Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 22. napján
17.30 órától tartott alakuló üléséről.
JELEN VANNAK: Kárdási Jánosné polgármester, Takács Gergely, Hart Tibor, Tóth Gábor és
Ledeczki József képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
MEGHÍVOTTKÉNT JELEN VAN: Helyi Választási Bizottság tagjai
dr. Varga Andrea
Kárdási Jánosné polgármester köszönti Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselőtestületének megválasztott tagjait, a Helyi Választási Bizottság tagjait, Tunyoginé dr. Gálik Ágnes
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét és a hivatal munkatársait.
Felkéri az alakuló ülés résztvevőit, hogy állva, közösen énekeljék el a Himnuszt.
A Himnusz eléneklése után a polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 megválasztott
tagjából 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja.
Polgármester szavazásra bocsátja az ülés napirendjét, melyet a jelenlévők egyhangú 5 igen
szavazattal elfogadnak.
N A P I R E N D:
1.) Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2019. október 13-i választások
eredményéről
2.)

Képviselők eskütétele

3.)

Polgármester eskütétele

4.) Polgármesteri program ismertetése
5.) Előterjesztés Ipolyszög Község Polgármestere illetményének és költségtérítésének
megállapítására
Előterjesztő: Ledeczki József korelnök
6.) Előterjesztés
Ipolyszög
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
„Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző bizottsága” létrehozására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
7.) Előterjesztés Ipolyszög Község alpolgármesterének megválasztására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
8.) Előterjesztés Ipolyszög Község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
9.) Jegyző tájékoztatása a képviselők egyes kötelezettségeiről

Napirendek
1.) Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2019. október 13-i választások
eredményéről
Kárdási Jánosné polgármester felkéri a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy tartsa meg
tájékoztatóját az önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13-i választásáról,
ismertesse annak végleges eredményét.
Gyüre Istvánné HVB elnök megtartja a tájékoztatóját. A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Kárdási Jánosné polgármester: Köszönöm a helyi választási bizottság elnökének tájékoztatását.
2.) Képviselők eskütétele
Kárdási Jánosné polgármester: Felkérem a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy a
megválasztott önkormányzati képviselőktől vegye ki az esküt.
Gyüre Istvánné HVB elnök: Felkérem a jelenlévőket, hogy a képviselők eskütételéhez álljanak
fel. Megkérem a megválasztott képviselőket, hogy az esküt tegyék le.
Gratulálok a képviselőknek, és sikeres munkát kívánok mindenkinek. (Az eskü szövege és az
esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3.) Polgármester eskütétele
Gyüre Istvánné HVB elnök: Felkérem a jelenlévőket, hogy a polgármester eskütételéhez álljanak
fel. Kérem Kárdási Jánosné polgármester asszonyt, hogy az eskü szövegét szíveskedjék utánam
mondani. (Az eskü szövege és az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Az eskü letételével Ipolyszög község, újonnan megválasztott polgármestere hivatalba lépett.
Munkájához magam és a település egész közössége nevében sok sikert, erőt és egészséget
kívánok!
4.) Polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Kárdási Jánosné polgármester: Csak pár szót szeretnék röviden mondani. Olyan élhető
környezetet és feltételek szeretnék teremteni, ahol a község lakosai magukénak érezhetik a
települést. Ápolni szeretném a hagyományainkat, ahol együttesen előítéletek nélkül egymás mellett
békében élnek az emberek. Bízom benne, hogy a jelenleg futó pályázataink pozitív elbírálást
kapnak ebből néhány: Falubusz, óvodai udvar szépítése, utak felújítása, temető rendbetétele.
5.) Előterjesztés Ipolyszög Község Polgármestere illetményének és költségtérítésének
megállapítására
Előterjesztő: Ledeczki József korelnök
Kárdási Jánosné polgármester: A polgármesteri illetmény szabályainak ismertetésére felkérem
aljegyző asszonyt.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés f) pontja alapján a polgármester illetménye az
államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok
jogállásáról
szóló
törvényben
meghatározott
alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegéhez
viszonyítottan kerül megállapításra, az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere
esetében annak 40 %-ában. Összegszerűen tehát Ipolyszög község polgármesterének illetményét
398.900.- Ft-ban engedi megállapítani a törvény. Az illetmény összege tekintetében a Képviselő-

