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1-6. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. október 21. -i nyilvános , alakuló ülésére
Tárgy:

Az alakuló ülés forgatókönyve , napirendjei , határozati
javaslatok

Előterjesztő:

Bedő Lajos Sándor

Előkészítő:

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Meghívottak:

Horváth Tamásné HVB elnöke

polgármester

Előterjesztést látta:
………………………….
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző
F o r g a tó k ö n y v
Zalahaláp község Képviselő-testülete 2014. október 21 -én megtartásra kerülő alakuló
Képviselő-testületi ülésének 1. - 6 napirendjeinek megtárgyalásához.
Az ülés kezdete: 17.00 óra
NAPIREND ELŐTT
Bedő Lajos Sándor polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 6 fő
megválasztott képviselő közül mindenki jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
felkéri a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy adjon tájékoztatót a lezajlott választásról ,
annak eredményéről.
A HVB elnöke ismertette a választás lebonyolítását , az eredményeket , tájékoztatója a
jegyzőkönyvhöz csatolva.
Bedő Lajos Sándor polgármester: megköszönte a Helyi Választási Bizottságnak a
munkáját, és az eredmény ismertetését , és átadja a szót a jegyző úrnak.
Dr. Gelencsér Ottó jegyző :, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXI. törvény 28.§ (1) bekezdése értelmében a képviselő megbízatása , jogai és
kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek , a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.

A 28.§(2) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló
ülésén esküt tesz és erről okmányt ír alá . Az esküt a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt
kell letenni.
Horváth Tamásné HVB elnök: megkéri a jelenlévőket , hogy álljanak fel , majd az általa
előolvasott eskü szövegét mondják utána. Először a képviselő-testület tagjait kéri , majd azt
követően a megválasztott polgármester urat.
Az eskü letétele után a megválasztott képviselők az esküokmányokat aláírták
A képviselők eskütételét követően Bedő Lajos Sándor megválasztott polgármester a
képviselő-testület előtt az esküt letette , az esküokmányt aláírta.
A képviselői eskü szövege:
„Én....................................becsületemre és lelkiismeretemre fogadom , hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek ; jogszabályait megtartom és másokkal is
megtartatom;önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Zalahaláp
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem , tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorolom.
Isten engem úgy segéljen !
Bedő Lajos Sándor polgármester esküjének szövege
„Én ,Bedő Lajos Sándor becsületemre és lelkiismeretemre fogadom , hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek ; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Zalahaláp fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem , tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
Isten engem úgy segéljen !
Bedő Lajos Sándor polgármester: Megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének
közreműködését. Az eskü letételével a képviselő-testület megalakult , ezért javaslatot tesz
az alakuló ülés napirendjeinek elfogadására , tárgyalására a meghívóban szereplő
napirendeknek megfelelően..
Kérdés , hozzászólás nem volt .
A képviselő-testület 7 igen szavazattal , ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
…./2014.(X.21.) számú határozat:
Zalahaláp Község önkormányzat Képviselő-testülete az alakuló ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1./ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2011.(IV.29.) rendelet módosítására
javaslat
2

Előadó: Bedő Lajos Sándor polgármester
2./ Alpolgármester megválasztása , eskütétele ( titkos szavazás )
Előadó: Bedő Lajos Sándor polgármester
3/ A polgármester illetményének rögzítése , költségtérítésének megállapítása.
Előadó: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
4/ Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Bedő Lajos Sándor polgármester
5./ Az önkormányzat részvételével működő önkormányzati társulásokban való
képviselet ellátására döntés meghozatala.
Előadó: Bedő Lajos Sándor polgármester
6.)

