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Jegyzőkönyv
Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. október 21-én 17.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal Dísztermében és Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott alakuló üléséről
Jelen voltak:

Csányi Kálmán
polgármester
Czöndör Mihály, Csiki Szilárd, Horváth Zoltán, Kovács Dénes, Majda Benedek,
Paál Huba, Simonné Zsuffa Erzsébet, Tüke László – képviselők

Meghívottak:

Vezér Ákos
Szotyori-Nagy Istvánné
Czompó István
Bartókné Piller Magdolna
Adorjánné Bozsódi Irén
Kőkuti Lászlóné
Klein Teréz Éva
Szajkó János
Szőke Erzsébet
Horváth Lajosné
Sztupa Gergely
Bakos Gábor Péter
Uszkay Réka
Csiki Andrea
Hambalgó László
Hertelendy Gábor
Kranauer László
Molnár Sándor
Neikl-Ladány Ágnes
Szőkéné Sági Erzsébet
Zserdin Balázs
Márki Éva Julianna
Kiss Kornélia
Horváth Éva

jegyző
aljegyző
Pusztaszabolcs Város Díszpolgára
Pusztaszabolcs Városi Óvoda vezetője
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
vezetője
Helyi Választási Bizottság elnöke
Helyi Választási Bizottság tagja
volt önkormányzati képviselő
volt alpolgármester
volt nem képviselő SZEB tag
volt képviselő-jelölt
volt képviselő-jelölt
volt képviselő-jelölt
Zsiráf Alapítvány vezetője
Pusztaszabolcsi Polgárőrség vezetője, Motor Ördögei
Baráti Egyesület vezetője
Pusztaszabolcs Szebb Jövőjéért Kulturális Alapítvány
vezetője
Egészségért Alapítvány vezetője
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő
Alapítvány vezetője
Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület vezetője
Manóvár Óvodáért Alapítvány vezetője
Pusztaszabolcsi Sport Club vezetője
belső ellenőr
közművelődés-szervező
jegyzőkönyvvezető

Az alakuló ülés Pusztaszabolcs Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében kezdődött. A jelenlévők
meghallgatták a Himnuszt.
Csányi Kálmán polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes,
mivel a 8 fő megválasztott képviselő és a polgármester megjelent.
Elmondta, hogy 2014. október 12-én vasárnap önkormányzati választás volt, amellyel a korábbi
képviselő-testület mandátuma lejárt. Mivel a megbízólevelet a képviselő-testület tagjai átvették, ezért már
képviselőként tevékenykednek, így a rendes testületi ülés formális tevékenységeit is el kell most végezni.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Paál Huba és Czöndör Mihály képviselőket. Szavazásra bocsátotta
határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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346/2014. (X. 21.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Paál Huba és Czöndör Mihály
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán polgármester szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirend-tervezetet.
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
347/2014. (X. 21.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
Napirend 1. pontja:
Önkormányzati képviselők eskütétele (Esküokmányok átadása)
Előadó: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 2. pontja:
Polgármester eskütétele (Esküokmány átadása)
Előadó: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 3. pontja:
Polgármesteri program
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
(Szünet)
(Szünet után a napirendek tárgyalása már az Ülésteremben történik.)
Napirend 4. pontja:
Tájékoztató a 2014. évi általános önkormányzati választások megszervezéséről
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 5. pontja:
Javaslat alpolgármester megválasztására
Alpolgármester eskütétele (Esküokmány átadása)
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 6. pontja:
Polgármester illetményének és alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 7. pontja:
Javaslat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 8. pontja:
Tájékoztató a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, a külsős bizottsági tagok
vagyonnyilatkozatairól, összeférhetetlenségéről, méltatlanságáról, a képviselői adatok
honlapos megjelentetéséről, illetve a ciklus programról
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 1. pontja:
Önkormányzati képviselők eskütétele (Esküokmányok átadása)
Előadó: Csányi Kálmán polgármester
Pusztaszabolcs Város Helyi Választási Bizottsága a választás eredményének jogerőssé válásától számított
3 napon belül 2014. október 16-án csütörtökön 16.00 órai kezdettel adta át a megbízóleveleket a
képviselőknek és a polgármesternek.
Csányi Kálmán polgármester felkérte a képviselőket, hogy az esküt tegyék le.
A képviselők letették az esküt és az esküokmányt aláírták.
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Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselők a jogszabályban meghatározott esküt
letették, az esküokmányt aláírták. (Az esküokmányt másolatban csatoltuk a jegyzőkönyvhöz.)
