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Kdsziilt: Bokor Kdzs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testiilet6nek 2019. okt6ber 29. napli,.:t a Bokori
Vend6gh6zban megtartott til6s6r<!1.

Hegedfis Pdl

Berta Roland
Dr. Ill6s M6rta Szilvia
Kiisds lr6n k6pviselo

pol96rmester
k6pviselo
k6pviselo
k6pviselo

Tan6cskoz6sijog.gal r6szt vesz: Nagyviradi IstvSnnd izgatdsi igyint|zoljegyz6kdnyvvezet6 Bokor
5/2006.(1V.3.) <inkorm5nyzati rendelete ( SZMSZ ) alapjrin .

Hegcdiis P6l ools6rmester kiiszdntOtte a megjelenteket abb6l az alkalomb6l, hogy a Magyarorsziig
helyi rinkormfnyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXIX. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Mdtv.)
rendelkez6seinek megfelel<ien megalakul az [j k6pvisel6-testtilet. Kiiltjn kdszontotte Kalocsai P6tert
HVB elndk6t.

Kalocsai P6ter HVB eln<ike a rapirendi javaslat elfogad6sa el6tt az alSbbiakr6l tejekoztatta a

jelenldvoket. A vilaszt5s eredm6nyes volt, azonban idriktjzi v6laszt6st kell kiimi Bokor teleptil6sen,
mert Hegediis Piil polgirmester/polg6rmester je16lt 6s Ocskay Zolt6n polgirmester jelOlt kajz6tt az els6
helyen szavazategyenlos6g alakult ki. Hegedtis PAI k6pviselojeltiltnek is indult, ahol negyedik helyen
keriilt be a kdpvisel6-testi.iletbe. K6pvisel6i manddtum6t azonban az id6kozi v6lasztist k<ivet<ien abban
az esetben veszi itt, ha Bokor telepiil6sen nem ri kertil megv6lasztisra polg6rmestemek. Ha
megv6laszdsra keriil az 6rddik helyen mand5tumot szerzo - Maczk6 L6szl6 k6pvisel6jel6lt keriil be
negyedikkdnt a kdpviseki-testiiletbe. Az idok<izi v6lasztisig a polgSrmesteri tislsdget tovSbbra is

Hegedris Pal tdlti be. Ennek alapjiin az <inkormdnyzat jelenlegi 6sszet6tele:
Hegediis Pil polgdrmester
Berta Roland k6pvisel6
Dr. Ill6s M6rta Szilvia k6pvisel6
K6sis Ir6n k6pvisel6

Hegediis P5l oolsiirmester: Me96llapitotta, hogy a k6pvisel6-testiilet megv6lasztott tagi6b6l mindenki
jelen van, igy az iil6s hatirozatkdpes, a k6pvisel6-testiilet iil6sdt megnyitotta.

A polgirmester az al6bbi napirendi pontokat javasolta elfogadni a k6pviselti-testiilet r6sz6re

Nanircndi iavaslat

I . A Helyi VSlaszt6si Bizottsiig eln<ik6nek tajdkoztat6ja a 2019. okt6ber 13. napj6n tartott
<inkorm6nyzati v6lasa6sok eredm6ny6rol
Eltiterieszto: Kalocsai P6ter HVB elntike

2. K6pvisel6-testiilet tagiainak eskiit6tele, megbiz6levelek 6tad6sa, esktiokm6ny aliiriisa
EIoteriesZ6: Kalocsai P6ter HVB elndke

3. Javaslat a Szervezeti 6s Mrikdd6si Szab6lyzat feliilvizsg6lat6ra
Eloterieszto jegyzo megbizottja

4. Ugyrendi Bizottsiig megvllaszti4sa
Ekjterjeszt6: Hegediis P6l polg6rmester

5. Ddnt6s a k6pviseloi lisaeletd{jr6l

2

Eloterieszo: Hegediis P5l polg6rmester

Jelen vannak:



6. Trijckoaatris a kdpviselok eg\ es kiitclezetts6gcirol
El(itc cszl o egyzo megbizottja

A polg6rmester megkdrdezte a k6pviselo-test0let tagiait6l, hogy van-e egy6b napirend i j avaslar.
A kdpvisel6-testiilet r6sz6r6l egy6b napirendi javaslat nem hangzott el, 4 igen szavazatld elfogadta
a^.

1. Napirend

A hclyi v{lasztisi bizottsrig elntik6nek trj6koztatisa a 20I9. okt6ber 13. napjin tartott
tinkorminyzati vllaszt{sok eredm6nv616l

Heeedtis P5l polqSrmester felkdrte Kalocsai Pdtert - a Helyi Vrilasa6si Bizotts6g elndk6t, - hogy
tij6koztassa a jelenl6v6ket a 2019. okt6ber 13. napj6n megtartofi dnkorm6nyzati v5laszt6sok
eredmdnydrol.

Kalocsai P6ter IIVB elnOk (1. sz6mf mell6klet szerint) ismertette a helyi <inkormiinyzati vSlasaisok
eredm6nyeit.

A polg6rmester megkdszdnte a helyi vilasztisi bizottsrig elndkdnek tiij6koztat6s6t

K6pvisel6-testiilet tagiainak eskiit6tele, megbiz6levelek 6taddsa, eskiiokminy al6irrisa

Heeedr.is P6l polg6rmester bejelentette, hogy a megvdlasztott kdpvisel6k tinnepdlyes eskiitdtele
kovetkezik. Felk6rte Kalocsai P6tert a fryB elndk6t az eskii szovegdnek elomond6s6ra, a kdpviseloket
az eskii sz0veg6nek elmond6s6ra, a megbiz6levelek 5tv6tel6re, zz esk0okmrny al|ir|sira.

A megv6lasztott kdpviselcik eskiitdtele, valamint az eskiiokmSnyok alSiritsa (a jegyzbki5nyx 2; Zla;
2/b; mell6kletei szerint) megtdrt6nt.