Tájékoztató a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről, a képviselők
továbbképzéséről, a szervezeti – és működési szabályzat felülvizsgálatáról, a
képviselői összeférhetetlenség szabályairól
Előadó: dr. Gelencsér Ottó jegyző
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2011.(IV.29.) rendelet módosítására
javaslat.
Bedő Lajos Sándor polgármester: felkéri a jegyző urat , hogy az SZMSZ módosítás
indokairól adjon tájékoztatást.
Dr. Gelencsér Ottó jegyző: a 2011. évben megalkotott szervezeti és működési szabályzat
rendelkezései az azóta eltelt idő alatt bekövetkezett jogszabály változások miatt teljes körű
felülvizsgálatot igényelnek. A felülvizsgálat elkezdődött , folyamatban van , és várhatóan még
ebben a hónapban javaslatot teszünk új rendelet megalkotására és a jelenleg hatályos SZMSZ
– ról szóló rendelet hatályon kívül helyezésére.
A hatályos SZMSZ 55.§ -58.§ - ai rendelkeznek az alpolgármesterek jogállásáról. Az
Mötv. 74.§(1) bekezdés értelmében:
„ A képviselő-testület a polgármester javaslatára , titkos szavazással , minősített
többséggel a polgármester helyettesítésére , munkájának segítésére egy alpolgármestert
…………………….választ , több alpolgármestert választhat.”
A törvény rendelkezése értelmében egy alpolgármester választása kötelező , több
alpolgármester választása lehetőség ! Az előző ciklusban a képviselő-testület 2
alpolgármestert választott , azonban ennek a rendelkezésnek jövőbeni fenntartását a
képviselő-testületnek mérlegelni kell. A polgármester úrral folytatott előzetes egyeztetés
eredményeként megállapítható , hogy csak egy alpolgármester megválasztására kíván
javaslatot tenni. Annak érdekében , hogy az alpolgármester választás törvényesen
megtörténhessen módosítani kell az SZMSZ fentebb említett rendelkezéseit. A hatályos
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SZMSZ normaszövege ugyanis nem lehetőségként , hanem kijelentő módban , kötelező
rendelkezésként szabályozza az „alpolgármesterek”-re vonatkozó rendelkezéseket.
Az SZMSZ –ről szóló 3/2011.(IV. 29.) rendelet 55.§(1) bekezdésében foglalt rendelkezés
szerint :
„ A képviselő-testület saját tagjai közül
………………….alpolgármestereket választ”.