Napirend 2. pontja:
Polgármester eskütétele (Esküokmány átadása)
Előadó: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, a Belügyminisztérium útmutatója szerint, a képviselői eskütétel megelőzi a
polgármesteri eskütételt, hiszen a polgármesternek a képviselő-testület előtt kell letennie az esküt.
Csányi Kálmán polgármester a képviselő-testület előtt letette az esküt és aláírta az esküokmányt, melyet
másolatban csatoltuk a jegyzőkönyvhöz.
Csányi Kálmán polgármestert rátért a 3. napirendi pont tárgyalására.
Napirend 3. pontja:
Polgármesteri program
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, a meghívóban polgármesteri program szóbeli tájékoztatója szerepel, de inkább
a gondolatait mondja el.
Megköszönte a pusztaszabolcsi választók bizalmát, akik vették a fáradságot és döntésükkel befolyásolták
a választás eredményét. Megköszönte a választóknak, hogy a következő időszakban folytathatja a másfél
éve megkezdett polgármesteri munkáját egy új képviselő-testülettel. Vallja, hogy a polgármesteri
programja lényege az volt és továbbra is az lesz, hogy a vezetői tapasztalatra épüljön és a
pusztaszabolcsiak helyi kötődését, együttműködését segítse. Ezt szeretné folytatni egy új képviselőtestülettel. Úgy ítéli meg, a következő öt év legfontosabb feladata az lesz, hogy az állami fejlesztésekhez
sikeresen kapcsolódjanak. A vasút állami felújítása járjon együtt a város megújításával. Az elkerülő út, a
P+R parkoló megépítése, a vasútállomás megújítása ne a város nélkül, hanem annak érdekében történjen.
A felszabaduló MÁV ingatlanok a lakók életét segítsék. Hiszen nincs még termelői piac, nem tudnak
parkolni az állomás környékén, a vonattal utazók a kerékpárjaikat sem tudják biztonságosan tárolni. A
vasútállomással szembeni elhanyagolt MÁV területek a mindennapokat keserítik. Ezekre kell közösen
megoldást keresni. Tapasztalata szerint, az Európai Unió és az állam számára is fontos a
környezetvédelem, azaz a szennyvíztisztítás és az energiahatékonyság. Ezért ezekhez a programokhoz
csatlakozni kell, hogy pályázati támogatásokkal megújuljanak az önkormányzati épületek és a
szennyvíztisztító-telep. A korszerűtlen szennyvíztisztító-telep rekonstrukciójának elmaradása esetén a mai
jogszabályi környezetben kb. 50,- Ft/m3 árnövekedéssel számolhatnak. Szükség van az általános iskola
épületének és az önkormányzati bérlakások (energiahatékonyságot figyelembevevő) felújítására is.
Mindez akkor valósulhat meg, ha a pályázatfigyelés, pályázatírás, támogatás felhasználás adminisztrációs
terheit az önkormányzat felvállalja. Mostani információi szerint, az önkormányzat csak saját bevételeiből
tud utakat és járdákat építeni. A magánszemélyek kommunális adójának korábbi bevezetése nem hozta
meg a várt eredményt, ezért annak átalakítása után olyan új lehetőségeket kell felkutatni, hogy egy-egy
utcaszakasz közvetlen kapcsolatot érzékeljen a befizetése és az aszfaltos út kialakítása között. A nem
aszfaltos belterületi utak karbantartásának tervszerűen kell megvalósulnia, hogy kiszámíthatóan
biztosítani lehessen azok használhatóságát. Az óvodai épületek felújítása az elmúlt időszakban
megtörtént. Az óvodai csoportok száma mindenki számára váratlanul csökkent. Sajnos, hosszabb távon
sem számolhatnak azzal, hogy újabb óvodai csoportot kell elindítani. Ezért biztosított egy bölcsődei
csoport kialakításának fizikai feltételeit. Ennek a nevelési évnek lesz a feladata, hogy a személyi, jogi és
pénzügyi feltételeket megteremtsék. A városi civil élet színes és színvonalas, a közösségi tereket betöltik
ezek a programok. A kulturális, közművelődési rendezvények látogatottságának emelése és a civil
szervezetek programjainak támogatása szükséges, hiszen a pusztaszabolcsiak ezeken a programokon
találkoznak egymással. A sikeres Pusztaszabolcs feltétele, hogy a város vezetői külső kapcsolatokkal
rendelkezzenek. Azonban a siker legfontosabb feltétele, hogy a képviselő-testületben legyenek társai,
akik segítik a közös munkát. A képviselő-testület tagjai ugyan más korúak és sokféle foglalkozásúak, de
reméli, úgy egészítik ki egymást, hogy a megoldás érdekében képesek az együttműködésre is. Csak
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együtt, egy közös célért összefogva lehetnek sikeresek. A sikerhez minden képviselőre, minden
önkormányzati alkalmazottra, önkormányzati intézményre, civil szervezetre és számos helyi vállalkozásra
szükség van. Az egyéni sikerek a település sikerét is jelentik. Megköszönte a figyelmet.