Javaslat a Szervezeti 6s Miikiid6si Szabrilyzat feliilvizsg{latdra

Hesediis Pil pqkfutnrs:el tiLjekoz'atta ajelenl6v6ket, hogy a k6pviselo-testiilet az alakul6, vagy az azt
koveto tilds6n a Mritv. szabilyai szerint alkotja meg, vagy vizsgilja feltil a szervezeti 6s mriktjddsi
szab|lyzatirSl sz6l6 rendelet6t. E rendelet el6k6szit6se, illetve m6dosit6sa a legyzo feladata, aki nincs
jelen, tov6bb6 id5kcizi v6lasztAs keriil kiirisra a telepiil6sen ez6rt javasolta, hogy a k6sobbiek
folyamdn az idoLtjzi rdlaszldst kd\el6en izsgrlljak feliil Bokor Kdzs6g Onkorm6llzata ds Szerrei
Szervezeti 6s Miikod6si Szab|lyzalifi .

A kdpvisel6-testtilet egyhangrllag 4 igen szavazattal az al|bbi haterozatot hozta:

Bokor Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
1912019.(X.29.\ szAmu h^t^roz.^t^
A Szervezeti 6s Miiktid6si Szabrilyzat feliilvizsgrilat6val kapcsolatban

Napircndi pontok tirsvalisa

2. Napi rcnd

3. Nanirend

A k6pviselS+estiilet tagiai egyet6rtettek a polg6rmester javaslat6val.



Felharalmazza a jegyz6 megbizoltjAt, hogy az SZMSZ feliilvizsgdlat6val kapcsolatban
a tov6bbi sziiksdges int6zkeddseket tegye meg.

Hat6ridri: folyamatos
Felelos: jegyzomegbizottja

4. Napircnd

Ugyrendi Bizottsig megvilasztisa

I legedris Pdl poig6rmester: T6j6koztatta a k6pviselo-testiilet tagjait, hogy az 6nkorm6nyz.at szervezeti
es miikijd6si szab{,lyzat|r6l sz6l6 rendelet 6rtelm6ben a titkos sza\az6st, valamint a
vagyonnf ilatkozatok kezeles6vel kapcsolatos feladatokat a k6pviselokbtil l6trehozott 3 tagir tigyrendi
bizotts6g bonyolitja le, ez6rt sziiks6ges megv6lasztani az iigyrendi bizotts6g tagiait. A polgirmester az
iigyrendi bizottsdg eln<ikdnek Berta Roland k6pviselot, tagjainak Dr. Illds Mrirta Szilvia 6s K5sis Ir6n
kdpviseloket javasolta. Megkdrdezte, hogy a k6pviselok a felk6r6st elfogadj6k-e. A felk6r6st a

k6pviselok elfogadtrik.
A polgdrmester szavazdsra tette fel az iigyrendi bizottsiig elndkdnek 6s tag,ainak megv6laszt6s6ra
vonatkoz6 javaslatot. K6rte, hogy a k6pvisel6-testiiletet, hogy szavazzon.

A kdpvisel6-testiilet egyhangilag 4 igen szavazattal - az alibbi hal rozatol hona:

Bokor Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
20 12019.(X.29.) szimI hatirozata
i)gyrendi bizottsig elntik6nek 6s tagiainak megvilasztisival kapcsolatban

Bokor Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete Berta Roland k6pvisel6t az
i.igyrendi bizotts6g eln<ikdnek, Dr. Ill6s Mirta Szilvia 6s K6siis Ir6n k6pvisel6t az
tigyrendi bizotts6g tagjrinak megv6lasaotta.

A k6pvisel6-testiilet felk6rte az iigyrendi bizottsiigot, hogy vagyonnyilatkozatok
kezel6s6vel kapcsolatos feladatok ellSt5siban miik6djiin kdzre.

Hat6rid6: 6rtelemszerii
Felel6s: k6pvisel6-testiilet

Diint6s a k6pvisel6i tiszteletdij16l

Hegedlis Piil polg6rmester elmondta a kdpvisel6i tiszteletdij als6/felso hatar6t a tdrv6ny nem hatbrozza
meg, azonban art el6irja, hogy a liszleletdij megAllapit6sa nem veszdlyeztetheti az tinkorminyzat
k<itelez6 feladatai ellSt6s6t. Mindezek - illetve az i'inkormiinyzat idei kdlts6gvet6se - alapjin javasolt4
hogy ez 6vben a k6pvisel6k tiszteletdija - hasonl6an az elmirlt id6szakhoz - 20.000 Ftih6 Osszegben
keriiljdn megiillapit6sra, nem kezdemdnyez ez 6vre vonatkoz6an rendeletm6dositist.

A polg6rmester k6rte a k6pviselok 6szrev6teleit hozzisz6lesait
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A k6pviselo-testtilet tagiai egyet6rtetlek a polg6rmester j avaslatival

Bokor Kozseg Onkorm6nyzata Kepviselo-testii lete [gy dijntdtt, hogy Bokor Kozsdg
Onkorm6nyzala es Szervei Szervezcli ds M(kijdesi Szab6lyzat feliilvizsg6lata 6s

mtidosit6sa napirendi pontot az id6ktlzi polgrirmester vSlasztdst k6vet<i kdpvisel6-
testiileti tildsen tiirgyalja meg.

5. Nanircnd



6- Na irend

Tij6koztatris a k6pviselSk egr es kiitelezetts6gcir6l

Hceediis l'ril Dolgrirrncster f-ellidrlc a jegyz6 nregbizottjrit hogy tri_i6koztassa a kipvise lo-lestiiletet a

kdpviselok vagyonnyilatkozat tdteli. 6s a ktjaartozismentes adoz6i adatb6zisba tijrt6no felvdlel
k6relmez6se ir6ni kajtelezettsdgrol. valamint az cjsszet'drhetellens6gre 6s m6ltatlans:igra vonatkoz6
jogszabrilyi eloir6sokr6l.
A jegyz6 megbizottja tdj6koratta a k6pviselo-testiilet tagjait a kotelezetts6geikrol ( 3.szrimri
mell6klet)

! Vagyonnyilatkozat t6teli kdtelezettsdg 2019. november 12-ig
) Osszef6rhetetlensdgi nyilatkozat ( mindenki megkapta )
) kOztartoz6smentes ad6z6i adatbdzisba bejelentkezds

T<ibb napirend nem volt, egy6b 6szrev6tel hozztsz6lSs nem hangzott el

Hegediis Pril polgermester megk<iszonte a r6szv6telt 6s az ii16st bezirta

kmf.