a

polgármester

javaslatára

Amennyiben a polgármester úr csak egy alpolgármester megválasztására kíván javaslatot
tenni , úgy a titkos szavazás lebonyolítása előtt módosítani kell az SZMSZ – t a melléklet
szerinti tartalommal.
Erre figyelemmel ha a képviselő-testület az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslatot
elfogadja és megalkotja a mellékelt módosító rendeletet , a módosító rendeletet a képviselőtestület azonnal kihirdeti és hatályba lépteti. Ebben az esetben a hatályba lépés
időpontját „év , hónap , nap , óra, perc” részletezésben (pl. 2014.október 21. , 17.óra 45
perc) kell megjelölni.
A kihirdetésre szünetet kell elrendelni , majd a szünet után lehet az alpolgármestert
megválasztani.
A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges , ami azt jelenti , hogy a
megválasztott képviselők több , mint felének „igen” szavazta kell !
Bedő Lajos Sándor polgármester: javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet
elfogadását, tekintettel arra , hogy egyrészt egynél több alpolgármester anyagilag is jelentősen
megterheli a költségvetést , másrészt az önkormányzat jelenlegi intézményi struktúrája és az
egyéb feladat ellátás sem teszi indokolttá a jelenlegi szabályozás fenntartását , két
alpolgármester megválasztását.
Kérdés , vélemény nem volt.
Bedő Lajos Sándor polgármester: aki egyetért az SZMSZ módosítására tett javaslattal az
szavazza meg !
A képviselő-testület 7 igen szavazattal , ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
…./2014.(X.21.) rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzat – ról szóló
3/2011.(IV.29.) rendelet módosításáról.
A képviselő-testület egyidejűleg döntött a rendelet azonnali kihirdetéséről és a kihirdetés
időpontjával megegyező időpontban történő hatályba lépéséről. Kihirdetés és hatályba
lépés időpontja: 2014. október 21. 17 óra…..perc.
Bedő Lajos Sándor polgármester: a kihirdetés időtartamára szünetet rendel el !
A rendelet kihirdetése időtartamára szünet !
SZÜNET UTÁN
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Bedő Lajos Sándor polgármester: miután a rendelet 17.óra …perckor a helyben szokásos
módon ki lett hirdetve a hirdető táblára történő kifüggesztéssel , és a rendelet a kihirdetéssel
hatályba is lépett, rátérhet a képviselő-testület a 2. napirendre , az alpolgármester
megválasztására.
2./ Alpolgármester megválasztása , eskütétele
Dr. Gelencsér Ottó jegyző: a 2011. év i CLXXXIX törvény 74.§(1) értelmében a képviselő –
testület a polgármester javaslatára , titkos szavazással , minősített többséggel a polgármester
helyettesítésére , munkájának segítésére egy alpolgármestert választ , több alpolgármestert
választhat. A most hatályba lépett , módosított SZMSZ egy alpolgármester megválasztásáról
rendelkezik.
A szervezeti -és működési szabályzatról szóló módosított 3/2011.(IV.29.) rendelet 49.§ -a ,
és a 2. melléklete értelmében az Ügyrendi Bizottság feladatkörébe tartozik - egyebek mellett a titkos szavazás lebonyolítása. Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megbízatása a az
önkormányzati képviselő és polgármester választás napján megszűnt , így a titkos szavazás
lebonyolítása érdekékében a bizottság tagjait meg kell választani.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46.§ (2)
bekezdés b) pontja értelmében:
„ A képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás , kinevezés felmentés ,
vezetői megbízás adása , annak visszavonása , fegyelmi eljárás megindítása és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.”
Ebből következik , hogy a polgármester úr által az Ügyrendi Bizottság elnökének és
tagjainak javasolt képviselők kérhetik zárt ülés tartását .
Kéri a polgármester urat a bizottság tagjaira tegyen javaslatot , és a képviselő-testület
válassza meg a tagokat , javasolt személyek nyilatkozzanak arra , hogy kérik a választás
zárt ülésen történő tárgyalását ?
Bedő Lajos Sándor polgármester : a bizottság elnökének …..................................-t ,
tagjainak …...............................-t , és …...........................................-t képviselőket javasolja,
az érintettek nem kérték zárt ülés tartását.
Kérdés , hozzászólás nem volt .
Bedő Lajos Sándor polgármester: kéri a képviselő-testületet , hogy szavazzanak a bizottság
megválasztásáról !
A képviselő-testület 7 igen szavazattal , ellen szavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
…./2014.(X.21.) számú határozatát.
Zalahaláp
Község önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság
elnökének.......................képviselőt , tagjainak ….........................................-t , és
…......................-t képviselőket választja meg.
Határidő: azonnal
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Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester
Bedő Lajos Sándor polgármester: alpolgármesternek ………………….képviselőt
javasolja. A titkos szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendel el. A titkos szavazás