Csányi Kálmán polgármester 17.15 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 17.30 órakor a
4. napirendi pont tárgyalásával folytatódott Pusztaszabolcs Város Polgármesteri Hivatalának
Üléstermében.
Napirend 4. pontja:
Tájékoztató a 2014. évi általános önkormányzati választások megszervezéséről
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Csányi Kálmán: Köszöntötte Kőkuti Lászlónét, a Helyi Választási Bizottság elnökét.
Vezér Ákos: Elmondta, az előterjesztésben a 2. szavazókörben a polgármester választás százalékban
kifejezett eredményei az egyik esetben hibásan lettek feltüntetve, de a táblázatok jók, azokkal lehet
dolgozni és különböző következtetéseket levonni. A választással kapcsolatban elmondta, szerencsére
rendkívüli esemény nélkül zajlott le, a választás érvényes és eredményes volt. Egyetlen szokásos
probléma merült fel a választás végén, hogy az alacsony részvétel jobb lenne, ha kicsit emelkedne az
elkövetkezendő évtizedekben, mert a nagyobb részvétel a képviselő-testületnek a legitimitását is növeli.
Tüke László: Javasolta, a határozati javaslatot egészítsék ki azzal, hogy a képviselő-testület megköszöni a
Helyi Választási Bizottság tagjainak a kitartó és eredményes munkáját.
Csányi Kálmán: Kiegészítette még a javaslatot azzal, hogy a Helyi Választási Iroda munkatársainak és a
szavazatszámláló bizottságok tagjainak munkáját is köszönjék meg.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselőtestület megköszöni a Helyi Választási Bizottság, a Helyi Választási Iroda és a szavazatszámláló bizottság
tagjainak kitartó és eredményes munkáját.
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
348/2014. (X. 21.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Helyi Választási Iroda
tájékoztatóját a 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról.
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Helyi Választási Bizottság, a Helyi Választási Iroda, valamint
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak kitartó és eredményes munkájáért.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal
Napirend 5. pontja:
Javaslat alpolgármester megválasztására
Alpolgármester eskütétele (Esküokmány átadása)
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Ismertette javaslatát, mely szerint Czöndör Mihály képviselőt javasolja
alpolgármesternek. Hozzátette, a jelenlegi jogszabályok alapján külön jelezni kell minden képviselőnek a
személyes érintettséget.
Vezér Ákos: Elmondta, a személyes érintettséget kell bejelenteni a képviselőnek és az az elvárás, hogy a
korábbi gyakorlattól eltérően, minden esetben szavazás legyen róla, még akkor is, ha esetleg azt jelenti be
a képviselő, hogy nem akar részt venni a szavazásban. Kérte, hogy ezt a régebben alkalmazott rendet
ismét alkalmazzák.
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Czöndör Mihály képviselő bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy a személyét érintő
szavazásban nem kíván részt venni, továbbá nem kérte zárt ülés tartását.
(Czöndör Mihály képviselő 17.37 órakor távozott, a létszám 8 fő.)
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Czöndör Mihály képviselőt
személyes érintettsége miatt zárják ki a szavazásból.
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
349/2014. (X. 21.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy személyes érintettsége miatt
Czöndör Mihály képviselőt kizárja a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására tartandó
titkos szavazásból.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Vezér Ákos jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet a titkos szavazás menetéről.
Csányi Kálmán polgármester elrendelte a titkos szavazást az alpolgármester választásáról. A titkos
szavazás borítékba helyezett szavazólapon, külön helyiség és urna igénybevételével történt.
Csányi Kálmán polgármester a szavazatok összeszámolása után elmondta, 8 fő képviselő szavazott, az
urnában 8 db érvényes szavazólap volt. Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal
Czöndör Mihály képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta (A titkos
szavazásról külön jegyzőkönyv készült, mely a képviselő-testületi jegyzőkönyv melléklete.):
350/2014. (X. 21.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Czöndör Mihály képviselőt társadalmi
megbízatású alpolgármesternek megválasztja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
(Czöndör Mihály képviselő 17.45 órakor megérkezett, a létszám 9 fő.)
Csányi Kálmán polgármester gratulált Czöndör Mihály alpolgármesternek.
