száznegyvenkilencezer ötszáznyolcvan
forintban, állapította meg. A polgármester havonta 22.437 Ft költségtérítésre
jogosult, felkérik a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
32/2014.(X.27.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete
Csejtei Norbert alpolgármester tiszteletdíját havi százötezer forintban
állapította meg. Az alpolgármester havonta 15.750 Ft költségtérítésre
jogosult, felkérik a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
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Előterjesztés
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendelet-tervezethez
Előterjesztés tárgya: Önkormányzat Vassurány Képviselőtestületének szervezeti
és működési szabályiról szóló rendelet
Alkalmazott jogszabályok: Magyarország alaptörvénye,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
Az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet
Döntési javaslat: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályairól szóló rendelet
elfogadása
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendelet-tervezet indokolása

Általános indokolás
Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése
körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét.
A képviselő-testület döntése értelmében 2013. évben nem került sor az SZMSZ átfogó
felülvizsgálatára. A 2004. október 12-i önkormányzati választásokat követően célszerű új
rendeletben szabályoznia a képviselőtestületnek szervezeti felépítését és működési rendjét.
Részletes indokolás
Az. 1.§-hoz
E szakaszban határozza meg az önkormányzat hivatalos megnevezését és székhelyének
adatait, valamint megnevezi az igazgatási feladatokat ellátó hivatalt.
A 2-4.§ hoz
Az önkormányzat által ellátott feladatokat kormányfunkció szerinti bontásban a rendelet
függeléke tartalmazza, mely a törzskönyvi nyilvántartással megegyező. A képviselőtestület a
gyorsabb, hatékonyabb ügyintézés érdekében hatásköröket ruház át a polgármesterre a 3.§
szerint. A létrehozandó ügyrend bizottság kezeli a vagyonnyilatkozatokat és folytatja le az
összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárást.

Előterjesztés
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
rendelet-tervezethez
Előterjesztés tárgya: Önkormányzat Vassurány Képviselőtestületének
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelete
Alkalmazott jogszabályok: Magyarország alaptörvénye,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
(Mötv.)
Döntési javaslat: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet
elfogadása
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
rendelet-tervezet indokolása

Általános indokolás
Mötv. a képviselői feladatok ellátása miatt kieső jövedelem megtérítése mellett arról is
rendelkezik, hogy a helyi önkormányzati képviselő számára a képviselőtestület tiszteletdíjat is
megállapíthat. A helyi önkormányzati képviselő tevékenységét nemcsak az üléseken fejti ki,
szabadidejében kell felkészülnie, részt vehet az előterjesztések előkészítésében, a döntések
végrehajtásában. Joggal merül fel, hogy a köz érdekében tevékenykedő képviselők munkáját
tiszteletdíjjal honorálják.

Részletes indokolás
Az. 1.§-hoz
A képviselőt mandátuma idejére tiszteletdíj illeti meg.
A 2.§ hoz
A tiszteletdíj mértéke havi 10.000 Ft, ez még nem veszélyezteti az önkormányzat
működőképességét.

Megállapodás

Mely létrejött egyrészről Önkormányzat Vassurány (Vassurány, Táncsics köz 7., képviseli
Nagy Attila polgármester), mint megrendelő, -továbbiakban: Önkormányzat- másrészről
Prófusz György (Vassurány, Vasút u. 37.), mint szerző -továbbiakban: Szerző- között, a mai
napon, az alábbi feltételekkel:
1. Az Önkormányzat megrendeli a Szerzőtől az „Örökölt üzenet, Vassurány” című
Vassurány történetét feldolgozó könyv kéziratát.
2. A Szerző a kéziratot a könyvben megjelenő fotókkal, ábrákkal együtt a könyvet előállító
kiadónak átadja, aki a lektorálást, korrekturát, nyomdai előállítást végzi.
3. A Szerző a kéziratot jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül a kiadó
rendelkezésére bocsátja.
4. Felek megállapodnak, hogy a könyv megjelentetésével a VIP PRESS Kaposvár Bt-t (7400
Kaposvár, Adria u. 7.) bízza meg az Önkormányzat, és viseli a kiadás költségeit.
5. Felek az 1/ pontban rögzített feladat ellentételezéseként 140.000 Ft honoráriumban
állapodnak meg. Továbbá az elkészült könyvből ötven példány, térítésmentesen a Szerzőt
illeti meg.
6. A vállalási díj kiegyenlítése és az 50 példány átadására a könyv kiadását és Önkormányzat
részére történő leszállítását követő 8 napon belül kerül sor.
7. A megállapodásban nem rögzítettekre a Ptk. szabályai az irányadók.

Vassurány, 2014. október .