lebonyolítására felkéri az Ügyrendi Bizottságot.
………………….. képviselő: bejelenti személyes érintettségét .
Kérdés , hozzászólás nem hangzott el . A képviselő-testület 7 igen szavazattal , ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
…./2014.(X.21.) számú határozat:
Zalahaláp
Község önkormányzat Képviselő-testülete ………………….képviselőt az
alpolgármester választás ügyében a döntéshozatalból személyes érintettsége miatt kizárja
/nem zárja ki. (A képviselő-testület döntésétől függ !!!!!! Az érintettséget kötelező
bejelenteni !!!!!!!)
Határidő: azonnal
Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester
az alpolgármester választás idejére szünet
Dr. Gelencsér Ottó jegyző kiosztja a szavazólapokat . A képviselők külön helyiségben a
szavazólapokat az urnába helyezik.
SZÜNET UTÁN
Bedő Lajos Sándor polgármester : felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét , hogy ismertesse a
titkos szavazás eredményét.
….........................Ügyrendi Bizottság elnöke: az Ügyrendi Bizottság tagjai a titkos szavazás
befejeztével együttesen felbontották az urnát amelyben …...db. Szavazólapot találtak.
Érvénytelen szavazat nem volt. A bizottság tagjai megállapították , hogy alpolgármesternek a
képviselő-testület egyhangúlag …………………………….. választotta.
Kérdés , hozzászólás nem hangzott el..
A képviselő-testület …...igen szavazattal , ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatot:
,…./2014.(X.21.) számú határozat:
Zalahaláp
község önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 74.§ (1) bekezdésében foglaltakra
Zalahaláp község alpolgármesterének – a képviselő-testület megbízatásának
időtartamára - a polgármester helyettesítésére , munkájának segítésére a képviselőtestület tagjai közül 2014. október 21. napjával ………………..-t megválasztja. Az
alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
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Bedő Lajos Sándor polgármester: gratulál a megválasztott alpolgármesternek , és felkéri
hogy tegye le az alpolgármesteri esküt. Kéri a jelenlevőket , hogy az eskü idejére álljanak fel!
Az eskü szövegét a polgármester előolvassa.
……………………………. alpolgármester esküjének szövege
„Én ,………………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom , hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek ; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Zalahaláp fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem , tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
Isten engem úgy segéljen !
Az alpolgármesteri eskü letétele után a képviselő-testület rátér a 3. napirend tárgyalására.
3./ A polgármester illetményének rögzítése , költségtérítésének megállapítása.
Előadó: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Dr. Gelencsér Ottó jegyző: tájékoztatja a képviselő-testületet , hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 71.§ (4) bekezdése értelmében a
polgármester illetményét a helyettes államtitkár alapilletménye , illetménykiegészítése ,
vezetői pótléka 40 % - ának megfelelő összegében kell rögzíteni a képviselő-testületnek az
501 –1500 fő lakosságszámú településen. A korábbi szabályozással ellentétben a képviselőtestület nem „megállapítja”, hanem a törvényben meghatározott , és a fentiek szerint
számított összegben „rögzíti” határozatában a polgármester illetményét, figyelemmel arra ,
hogy a Polgármester urat főállású polgármesternek választották meg. A rögzítendő
illetmény összege tehát 299.200 Ft/ hó. A hivatkozott törvény 71.§ (6) bekezdése
értelmében a főállású polgármester illetményének 15% - ában , 44.900 ft. összegben
meghatározott költségtérítésre jogosult.
Bedő Lajos Sándor polgármester: személyes érintettséget jelentett be.
Kérdés , hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
…./2014.(X.21.) számú határozat:
Zalahaláp Község önkormányzat Képviselő-testülete Bedő Lajos Sándor polgármestert - a
polgármester illetményének rögzítése és költségtérítésének megállapítása ügyében - a
döntéshozatalból személyes érintettsége miatt kizárja /nem zárja ki. (A képviselő-testület
döntésétől függ !!!!!! Az érintettséget kötelező bejelenteni !!!!!!!)
Határidő: azonnal
Felelős: …………………. alpolgármester
Kérdés , észrevétel nem hangzott el.
……………………… alpolgármester: kéri a képviselő-testületet , hogy szavazzanak a
polgármester illetmény és költségtérítése ügyében az elhangzottak alapján!
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Zalahaláp Község Önkormányzat képviselő-testülete .......igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
…./2014.(X.21.) számú határozat:
Zalahaláp Község önkormányzat Képviselő-testülete Bedő Lajos Sándor főállású
polgármester illetményét 2014. október 12. napjától a 2011.évi CLXXXIX törvény 71.§
(4) bekezdésében foglaltak alapján 299.200 Ft./hó összegben rögzíti.
Költségtérítésének mértékét az illetménye 15% -ának megfelelően 44.900 Ft./hó
összegben állapítja meg.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt , hogy a szükséges intézkedéseket a Magyar