Czöndör Mihály társadalmi megbízatású alpolgármester a képviselő-testület előtt letette a jogszabályban
meghatározott esküt és aláírta az esküokmányt. (Az esküokmányt másolatban mellékeljük a
jegyzőkönyvhöz.)
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Napirend 6. pontja:
Polgármester illetményének és alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, a határozati javaslatban a jogszabályi meghatározások alapján a polgármester
illetménye 448.727,- Ft lenne, amelyhez költségtérítésként 67.309,- Ft tartozik. Hozzátette, a korábbi
illetményéhez képest a jelenlegi bruttó 6 ezer forinttal kevesebb. Mivel ezt az összeget a jogszabály
határozta meg, azért nincs mozgástere a képviselő-testületnek. Ezért írta alá az előterjesztést is. A
második határozati javaslatban az alpolgármester tiszteletdíjára a 70 %-hoz közel, de kerek összeget
javasolt, vagyis 160 ezer forint tiszteletdíjat és ehhez kapcsolódóan 24 ezer forint költségtérítést.
Csányi Kálmán polgármester az előterjesztés 1. határozati javaslata esetében bejelentette személyes
érintettségét és nyilatkozott, hogy nem kíván részt venni a szavazásban.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Csányi Kálmán polgármestert személyes
érintettsége miatt a képviselő-testület kizárja a szavazásból.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
351/2014. (X. 21.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy személyes érintettsége miatt
Csányi Kálmán polgármestert kizárja a polgármester illetményének megállapításáról szóló szavazásból.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 1. határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az alábbi
határozatot hozta:
352/2014. (X. 21.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csányi Kálmán polgármester illetményét
megválasztásától 448.727,- Ft-ban, költségtérítését 67.309,- Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal
Czöndör Mihály alpolgármester bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy nem kíván részt
venni a személyét érintő szavazásban.
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Czöndör Mihály
alpolgármestert személyes érintettsége miatt a képviselő-testület kizárja a szavazásból.
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az alábbi
határozatot hozta:
353/2014. (X. 21.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy személyes érintettsége miatt
Czöndör Mihály alpolgármestert kizárja az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló
szavazásból.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 2. határozati javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy
a tiszteletdíjat 160 ezer forintban, a költségtérítést pedig 24 ezer forintban állapítják meg.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az alábbi
határozatot hozta:
354/2014. (X. 21.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Czöndör Mihály társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját megválasztásától 160.000,- Ft-ban, költségtérítését 24.000,- Ft-ban állapítja
meg.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal
Napirend 7. pontja:
Javaslat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, a rendelet felülvizsgálatának három indoka van. Az egyik, hogy a képviselőtestületnek viszonylag rövid időn belül át kell tekinteni a szervezeti és működési szabályzatát. A másik
indok az, hogy javasolja, a korábban kialakított bizottsági struktúrán változassanak. A harmadik indok
pedig az, hogy menetközben történtek olyan jogszabályi változások, amelyek miatt a jegyző úr különböző
módosításokat kért. Az előterjesztés első bekezdésébe sajtóhibák kerültek be, ezért úgy módosítaná az
előterjesztést, hogy az elképzelése szerint 3 fős Pénzügyi Bizottság, 3 fős Településfejlesztési és Értéktár
Bizottság és 5 fős Humán Bizottság működne. Ma a bizottságok nevét és feladatát kell meghatározni, a
következő ülésen döntenének a bizottságok összetételéről. Egyéb más módosítások is szerepelnek. Az
egyik ilyen a 10 §-ban található, hogy nem csütörtökönként, hanem szerdán lenne képviselő-testületi ülés.
Hozzátette, nem tudta minden képviselővel megbeszélni, hogy a korábban kialakult 16.15 órai kezdési
időponthoz ragaszkodjanak, vagy pedig el tudják fogadni a 16 órai kezdést. Kérte a képviselőket,
jelezzék, ha a 16.00 órai kezdés nem megfelelő, mert akkor marad a 16.15 óra.
Horváth Zoltán: Jelezte, hogy számára nem megfelelő a 16.00 órai kezdés, mert a munkából nem ér haza
addigra.
Csányi Kálmán: Megállapította, hogy akkor marad a 16.15 órai kezdés, nem kéri ennek az időpontnak a
módosítását.
Vezér Ákos: Elmondta, azért került helyszíni kiosztásra egy módosított változata a rendelet-tervezetnek,
mert volt egy olyan hivatkozás az egyik szakaszban – ez a módosítás 5. §-a -, ahol egy olyan jogszabályra
történt a hivatkozás, ami október 12-ével hatályát vesztette. Tehát annyi a kettő tervezet között a
változtatás, hogy ezzel egészült ki a kiküldött anyaghoz képest a rendelet-tervezet.