.ft.t 1. .

Hegedri; Pdl

.4tr,oirr+l
Nagyviiradi lstv6nn6
jegyz6 megbizottja
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Bokor Ktizs6g On kormin)'zata Polg6rmester€t6l
1066 Bokor. Szabadsdg it 14.

relelbn: 321382-056. fax: 32/382-026
e-mail : csivan.kor jellyzoseg@gmai l.cor!

ME(;HiV6

Magyarorsz6g helyi cinkorm6nyzatairol sz6l6 2011- 6vi CLXXXIX. tdrvdny 43. $ (2) bekezddsdben
foglaltak alapjin Bokor K<izsdg Onkormdnyzata Kepv iselo-testii let6nek alakul6 ti16s6t

cisszehivom

Az [lis hel:"e: Venddghiiz tanrcskoz6 terme ( 3066 Bokor, Szabads6g utca 2.)

I . A l{elyi V6lasa6si Bizotts6g elndk6nek t6j6koaat6ja a 2019. okt6ber 13. napj6n tartott
cinkorm6nyzati vSlaszt6sok eredmdny6rol
ElSterjesao: Kalocsai P6terLIVB eln<jke

2. K6pviselo-testiilet tagjainak esk0t6tele, megbiz6levelek iitad6sa, esktiokmeny aleir6sa
Eloterieszto: Kalocsai P6terHVB elndke

3. Javaslat a Szervezeti 6s Mtik<rd6si Szab6lyzat feliilvizsgAlal ra
E,loteriesztri: jegl'zo megbizott ja

4. Ugyrendi Bizottsig megv6laszldsa
Eloterieszlo: Hegediis Pel polg6rmester

5. Ddnt6s a k6pvisel6i tisaeletdij16l
Eloterjeszto: Hegedi.is Pril polg6rmester

6. Trij6koztat6s a k6pvisel6k egyes kdtelezetts6geirol
E loterjesati: iegyzo megbizollja

Mcgjelen6sere, aktii' kdzrerniikodds6rc felt6tlen szirnitok.

AJL-,o
neEeatsYat
polg6rmester

Bokor. 2019. okt6ber 24.

*

2019. okt6ber 29. naoiin ( kedden ) 13.00 6rira

Napirendi iavaslat



.lclenl6ti iv

Bokor Kdzsdg Onkorrn6nyzata Kdpviselo-testiilet6nek
20I 9. okt6ber 29. napj6n megtafiott alakul6 iildsre

ai..,Hegedts Pril polg6rmester

Bena Roland kepviselo

Dr. Illes M6na Szilvia kepviselo

Kis6s Ir6n kdpvisel6

Kalocsai Pdter HVB elndke

TanScskoz6si joggal r6szt vesz:

Nagyv6radi Istvinn6 jegyz6 megbizottja

Lakossris ktir6b6l mesielent

a.-

S..tn-

$: futrdl-l



i. szrimu nr cllik let

llokor Helyi V6lasztisi Bizotts6g
Elntike

TAJEKOZTATO

A 2019. okt6ber 13. napj6n megtartott
polgArmcster 6s helf i tinkorminl'zati k6pyisel6k vilasztdsrinak eredm6nl'6r61

Kdsztilt: A Bokor Kdzs6g OnkormSnyzata k6pvisel6-testtletdnek 2019. okt6ber 29. napjin megtartott
alaku16 til6sdre.

Az elciterjesadst kdszitette: Kalocsai P6ter. a Bokori Helyi VrilasztSsi Bizottsig elncike



I. szrimt mclleklet

Trll vagyunk a 2019. 6vi onkornr6nyzati v6lasztisokon, a Helyi Vilasztilsi Bizottsiig m5r - a v6laszt6st
kdveto napon - kdzz6tette a lelepiildsi v6laszt6s eredmdnyeit.
Ugyan a vSlaszt6si elj6rrisi jogszab6lyok nem kciteleznek v6lasztiisi bizottsig eln0kek6nl arra, hogy a
v6[asztSs folyamat6r6l t6jdkoztassam a kdpviselo-testiiletet, azonban a kialakult gyakorlat szerinl
telepiildsiinktin mindez az alakul6 iil6sen megl6rt6nik.

Onkorminyzati Vilaszt{sok
2019. okt6ber 13.

llokor

Bokor 2019. okt6ber l3-i nolsi rmester vilasztis credm6nvc:

A ndvjegyz6kben l6vo vilaszt6polg6rok szdma:
Szavaz6k6nt megjelent v6laszt6polgdrok sz5ma:

Urn6ban l6vo, b6lyegzolenyomat n6lkiili szavaz6lapok sz6rna
UrnAban l6vo, lebdlyegzett szavaz6lapok szima:
Ervdnytelen, lebdlyegzett szavaz6lapok szima:
Ervdnyes szavaz6lapok sz6ma:

A ieltilt neve:

100

73

0
73

2
7l

kapott 6rv6nyes szavazatok szima: 6
kapott 6rv6nyes szavazatok szima: 3l
kapott 6rv6nyes szavazatok szima: 3
kapott 6rv6nyes szavazatok szima: 3l

N6meth Andris P6ter
Ocskay Zoltin
Cserenyi Andrds
Hegcdiis P:il

fiiggetlen -
fiiggetlcn -
fiiggetlen -
fiiggetlen -

A v{laszt6s credm6nytelen volt, mert a l€gt0bb sz^v^zltol szerz6 jeltiltek - Ocskay Zoltin 6s

Hegediis P:il - azonos szimri szavazatot kaptak.