Államkincstár – nál tegye meg. Felhatalmazza a képviselő-testület az alpolgármestert a
polgármester foglakoztatási jogviszonyának létesítésével kapcsolatos okiratokat írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: …………….. alpolgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
4./ Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Bedő Lajos Sándor polgármester
Bedő Lajos Sándor polgármester: felkéri a jegyző urat , hogy ismertesse az alpolgármester
tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó szabályokat.
Dr. Gelencsér Ottó: az önkormányzati törvény 80.§ (2) bekezdése értelmében a társadalmi
megbízatású alpolgármester tisztelet díját a képviselő-testület a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíja 70 – 90 % - a közötti összegben állapítja meg. Az 501 – 1500
közötti lakósság számú településeken a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja
149.600 Ft./ hó összeg lehet. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját ennek
az összegnek a 70-90 %-a közötti összegben lehet megállapítani. A 70 % 104.700 Ft. , míg
a 90% 134.600 Ft. A két érték közötti mértékben dönthet a testület.
A 80.§ (3) bekezdése értelmében a megállapított tiszteletdíjon felül a tiszteletdíj 15%-át
kitevő költségtérítés is megállapítható az alpolgármesternek. ( 15.700 ft. (70%) - 20.200 ft.
(90%) közötti összegben.
…………………………….. alpolgármester: személyes érintettséget jelentett be.
Bedő Lajos Sándor polgármester: Kéri a képviselő-testületet , hogy szavazzanak az
érintettség bejelentése ügyében!
Zalahaláp község önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
…./2014.(X.21.) számú határozat:
Zalahaláp Község önkormányzat Képviselő-testülete …………… alpolgármestert - az
alpolgármester tiszteletdíjának-és költségtérítésének megállapítása ügyében a
döntéshozatalból személyes érintettsége miatt kizárja /nem zárja ki. (A képviselő-testület
döntésétől függ !!!!!! Az érintettséget kötelező bejelenteni !!!!!!!)
Határidő: azonnal
Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester
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Bedő Lajos Sándor polgármester: kéri a képviselő-testületet , hogy szavazzanak az
alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése ügyében az elhangzottak alapján!
Zalahaláp Község önkormányzat képviselő-testülete .......igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot
…./2014.(X.21.) számú határozat:
Zalahaláp Község önkormányzat Képviselő-testülete ……………………… társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 21. napjától a 2011.évi
CLXXXIX törvény 80.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a társadalmi megbízatású
polgármester 501-1500 közötti lakosságszám alapján számított tiszteletdíjának ….%ában , …................... Ft./hó összegben állapítja meg.
Költségtérítésének mértékét a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjához
viszonyítva számított , annak …..% -ának megfelelő ….............. Ft./hó összegben
állapítja meg.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt , hogy a szükséges intézkedéseket a Magyar
Államkincstár – nál tegye meg. Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert az
alpolgármester megbízatás létesítésével kapcsolatos okiratokat írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
5./ Az önkormányzat részvételével működő önkormányzati társulásokban való
képviselet ellátására döntés meghozatala.
Előadó: Bedő Lajos Sándor polgármester
Bedő Lajos Sándor polgármester: felkéri a jegyző urat , hogy a napirenddel kapcsolatban
tájékoztassa a képviselő-testületet.
Dr. Gelencsér Ottó jegyző: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény IV. Fejezet 87. -95.§-ai szabályozzák a helyi önkormányzatok
társulásait.
A 87.§ rendelkezései értelmében :
„A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak , hogy egy vagy több
önkormányzati feladat – és hatáskör , valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási
feladat –és hatáskörének hatékonyabb , célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező
társulást hoznak létre”
2013. június 30. napjáig a képviselő-testületeknek dönteni kellett arról, hogy a kötelező
önkormányzat feladataik ( pl. szociális alapellátás , intézményfenntartás , stb.) ellátására
korábban létrehozott társulásokat az új törvényi előírásoknak megfelelően átalakítják , vagy a
jövőben nem társulási formában , hanem önállóan látják el a kötelező feladataikat.
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Zalahaláp Község önkormányzat képviselő-testülete is felülvizsgálta a meglévő társulások
társulási megállapodásait , és a felülvizsgálat eredményeként a társulások jogi személyiségű
társulássá történő átalakításához – változatlan feladatellátással - hozzájárult , és a társulási
megállapodásokat 2013. július 1.-ei hatályba lépéssel jóváhagyta.
Az önkormányzat az alábbi jogi személyiségű társulásokban vesz részt társulási tagként:
-