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 1. határozati javaslatát azzal, hogy a helyszíni
kiosztásra került rendelet-tervezet szövegét fogadják el.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
355/2014. (X. 21.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet
szövegét elfogadja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 2. határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet
megalkotja.
Napirend 8. pontja:
Tájékoztató a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, a külsős bizottsági tagok
vagyonnyilatkozatairól, összeférhetetlenségéről, méltatlanságáról, a képviselői adatok
honlapos megjelentetéséről, illetve a ciklus programról
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Vezér Ákos: Elmondta, a vagyonnyilatkozatokat valóban október 16-án, a megbízólevél átadásának
időpontjában akarták átadni, de meghiúsult. Felhívta a figyelmet, hogy a 30 nap a megbízólevélhez képest
irányadó, tehát október 16-hoz képest 30 nap van a vagyonnyilatkozat megtételére. A
vagyonnyilatkozatról tudni kell, hogy a képviselő megteszi, de az önkormányzatok esetében nem
nyilvános dokumentum, csak különböző feltételekkel lehet beletekinteni, pl. ha feljelentés érkezik, de
akkor is csak bizonyos szűk körben és nem minden nyilatkozati elem hozható nyilvánosságra, vagy
nyilvános ülés elé. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatban megemlítette, hogy akik korábban képviselők
voltak, alaposan tanulmányozzák át a tájékoztatót, mert változtak az összeférhetetlenségi szabályok. A
korábbihoz képest bizonyos tekintetben szűkítették, bizonyos tekintetben bővítették ezeket az előírásokat.
Ennek az összeférhetetlenségnek a ciklus alatt – tehát öt évig – mindig végig rendben kell lennie. A
Hivatalnak erre vonatkozóan nincs se információja, se adata, hogy arról tudjanak nyilatkozni, hogy valaki
összeférhetetlen-e vagy sem. Nem tudhatják azt, hogy valakinek esetleg van-e olyan gazdasági
érdekeltsége, hogy felmerülnek ilyen problémák. Ezért kérte, hogy ezt mindenki ennek megfelelően
felelősen kezelje. Új jogintézmény a méltatlanság, amely olyan jellegű emberi magatartásokat sorol fel,
amikre a jogalkotó megítélése szerint a képviselői megbízatással rendelkező személyek esetében
figyelemmel kell lenni. A jogszabály különböző magatartásokat sorol fel, például a bűncselekmény miatti
szabadságvesztéstől kezdve az adótartozásig sok mindent megtalálnak. Felhívta a figyelmet az
adótartozással kapcsolatban, ami szintén egy új dolog, mert a képviselőnek a NAV-nál elektronikus úton
kell a nyilvántartásba vételét kérni egy adótartozással nem rendelkezők nyilvántartásába. Ezt a Hivatal
nem tudja elvégezni a képviselők helyett, ezért kérte, hogy ezt mindenképpen egyénileg intézzék.
Tudomása szerint, ezt csak elektronikus úton lehet bejelenteni. Megemlítette tovább, hogy találnak az
előterjesztésben egy mellékletet, amely egy nyilatkozat és arról szól, hogy a képviselők és később majd a
külsős bizottsági tagoknak az adatait ez alapján tudják felvinni a honlapra. Tekintettel arra, hogy a
személyes adataikkal a képviselők rendelkeznek, ezért csak olyan adatokat tudnak feltenni, amelyről
nyilatkoznak. Azoknál a képviselőknél, akik korábban is képviselők voltak, mivel október 12-én
megszűnt a tisztségük, most újra kezdődik egy ciklus, ismét nyilatkozniuk kell arról, hogy elfogadják és
hozzájárulnak, hogy adataik ebben a formában felkerüljenek a honlapra. Az utolsó tájékoztatás a
ciklusprogram, amelyet azért tartalmaz az előterjesztés, hogy ne felejtsék el, hogy féléven belül kell egy
ilyen ciklusprogramot elfogadni az önkormányzatnak. Hogy ezt most bizottság dolgozza ki, vagy
bizottság tesz javaslatot, indifferens, de lényeg, hogy egy ilyen középtávú programnak el kell készülnie
határidőben.
Csányi Kálmán: Megállapította, hogy a tájékoztatást tudomásul vették és ennek megfelelően fognak
eljárni.
Bejelentette, hogy a következő képviselő-testületi ülés várhatóan 2014. október 29-én szerdán lesz.
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18.03 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Csányi Kálmán
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Paál Huba

Czöndör Mihály
jegyzőkönyv-hitelesítők