Nagy Attila
Polgármester

Prófusz György
Szerző

Söptei Közös Önkormányzati Hivatal
9743 Söpte Petőfi Sándor u.61.
Tel: 510-047

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény részlete

Összeférhetetlenség
36. § (1)19 Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem
képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához
szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet
a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el,
amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól,
Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől
(vezetőjétől) kapta, kivéve
aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői,
valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el;
ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó,
köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője,
foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja;
b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője;
c) kormánytisztviselő;
d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses
állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal hivatásos állományú tagja;
e) jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal
köztisztviselője, alkalmazottja;
f) más települési önkormányzatnál képviselő;
g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester;
h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági
társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság
által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes
közreműködője, képviselet ellátására jogosultja;
i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági
társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet
ellátására jogosultja.
(2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke,
főpolgármester, főpolgármester-helyettes.
Összeférhetetlenségi eljárás
37. § (1) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy
az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni.
Amennyiben jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az összeférhetetlenségi
ok alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor az

önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult
által írásban megerősített lemondó nyilatkozatának a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott bizottságnak történő átadását az összeférhetetlenség megszüntetésének kell
tekinteni.
(2) Ha az önkormányzati képviselő az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett
eleget, bármely önkormányzati képviselő vagy bizottság indítványára – az
összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság javaslata alapján – a képviselőtestület a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának
kezdeményezését követő harminc napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség
alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget. A képviselőtestület határozatát az önkormányzati képviselőnek és a kormányhivatalnak kézbesíteni kell.
(3) Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítását bárki
kezdeményezheti a polgármesternél, melyet az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat
ellátó bizottságnak haladéktalanul továbbítani kell kivizsgálásra. Ismételt kezdeményezés
esetén, amennyiben az új tényt vagy körülményt nem tartalmaz, az összeférhetetlenséggel
kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság külön vizsgálat nélkül lezárja az ügyet, ebben az
esetben a (2) bekezdés szerinti határozathozatalra sem kerül sor.
(4) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségét, a tisztsége megszűnését
megállapító képviselő-testületi határozat felülvizsgálatát kérheti – jogszabálysértésre
hivatkozással – a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül a törvényszéktől.
(5) A bíróság a kérelemről – annak beérkezésétől számított harminc napon belül – nemperes
eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság az önkormányzati
képviselőt, a keresettel megtámadott határozatot hozó képviselő-testület képviselőjét, a
kereset előterjesztőjét meghallgathatja. A bíróság döntése ellen további jogorvoslatnak,
felülvizsgálatnak helye nincs.
(6) A kormányhivatal a törvényszéknél kezdeményezheti az önkormányzati képviselő
összeférhetetlenségének a kimondását, ha a képviselő-testület nem dönt az
összeférhetetlenségről vagy döntése jogszabálysértő. A bíróság eljárására az (5) bekezdésben
foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a bíróság döntése ellen – annak
kézhezvételétől számított nyolc napon belül – az érintett önkormányzati képviselő, valamint a
kormányhivatal fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésről, annak beérkezésétől számított
három napon belül a másodfokú bíróság nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló
tanácsban határoz. A bíróság döntése ellen felülvizsgálatnak helye nincs.
(7) Az önkormányzati képviselő tisztsége a képviselő-testület összeférhetetlenséget
megállapító határozata – ha az ellen a rendelkezésre álló határidő alatt jogorvoslat iránti
kérelemmel nem éltek – meghozatalának napján, jogorvoslati kérelem előterjesztése esetén a
jogerős bírósági döntés napján szűnik meg.
Méltatlanság
38. § (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az
önkormányzati képviselőnek a megbízatását,
a)20
b)21 akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek;
c)22
d) akinek az állammal, önkormányzattal szemben – a lehetséges jogorvoslati eljárások
kimerítését követően – köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől
számított hatvan napon belül – részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező
határozat rendelkezéseinek megfelelően – nem rendezi;

e) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során
ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és a bírósági
határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette;
f) aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés
végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja;
g) aki a 36. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület
tudomására.
(2) Az önkormányzati képviselő köteles az (1) bekezdés a)–g) pontjában foglaltakról, a
jogerős ítélet kézhezvételétől vagy az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak beálltától
számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.
(3) A büntetőeljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel az eljáró bíróság az
önkormányzati képviselő bűnösségét megállapító jogerős ítélet meghozataláról haladéktalanul
tájékoztatja a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.
(4) Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles
kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes
adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba
történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig
köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét.
Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja,
hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg,
az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.
(5) A méltatlansági eljárásra egyebekben a 37. § (2)–(7) bekezdésében foglaltakat kell
megfelelően alkalmazni.
Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
39. § (1) Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év
január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot
köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele
közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében
együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.
(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az
önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat,
természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.
(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a
továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az
önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító
adatok kivételével – közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója
tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó
vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. Az
önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a
vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.
(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnál
bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság
tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselő-testületet.
(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság
felhívására az önkormányzati képviselő köteles saját, valamint a hozzátartozója
vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul
írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai
ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell.