Bokor esv6ni !!s&is vilasztis erqlh6nrq{ kspvucl6r6laszt4il

A n6vjegyz6kben l6vo vrilasa6polg6rok sz6ma:
Szavaz6k6nt megjelent v6laszt6polgSrok sz6ma:
Umiban 16v6, b6lyegz6lenyomat ndlkiili szavaz6lapok sz6ma
Urnriban l6vo, leblly egzell szav az6lapok sz6ma:
Erv6nytelen, leb6lyegzett szavaz6lapok sz6ma:
Erv6nyes szavaz6lapok szima:

100

73

0
73

3

70

sorszam a jcltilt nevc jeltil6 szervezct kapott 6rv6nyes
szaYAZ t

I Hegediis I'ril fiiggctlen 3l lgen
2 Berta Roland fiiggctlen 13 lgen

Cserenyi Andris fiiggetlen 6 nem
4 Maczk6 L6szl6 fiiggctlen 3l nem
5 Dr. Ill6s Mdrta Szilvia fiiggctlen 35 lgen
6 Szab6 J6zsef fiiggctlcn nenl
7 Kis6s Ir6n fiiggetlen 34 lgen

8 fiiggetlen t4 nem
9 Fiiri lstr'{n l\'lihih fiiggetlen t7 nem

Tisztclt Kdpv isc lo-testil lct. l is,/1eltjclcnlerok!

kdpvisclii

3.

10

N6meth Andrris P6ter



l. szinrir n:clldk let

A vilasztis eredm('nyes volt. Mivel l{egediis Pfl polg:irmester polg:irlnesterjeltiltki'nt els6

hclr cn azonos szavazatot 6rt el, k6pr iseliik6nt pcdig negl'edik hclycn keriilt bc a k6pvisel6-
tcstiilelbe k6pr iscl6i manditumit a megism6telt vilasztist kiivetrien abban az esetbcn veszi 6t,
ha ncm ii keriil megr'{lasztrisra Bokor telepiil6scn polgirmesternek. Ha megvilasztisra kcriil,
Nlaczkri L6szki k6pvisckijeliilt keriil be negvedikk6nt a k6pvisel6-tcstiiletbc.

Az tinkorminvzat iclenlcgi iisszet6tele:
Hegediis P{l
Berta Roland
Dr. tll6s M:irta Szilvia
KAsis [16n

Bokor, 2019. okt6ber 29.

polgirmester
k6pvisel6
k6pvisel6
k6pviscl6

psszelfsele1 elmondhat6, hogy az 0nkorm6 nyzati viiasztirs rendben, a jogszabdryok marad6ktalan
betarl5s6val 6s betartatasavar zaj_lott le. varimennyi bizottsrig tag fetel'hssegtelj.. ,rrra.;aror,
meggyozo szakmai teljesitminy6r6l adott ism6t sz6mot.

9\zor

U'

)
-t-
'7

Kalocsai P6ter
Helyi V6lasafsi Bizottsiig eln<ike

/
J
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En, Berta Roland becstiletemre ds lelkiismerelemre fogadom, hogy Magyarorszighoz ds

amak Alaptcirvenydhez hti leszek: jogszab6lyait megtartom 6s m6sokkal is megtartatom.
k6pvisel6i tisas6gemb<il ered6 feladataimat Bokor fejlod6sdnek el6mozdit6sa 6rdek6ben
lelkiismeretesen teljesitem. tisas6gemet a magyar nemzet jav6ra gyakorlom.

lstcn engem fgy segdlien.

Bokor, 2019. okt6ber 29.

/
(( k_-)-

Ilerta Roland
k6pviseki

Kalocsai P6ter
HVB elncike

\
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En, Dr. lll6s M{rta Szilvia becstiletemre 6s lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarorsziighoz ds annak Alapt6rv6ny6hez hii leszek; jogszabiiyait megtartom is m6sokkal
is megtartalom, k6pvisel6i tiszts6gemb<il eredo feladataimat Bokor fejl6dds6nek
el6mozditiisa 6rdek6ben lelkiismeretesen teljesftem, tisztsdgemet a magyar nemzet jav6ra
gyakorlom.

Isten engem irgy seg6ljen.

Felsotold. 2019. okt6ber 29.

Dr 6s M6rta Szilvia
k6pvisel6

Kalocsai P6ter
HVB eln6ke

\1,
\\-{
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ESKUOKMANY

En, K6s{s Ir6n becsiiletemre 6s lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarorsz6ghoz 6s annak
Alapl<irvdnydhez hri leszek; jogszab6lyait megtartom 6s miisokkal is megtartatom, k6pvisel6i
tiszts6gembol ered6 ltladataimat Bokor fejl6d6s6nek elomozditSsa 6rdek6ben
lelkiismeretescn teljesitem, tiszts6gemet a magyar nemzet jav6ra gyakorlom.

Isten engem rigy seg6ljen.

Bokor. 2019. okt6ber 29.

td'i." Yncl, /lA t

K6s6s Ir6n
k6pvisel6

Kalocsai Pdter
HVB elndke



3. a.ivtlll4',u,tJfuIhj

T6j6koztat6
a helyi <inkorm Anyzali k6pvisel6k legfontosabb kritelezetts6geir6l -

vagyonnyilatkozat, m6ltatlansig, kciztartoz6smentes adoz6i adatb6zisba
bejelentkez6s

lr,4agyarorszdg helyi onkorm5nyzatir6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny 32. S (1) bekezd6se igy
fogalmaz, hogy az onkormdnyzati k6pviseki a telepul6s (f<5v6rosi keri.ilet, megye) eg6sze6rt vdllalt
felelcisseggel k6pviseli a v6laszt6inak az erdekeit. Az onkorm6nyzati k6pviselcik jogai 6s
ktiteless6gei azonosak, melyeket az M6tv. 32. S (2) - (3) bekezd6sei tartalmaznak: ,,(2) Az
6nkormd nyzati kdpvi selS:
a) a kdpviselS-test1let iil6s6n - a szervezeti 6s miikod€si szab(tlyzatban meghat1rozott mOdon -
kezdem6nyezheti rendelet megalkot1s6t vagy hatitrozat meghozatalitt;
b) a kepvisel6-test}bt A6sen a polg€rrmesterT6l (alpolgttrmesterlSl), a jegyz6t6l, a bizottsAg
elnok6tdl onkormdnyzati gyekben felviligosit6st kerhet, amelyre az tildsen - vagy legkesSbb
harminc napon belttl irltsban - 4rdemi v6laszt kell adni;
c) kdr6s6re az lrAsban is beny0jtott hozzdsz6l6s6t a jegyzdk5nyvhdz kell mell€kelni, vagy
keresere a v€lemdnyet r1gziteni kell a jegyzdkonyvben;
d) tandcskozdsi joggal reszt vehet a kepvisel5-test let bitrmely bizoftseg1nak nyilvAnos vagy zert
l6s6n. Javasolhatja a bizottsdg elnokdnek a bizotts(tg feladatkdr€be taftozo tigy megt6rgyalitsitt,