Zalahaláp , Sáska Községek Önkormányzatai Óvodafenntartó Társulása ( 2
önkormányzat )
(Székhely: Zalahaláp , Petőfi tér 4.)

-

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás ( 33 önkormányzat )
( Székhely : Lesenceistvánd , Kossuth u.145.

A fentebb felsorolt társulások kötelező önkormányzati feladatok ( szociális , gyermekjólét,
alapellátási intézmények felügyelete , irányítása , óvodai szolgáltatást nyújtó intézmény
felügyelete , irányítása ) ellátására jöttek létre.
Az önkormányzati törvény 94.§ (1) bekezdése értelmében:
„Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács.”
A 94.§ (2) bekezdés értelmében :
„A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok
alkotják , akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek.”
A kialakult gyakorlatnak megfelelően a Társulási Tanácsba Képviselő-testületek a
polgármestert szokták delegálni a megbízatásuk időtartamára.
Ezt a megoldást célszerű a jövőben is fenntartani , hiszen a polgármester megjelenése a
társulási tanácsok ülésein könnyebben biztosítható , mint a képviselőké. A polgármestert ( a
delegált képviselőt) a társulás tevékenységéről a képviselő-testület részére beszámolási
kötelezettség terheli.
Javasolja a képviselő-testületnek fent nevezett társulások társulási tanácsaikba Bedő Lajos
Sándor polgármester delegálását.
Bedő Lajos Sándor polgármester: személyes érintettséget jelentett be.
Kérdés , hozzászólás nem hangzott el.
……………………… alpolgármester: kéri a képviselő-testületet , hogy a polgármester úr
bejelentése ügyében szavazzanak !
A képviselő-testület .......igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatot:
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…./2014.(X.21.) számú határozat:
Zalahaláp Község önkormányzat Képviselő-testülete Bedő Lajos Sándor polgármestert az
önkormányzat részvételével működő önkormányzati társulások társulási tanácsaiba tagként
való delegálása ügyében a döntéshozatalból személyes érintettsége miatt kizárja /nem zárja
ki. (A képviselő-testület döntésétől függ !!!!!! Az érintettséget kötelező bejelenteni !!!!!!!)
Határidő: azonnal
Felelős.: dr. Gelencsér Ottó jegyző
Kérdés , hozzászólás nem hangzott el .
…………………. alpolgármester: kéri a képviselő-testületet , hogy társulási tanácsokba
történő delegálás ügyében szavazzanak
A képviselő-testület .......igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatot:
…./2014.(X.21.) számú határozat:
Zalahaláp Község önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat részvételével
működő :
A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Bedő Lajos Sándor
polgármestert a polgármesteri megbízatásának időtartamára tagként delegálja.
Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt , hogy a határozatot a társulások elnökeinek küldje meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző
6.)

Tájékoztató a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről, a képviselők
továbbképzéséről , a szervezeti – és működési szabályzat felülvizsgálatáról , a
képviselői összeférhetetlenség szabályairól

Bedő Lajos Sándor polgármester: felkéri a jegyző urat , hogy az 6. napirend keretében
adjon tájékoztatást .
Dr. Gelencsér Ottó jegyző: a 2011. évi CLXXXIX törvény 39.§ (1) bekezdése szerint :
„ 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 vagyonnyilatkozatát”
A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak elmulasztásáig – az
önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogát nem gyakorolhatja.
A vagyonnyilatkozat nyomtatvány csomag az alakuló ülésen átadásra került , kéri , hogy a
hivatalban azokat adják le.
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A vagyonnyilatkozatokat a Szervezeti-és Működési Szabályzat
Ügyrendi Bizottság kezeli , tartja nyilván és ellenőrzi.