amelyet a bizotts4g legkozelebbi l6se el6 kell terjeszteni 6s tArgyal1sAra az 1nkormenyzati
k6pvisel6t meg kell hivni. Kezdem€nyezheti, hogy a k6pvisel6lest0let vizsg1lja ferul
bizottsdgdnak,apolgArmesternek,ar6szdnkormenyzattesfiletdnek,ajegyzSnek-ak6pvisel6-
b*Alet 6ltal 4truhitzott - onkorm6nyzati gyben hozott ddnt6s6t;
e) megbizits alapj(tn k6pviselheti a kepviselS-testtletet;
f) a polgdrmesteftSl igdnyelheti a k6pvisel6i munkdjdhoz sz.iks6ges ttrj6koztatdst. Kdzdrdek1
gyben kezdemdnyezheti a poqermester intdzkedeset, amelyre annak harminc napon beltil

6rdemi vitlaszt kell adni;
g) a testbleti munkAban valo rdszv€telhez sztiks6ges iddtaftam alatt a munkahelydn felment'st
6lvez a munkav6gz6s alol. Az emiatt kiesett j6vedelm6t a kdpviselS-test let teriti meg, melynek
alapjen az onkorm6nyzati k6pvisel6 tbrsadalombiztositdsi ell4tdsra is jogosult. A k6pviselSlest let
Stal6nyt is megdllapithat;
h) a kepviselSlestrilef 6s a k6pviselS-test let bizottsdgAnak l6sen a magyar jelnyelvet vagy az
dltala v1lasztoft speciilis kommunikdci6s rendszeft hasznAlhatja. A magyar jelnyelv, valamint a
vdlasztott spec,iills kommunikecios rendszer hasznebbnak valamennyi kdltseget az
dnkormdnyzat biztositja;
i) k6teles a testiileti iil6seken megjelenni, a kdpvisel6-test let munkdjdhan 6s
d,6nt6shozatali eljiirdsdban rdszt venni;
j) esktit6teldt kbvetSen hdrom h6napon bel l kateles r6szt venni a kormdnyhivatal dltal
szervezett k6pz6sen;
k) ki5teles kapcsolatot tartani a vdlaszt6polgdrokkal, akiknek 6vente legaldbb egy
alkalommal tdjdkozhtest ny0jt kdpviselSi tev6kenys6gdr6l.
(3) Az onkormenyzati kepviselS e min5sdgere saj szakmai vagy dzleti gy6ben nem
hivatkozhat."
A fenti 32. $ (2) bekezdes i), j) 6s k) pontjai nevesitik a a k6pviseki kotelezetts6geit.

A fenti kotelezetts6gek elmulasztitsithoz a jogalkot6 nem ffiz kozvetlen jogkovetkezm6n yekel, az
Mtitv. 33. $-5ban a k6pvisel6-test0let sz6m6ra adja meg a lehet6s6get, hogy az SZMSZ-ben
szab6lyozza a tiszteletd[j, kolts6gt6rit6s csokkent6s6nek, megvondsdnak szabalyait:
,,Az e t6rvanyben meghat^rozott kotelezettsegeit megszegri 6nkormbnyzati kepviselS megdllapitott
tiszteletdijdt, term6szetbeni juttatdsat a k6pviselci-test let - a szervezeti 6s mfiktjd1si
szabttlyzat1ban meghatdrozottak alapjen - bgfeljebb tizenkdt havi id6taftamra csdkkentheti,
megvonhatja. lsm6telt kotelezetts6gszegds eseldn a csokkentds vagy a megvonas 1jra
meg(tllapithato."



Tov6bbi ktjtelezetts6gek:

Mcitv. 28. $ (2) bekezd6s mint kotelezetts6get irja el6, hogy ,, Az dnkormdnyzati kepviselS a
kdpvisel6lestjlet alakul6 0l6s6n, idbkdzi vAlasztes eset4n a megvdlasztasdt k6vet6 l6sen a
kepviselS-testUlet el6tt az 1. melleklet szerinti szoveggel eskul tesz 6s errdl okmdnyt ir a16."

Mcitv.49. S (1)-(2) bekezd6se: ,,A k6pviselS-testUlet d,Sntdshozatal6b6l kiz6rhat6 az, akit vagy
akinek a kozeli hozzetaftozojdt az igy szem6lyesen 6rinti. Az 6nkormdnyzati kdpvisel6 k6teles
bejelenteni a szem6lyes 6rintettsdget. A kizitrttsrol az 6rintett onkormAnyzati kdpvisel6
kezdem6nyezdsdre vagy bermely 6nkormAnyzati kepvisel6 javaslabra a kepvisel6-testlilet ddnt. A
kiz6ft onkormdnyzati kepviselSt a hatttrozatkepessdg szempon|abd jelenlevdnek kell tekinteni.
(2) A kepviselSlesrubt szervezeti 6s m koddsi szabelyzatAban meghat4rozza a szem6lyes
erintettsdgre vonatkoz6 bejelentdsi kdtelezettsdg elmulasztitsitnak jogk6vetkezm6nyeit." Az
SZI/SZ-ek felulvizsg5lata sor6n tapasztaltuk, hogy a k6pviselStestuletek jellemzclen e
kotelezettseg elmulasztds5hoz sem f[iznek jogkovetkezm6nyt, ennek szab{lyoz6sAra nem t6rnek
ki.

MELTATLANSAG

Az Mtitv. 38. S (1) bekezd6s6nek m6ltatlans6gra vonatkoz6 szabalyoz6sa:
,,Maltatlansbg miatt a kepvisel5-testiilet hatdrozatdval megsz nteti annak az onkorm6nyzati
ke pvi selS ne k a megb i zatdsirt,
a) - (hatdlyon kivtl helyezeft pont)
b) - akit sz(tnd'kos b ncselekm€ny miatt jogerdsen szabadsdgveszt6sre it6ltek;
c) . (hatAlyon kiv l helyezett pont)
d) akinek az 6llammal, 6nkormdnyzattal szemben - a lehetseges jogorvoslati elji)rAsok kimerit6sdt
kdvet6en - kbztaftozesa dll fenn,6s azt az err6l szolo 6rtesit6s k6zhezv6tel6tSl sz4mitott hatvan
napon bel l - r6szletfizetas vagy fizetesi halasztds eset6n az ezt engeddlyez6 hat4rozat
rendelkez6seinek megfelel5en - nem rendezi;
e) akinek a gazdasitgi tdrsas6gokr6l sz6l6 tbrv6ny rendelkez6sei alapjdn a felszAmol1s sorttn ki
nem el1gitett kdvetelesek'ft a bir6sdg joger6sen megdllapitotta a felel6ss6gdt 6s a bir6sdgi
hatdrozat szerinti helytAll4si kdtelezettsdgdt nem teljesltette;
f) aki a vele szemben meginditott bir6sAgi euere$ bzer6 jogerds bir6s6gi ddntds v6grehalesitt
akadelyozza, vagy azt neki felr6hato m6don elmulasztja;
g) aki a 36. S-ban szabelyozott 1sszefdrhetetlensegi okot nem hozza a kepvisel,lest let
tudomAsdra."

A tovdbbiakban a kciztartozdssal <isszefiigg6 m6ltatlans6gi eU6rAsra tertink ki:
Miitv. 38. $ (2) bekezd6s a k6pvisel6 k<itelezetts6gek6nl hatirozza meg, hogy koteles az
N/otv. 38. $ ('1)bekezdes a)-g) pontjdban foglaltakr6l, a joger6s itelet k6zhezv6tel6t6l vagy az (1)
bekezd6s d) es e) pontjdban - igy tobbek k6zott az 6llammal, onkorm6nyzattal szemben fenndll6
koztartoz6sr6l - foglaltak be6lltdt6l szemltott h5rom napon beliil tAj6koztatni a k6pviselci{esttiletet
6s a kormanyhivatalt. Tapasztalatunk, hogy a polgarmesterek, alpolg6rmesterek, kepvisel6k,
kLils6s bizotts5gi tagok (a tov6bbiakban: k6pvisel6) e kdtelezetts6gr..iknek tribb onkorm6nyzatn6l
marad6ktalanul nem tesznek eleget. Az Motv. kotelezetts6gkent fogalmazza meg, amennyiben a
t6rl6s oka koztartoz6s fenndll6sa a k6pvisel6 kdteles koztartoziisdt rendezni, koteles ism6telten a
koztartoz5smentes adatbdzisba bejelentkezni 6s az err6l sz6l6 igazolSsokat az SZMSZ-ben
meghatarozott bizottsdgnak benytijtani. Amennyiben a k6pvisel5 ennek nem tesz eleget, a
bizottsegnak az Motv.37. S (2)-(7) bekezd6sei alapjdn le kell folytatni a m6ltatlanszigi eljdrdst.
(Arlegjegyz6s: m6ltatlansiig eset6n a k6pvisel5nek az osszef6rhetetlens6g eset6re biztositott 30
napon belLili osszeferhetetlensegi ok megsz ntetes6hez hasonl6 lehet<js6ge. ) Amennyiben a
m6ltatlansegi ok bekdvetkezett (pl.: a joger6sen megellapitott k6ztartozdst a felsz6lit6st6l, errcil
sz6l6 6rtesit6s k6zhezvetel6t<jl sz6mitott 60 napon beltil nem fizeti meg), rlgy a m6ltatlans6gi ok
be5llt 6s az eljAr6sl meg kell inditani, a meltatlans5got ki kell mondani, 6s a kepvisel6



megbizatAsat meg kell sztntetnr. Azonban az Onkorm6nyzati Hirlev6l 201516. szim{ban kialakitott
6ll6spont szerint ahhoz, hogy a kepviselcivel szemben a m6ltatlans6gi elj6rAs a koztartozes miatt
indithato legyen az lt/otv. 38. $ (1) bekezdes d) pontjarban irt felt6telek mindegyik6nek teljesulnie
kell ( a tartozds joger6s, a felsz6l[t5s megtort6nt, halasztdsi, reszletfizet6si hatdrid6 nem jdrt le, 60
nap a fizet6sre felsz6lit6st6l nem telt el). Fontos tov6bbd, hogy a felt6teleknek a m6ltatlansdgr6l
sz6l6 dontes id6pontjdban is fenn kell dllnia (vagyis a koztartozdsnak).
Az Mtitv. 37. S (3) bekezd6se alapj'n az SZIvISZ-ben meghatarozott m6ltatlansilgi elj5r6ssal
kapcsolatos feladatokat ell6t6 bizottsagnak halad6ktalanul tovabbitani kell kivizsgdl6sra a NAV
koztartozdsmentes adatbSzisb6l tort6n6 torl6sr5l sz6l6 6rtesitest. A bizotts6g kivizsgdrlja a
m6ltatlansagi ok fenn6ll6s5t 6s javaslatot tesz a meltatlans6gi ok fenndllds6nak hizinya eset6n a
megszuntet6sre, vagy fenn6llds eset6n a meltatlansiig kimond6s6ra. Tapasztalatunk, hogy a NAV
6rtesit6se alapjdn a m6ltatlansdgi ok kivizsg6l6sa nem minden esetben az fenti elJar6srend szerint
tort6nik.