rendelkezései szerint az

A másik téma az önkormányzati képviselők képzésének ügye. A önkormányzati törvény
32.§(2) bekezdés j) pontja értelmében az önkormányzati képviselő „az eskütételt követően
három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen”.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2014. november 11. napján Tapolca Városban a
Tamási Áron Művelődési Központ színháztermében tart képzést , amelyen a részvétel
kötelező ! A pótképzés Veszprémben lesz 2015. január 10. napjáig megtartva. Kéri a
képviselőket , hogy a programjukat úgy tervezzék , hogy a képzésen részt tudjanak venni.
A harmadik téma amiről szólni kíván az önkormányzat Szervezeti – és Működési
Szabályzatának felülvizsgálata.
Az önkormányzati törvény 43.§ (3) bekezdése úgy rendelkezik , hogy :
„A képviselő - testület az alakuló vagy az azt követő ülésén e törvény szabályai szerit
megalkotja vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendeletét...”
A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata megkezdődött , a jelentős módosítási
igény miatt új rendelet megalkotására fogunk javaslatot tenni a jelenleg hatályos rendelet
hatályon kívül helyezésével. A rendelet-tervezetet még ebben a hónapban megtartandó
soron következő ülésre fogjuk előterjeszteni. A mostani ülésen történő módosítás
kizárólag az alpolgármester választás törvényes lebonyolítása érdekében történt, az új
SZMSZ –ba a módosítás szövege be fog épülni.
Tájékoztatja továbbá a megválasztott képviselőket , hogy az önkormányzati törvény 36.§ ának rendelkezései szabályozzák az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségére
vonatkozó szabályokat.
Az összeférhetetlenség akkor keletkezik , ha a megválasztott
képviselő olyan
tevékenységet folytat , amely a feladata ellátásához szükséges közbizalmat megingatja,
továbbá nem lehet :
-

-

országgyűlési képviselő
központi államigazgatási szerv vezetője , köztisztviselője ,
kormánytisztviselő,
a Magyar Honvédség , a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy
szerződéses állományú tagja , rendvédelmi szer , az Országgyűlési Őrség , vagy NAV
hivatásos állományú tagja ,
jegyző , aljegyző , közös hivatal köztisztviselője , alkalmazottja,
önkormányzat által alapított ,vagy részvételével működő gazdasági társaság ügyvezetője,
felügyelő bizottsága tagja ,
médiatartalom-szolgáltató természetes - vagy jogi személy , vagy gazdasági társaság
ügyvezetésének tagja , képviselője
a megyei közgyűlés elnöke , alelnöke .

Az összeférhetetlenséget a megválasztástól vagy az ok keletkezésétől számított harminc
napon belül meg kell szüntetni. Amennyiben ennek a kötelezettségnek a képviselő nem tesz
eleget a képviselő-testület bármely képviselő kezdeményezésére a képviselő
összeférhetetlenségét határozattal mondja ki , amely határozat bíróság előtt megtámadható.
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Összeférhetetlenség esetén a képviselői , polgármesteri tisztség a határozat meghozatala
napján , ha ellen jogorvoslattal éltek a bírósági döntés napján szűnik meg. ( Mötv.37.§)
Az 1500 lélekszám alatti településeken a polgármesterre (alpolgármesterre) és a
képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok azonosak! Ezekben a
településekben önkormányzati képviselő és/vagy polgármester lehet az egészségügyi
intézmény vezetője, orvos , egészségügyi dolgozó , köznevelési intézmény vezetője ,
foglalkoztatottja , gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője , foglalkoztatottja
is, az ilyen hivatású személyekkel szemben a képviselői , polgármester (alpolgármesteri)
tisztségre történő megválasztással nem keletkezik összeférhetetlenségi helyzet !
Tájékoztatja a képviselőket arról is, hogy az Mötv. 38.§(4) bekezdése értelmében a
képviselőnek a megválasztásától számított 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét az ún.
köztartozás mentes adatbázisba, és ennek megtörténtét a felvétel iránti kérelem benyújtásától
számított 30 napon belül ennek megtörténtét a képviselő-testületnek igazolni kell. A
bejelentkezés az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak szerint történik. Tekintettel ,
hogy ez egy új jogintézmény, a méltatlanság egyik esete a technikai lebonyolítása ügyében
tájékozódni fog, és az eredményről rövid úton tájékoztatni fogja a képviselőket.
Bedő Lajos Sándor polgármester: megköszönte a tájékoztatást, egyéb napirend nem
lévén az alakuló ülést bezárja.
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