KOZTARToZASMENTES ADozoI ADATBAZSBA BEJELENTKEZES

Mcitv.38. $ (4) bekezd6se: ,,Az ;nkormAnyzati k6pviselS megvdlasztitstttol szdmitott harminc
napon bel l k6teles k6relmezni felv6tel6t az ad6zds rendjdr6l sz6l6 tdrvdnyben
meghatdrozott k6ztartozdsmentes ad6z6i adatbdzisba (a tovdbbiakban: adabezis). Az
1nkorm1nyzati kdpviselS az adatb6zisba tbr76n6 felvdtel6re irenyul6 k6relme benyijtbs1nak
h6napjAt kovetd h6nap utols1 napjeig kdteles a kepvisel,-test letn€l igazolni az adatbdzisba val6
fe lv€tel 6ne k m egtit rtdntet..... "

A BM 6ll6spontj5t (l6st Onkormiinyzati Hirlev6l 2O1516. szambt) is figyelembe v6ve 5ll5spontunk,
hogy a nem kepvisel6 bizottsdgi tagokra is alkalmazni kell a fenti rendelkezest, tekintettel arra,
hogy az M6tv. 40. $ (3) bekezd6se a m6ltatlansdg tekintet6ben nem tesz kr]lonbs6get a bizottseg
k6pvisel6 es nem k6pvisel6 tagjai tekinteteben.
A k6pviselcii kiilsos bizotts6gi tag fenti kotelezetts6genek teljesites6re viszonylag rovid id6 6ll
rendelkez6sre, ez6rt javasolt, hogy e kotelezetts6g6nek teljesit6s6r6l m6r az alakul6 ul6s el6tt
t6j6koztat5st kapjon ( a bejelentkezes elektronikus rlton KOMA nyomtatvdnyon nyijthal6 be Anyk
nyomtatvdnykitoltr! program haszn6latdval, mely bejelentkez6shez Ugl6lkapu sz ks6ges, az
adatbezisba tort6nS felvetel igazol6s leadiis5nak m6dj6r6l (eBEV elfogad6 nyugta csak a k6relem
benyriltdsdt - melyet a megvSlasztds6t6l sz6mitott 30 napon beltil kell megtennie - igazo\a, ez6d.
fontos hangs(lyozni, hogy a k6pviselci viszont a k6pvisel6{esttiletn6l/illetve a ki.jelol bizotts6gndl a
k6relme beny[jt6s5t kovetci h6nap utols6 napj6ig azt koteles igazolni, hogy megtort6nt az
adatbdzisba val6 felv6tele (vagy a nyilviinos adatbdzis adat6nak kinyomtatds6val, vagy NAV
koztartozdsmentes ad6z6i adatb6zis hitelesitett kivonat5val).
A bejelent6s elmulaszt6sdhoz az Molv. 38. S (4) bekezd6se kozvetlen jogkovetkezm6n\n. nem ftz
abb6l a megfontolSsb6l, hogy az igazol5s bemutat6sdnak elmaraddsa onmagSban nem alapozza
meg a m6ltatlansAgot. A mer hivatkozott 2015/6. onkorm6nyzati Hirlev6lben kifejtettek alapjan az
al5bbi eljdrds javasolt: tekintettel arra, hogy a kepviseki kotelezettsegek6nt el5 van irva, hogy az
adatbdrzisba val6 felv6tel6t igazolni kell ( mely a gyakorlatban a kijelolt bizotts5ghoz val6
benyujt6ssal val6sul meg), ha erre nem kertilt sor a bizotts6g feladata, hogy hatArid6 kitfz6s6vel
felhivja a k6pviselcit kotelezettsege teljesites6re. Ha a k6pvisel6 kotelezetts6g6nek nem tesz
eleget a bizoftsag az Motv. 38. S (5) bekezdesben hivatkozott Motv. 37. S (2)-(7) bekezd6s alapj6n
lefolytatja a m6ltatlans6gi eljdrdst (meghallgatja a k6pvisel<it, adatokat szerez be (l5sd ad6zds
rendj6rcil szol 2017.6vi CL. torv6ny 13'1 . 14.bekezd6s i) pontjSt),6s err5l tdj6koztatja a kepvisel6-
testuletet. Amennyiben beigazol6dik, hogy az adatbazisba az6rt nem szerepel mert koztartoz6sa
6ll fenn, a bizottsSg kezdem6nyezi a m6ltatlansag megellapit6s6t a k6pvisel6testriletn6l. Ha
kdzlarlozits nem igazolhato, akkor az igazol5s elmulaszt6sa miatt az Motv. 33. $-a alapj5n a
bizottsdg ind itvdnyozhatja a k6pvisel6 tiszteletd ij6nak, koltsdgt6rit6senek megvonasiit az SZMSZ-
ben meghaterozottak alapjiin.
Tapasztalatunk, hogy az adatb6zisba val6 felv6tel igazol6sa, illetve torl6s eset6n az 0jb6li felv6tel
igazolSsa, err5l a k6pvisel<i-testLilet td.j6koztatesa sok esetben elmarad.



VAGYON NYI LATKOZAT-TETELI KOTELEZEfi SEG

Mtitv. 39. $ (1) bekezd6s.. ,,Az onkorm4nyzati kepviselS megv1laszttrsitt6l, maid ezt kovet5en

minden ev janu6r 1-j6t6l szemibtt harminc napon belul ..................vagyonnyilatkozatot
k6tetes tenni. Az 1nkormenyzati k1pviselo sajet vagyonnyilatkozabhoz csatolni k5teles a vele

koz6s hitztartdsban 6t6 hbzas- vagy 6lefters'nak, valamint gyermek6nek (e $ tekintet6ben egyAtt:

hozz^taftozo) a mel16klet szerinti vagyonnyilatkozatat." E k6telezetts6g elmulaszt6siinak
jogk6vetkezm6 ny|t az Motv.39. $ (2) bekezdese szab6lyozza, amely szerinf: ,,(2) A
vagyonnyitatkozat tetelenek elmulaszt6sa eset6n - annak benyiitAsitig - az 6nkorm^nyzati
kepviselo e tisztsegeb6l fakado jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdijat, term6szetbeni juttabst,
kd ltsegt€ rite st ne m ka p hat. "
Az Motv. 39. S (3) bekezd6se el6irja, hogy a vagyonnyilatkozalol a szervezeti 6s miikod6si
szab6lyzatban erre kijelolt bizottsdg (a tov6bbiakban: vagyonnyilatkozal-vizsgAlo bizottsdg) tartja
nyilviin 6s ellen6rzi.
fai.almaz m6g tovdbbi az onkorminyzati k6pviseki/ es hozzblarloz6ja vagyonnyilatkozat6val
kapcsolatban elciirdsokat: az iinkorm6nyzati k6pvisel5 vagyonnyilatkoz ala - az ellen5rz6shez
szolgAltatott azonosit6 adatok kivetel6vel - ktiz6rdekb5l nyilv6nos. Az onkormdnyzati kepvisel6
6s hozzilarloz6ja t6rgy6vben tett vagyonnyilatkozat5nak beny0jtds6t kovetben, az el6zd 6vre
vonatkoz6 vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgdl6 bizottsSg a k6pvisel5nek
visszaadja. Az tinkormiinyzati k6pvisel6 hozzelaftoz6jinak nyilatkozala nem nyilv6nos, abba
csak a vagyonnyilatkozat-vizsg5l6 bizotts6g tagjai tekinthetnek be az ellen6rz6s celjdb6l.
(4) A vagyon nyilatkozattal kapcsolatos eljSr6st a vagyonnyilatkozat-vizsgdl6 bizottsdgn6l bdrki
kezdem6nyezheti. Az eljdrds eredm6nyerril a vagyonnyilatkozal-vizsg6l6 bizotts5g tdj6koztatja a
soron kovetkez6 rilesen a k6pvisel6{esttiletet.
Az tvlotv. 39. S (5) bekezd6se az onkorm6nyzati k6pvisel6 szAm6ra tov6bbi kotelezettsegkent irja
elo, hogy,, A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljeras sor6n a vagyonnyilatkozat-vizsgitlo bizottsdg
fehivesera az 1nkorm6nyzati k6pvisel6 k6teles sajdt, valamint a hozzdtartoz6ja
vagyonnyilatkozateban feltiintetett adatokra vonatkoz6 azonosit6 adatokat haladdktalanul
ir:isban bejelenteni. Az azonosito adatokat csak a vagyonnyilatkozat-vizsg'l6 bizoftseg bgjai
ismerhetik meg, azokat az eljdrds lezttritsttt kovetd nyolc napon bel l tor6lni kell."

Tapasztalat, hogy a k6pviselci{est0letek tobbsege jellemz6en nem szabAlyozza az SZMSZ-ben a
vagyon-nyilatkozatt6tellel, illetve ellencjrz6ssel kapcsolatos elj6rdsrendet. Az alSbbiak
szabAlyozAsa javasolt: vagyonnyilatkozat-nyomtatv6nyok kiad6s5nak mik6ntje, az etv6tel m6dja, ki
gondoskodik azok meg6rz6s6r<il, a vagyonnyilatkozat leadesa teljesit6s6nek, valamint az el6z6 evi
nyilatkozatok visszaad6sdnak dokumentdldsa, a bizottseg feladata, a k6pvisel6{estr]let
t6j6koztat6sa, elmarad6s eseten a jogkovetkezm6nyek alkalmazas6ra vonatkoz6 rendelkez6s. A
felterjesztett jegyzcikonyvek alapjdn szint6n tapasztalat, hogy nem minden onkormSnyzatn6l k6sziil
bizotts5gi jegyz6konyv a vagyonnyilatkozatok leadds6r6l - annak ellen6re, hogy a
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos hataskor jogosultja a bizotts6g, mint testtiletet -, illetve annak
megtort6nt6r5l elmarad az elnok r6sz6rdl a k6pvisel6{estiilet tdjekoztat5sa.

A k6pvisel6{estLilet bizotts6g6nak nem k6pvisel<1 bizotts6gi tagja is lehet, ez6rt a ktils6s tagok
vagyonnyilatkozat-t6teli k<itelezetts6g6re kiiltin ki kell t6rni: A bizotts6gok tagj6r6l az Motv.
54. $ rendelkezik, ahol azt mondja, hogy a nem <jnkorm6nyzati k6pvisel6 bizottsdgi tag jogai 6s
kotelezetts6gei a bizottsdg iil6sein megegyeznek a kapviselS bizottsdgi tagok jogaival 6s
kiStelezetts6geivel. f6ny, hogy a klilsSs bizotts5gi tagokra kiilon szabiilyokat megdllapit6 40. $ a
vagyonnyilatkozat-teteli kotelezetts6g16l kifejezetten nem rendelkezik 6s direkt m6don a
vagyonnyilatkozatot szab5lyoz6 39. $-a is csak a kepvisel6t, polg5rmestert, alpolg6rmestert
kotelezi nyilvdnos vagyonnyilatkozat-tetelre. A Beltigyminiszt6rium Sltal k6pviselt iillSspont szerint
(l6st Onkorm5nyzati Hirlev6l 201516. sz1m6l) a k0ls6s tagokat nem csak a k6pvisel6kkel azonos
jogok illetik, hanem kotelezetts6gek is terhelik, ezt t5masztja al6 az Motv. 40. S-eban a kiils6s
bizottsdgi tagokkal kapcsolatosan az osszef6rhetetlens6g, a m6ltatlans6g, a dijazAs tekintet6ben
irt, a kepviselcivel azonos jogok 6s kotelezetts6gek. ) A kLils5s bizottsdgi tag eset6ben konkr6t
rendez6 szabAlyk6nt lehet azonban figyelembe venni az egyes vagyon nyilatkozat-teteli



kotelezetts6gr6l sz6lo 2007. evi CLll. torv6ny (a tov6bbiakban: Vnytv.) 3. S (3) bekezd6s e)
pontjdban lrt nem kozszolgalatban dll6 ondll6an vagy testulet tagjak6nt javaslatt6telre, dont6sre,
ellencirzesre jogosult szem6ly feladatokhoz kotridci vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezetts69et is,
illetve a Vnytv.4. $ d) pontja alapldn c6lszer0 a k6pvisel6testtilet SZMSZ-6ben a kulscis bizottsegi
tagok vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezetts6g6t szabdlyozni. A Vnytv. a nem kozszf6riiban val6
foglalkoztatzis eset6n is el6irja a nem nyilvenos vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezetts6get, mely a
nem k6pvisel<i kiils6s bizottsdgi tagok ( 6s hozzAlarlozoik) eset6ben alkalmazhat6.