testületnek nincs mérlegelésre lehetősége. A főállású polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése
értelmében havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult,
melynek összege 59.800.-Ft. Mindezek alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy Kárdási
Jánosné polgármester illetményét 2019. október 14. napjától 398.900.-Ft/hó összegben,
költségtérítését pedig 59.800.- Ft/hó összegben állapítsa meg.
Ledeczki József: Nekem lenne egy kérdésem a költségtérítéssel kapcsolatban. Miért kap a
polgármester költségtérítést, ha a polgármester asszony az önkormányzat autóját használja?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A polgármesternek felmerülhetnek különböző költségei,
amik az önkormányzati ügyek intézése kapcsán keletkeznek.
Ledeczki József: Akkor ezeket számlával igazolja.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ezt nem ön határozza meg. Mint már említettem erre
polgármester asszony a törvény értelmében jogosult.
Ledeczki József: Akkor elveszük a kocsit tőle. Ilyen egyszerű.
Hart Tibor: Olyan vitába kezdett, aminek nincs értelme. Le van írva, hogy ez polgármester
asszonynak jár. Törvényben meg van határozva.
Kárdási Jánosné polgármester: bejelenti személyes érintettségét.
A képviselő –testület 3 nem, 1 tartózkodással Kárdási Jánosné polgármestert a szavazásból nem
zárják ki.
Kárdási Jánosné polgármester: további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú
határozati javaslatot, melyet a képviselő- testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
144/2019.(X.22.) határozata
Kárdási Jánosné polgármester illetményének megállapításáról
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés b.) pontja alapján
Kárdási Jánosné polgármester illetményét 2019. október hó 14. napjától bruttó 398.900.Ft/hó összegben állapítja meg.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
Kárdási Jánosné polgármester: további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú
határozati javaslatot, melyet a képviselő- testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
145/2019.(X.22.) határozata
Kárdási Jánosné polgármester költségtérítésének megállapításáról
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Kárdási
Jánosné polgármester költségtérítését 2019. október hó 14. napjától bruttó 59.800.-Ft/hó
összegben állapítja meg.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző

A 6. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 15.
számú jegyzőkönyv tartalmazza.

7.) Előterjesztés Ipolyszög Község alpolgármesterének megválasztására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester
Kárdási Jánosné polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára,
titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére
saját tagjai közül alpolgármestert választ. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert köteles
saját tagjai közül megválasztani az alakuló vagy az azt követő ülésen.
Én Takács Gergely képviselőt javaslom alpolgármesternek. Megkérdezem, hogy elfogadja-e a
jelölést.
Takács Gergely: Elfogadom.
Kárdási Jánosné polgármester: Hangsúlyozom, hogy az Mötv. 49. § (1a) bekezdése értelmében a
jelöltnek nem kell bejelentenie személyes érintettségét. Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a jelölt
nem kéri zárt ülés tartását. Az SZMSZ szabályai szerint a titkos szavazás történhet „urnás”
szavazással, melyről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal urnás titkos szavazás mellett döntött.
Amennyiben az urnás titkos szavazás lebonyolítása mellett dönt a képviselő-testület, a szavazatok
összeszámlálását három tagú szavazatszámláló bizottság bonyolítja le. A titkos szavazásról külön
jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéhez kell csatolni.
Kárdási Jánosné polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen 1 nem,
szavazattal, Takács Gergelyt alpolgármesterré választotta.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
147/2019.(X.22.) határozata
Ipolyszög Község Önkormányzata társadalmi megbízatású alpolgármesterének
megválasztásáról
1./ Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 74. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján
Ipolyszög Község Önkormányzata társadalmi megbízatású alpolgármesterévé Takács Gergely
2660 Ipolyszög, Ipolyszögi u. 7. szám alatti lakost választja meg.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2019. október 31.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző

Kárdási Jánosné polgármester: Felkérem a megválasztott alpolgármestert, hogy mint
alpolgármester, tegye le esküjét, a HVB elnökét pedig felkérem az eskü kivételére. (Az eskü
szövege és az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
8.) Előterjesztés Ipolyszög Község társadalmi megbízatású
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő: Kárdási Jánosné polgármester

alpolgármestere

Kárdási Jánosné polgármester: A alpolgármesteri illetmény szabályainak ismertetésére felkérem
aljegyző asszonyt.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) bekezdése és (4) bekezdés b) pontja alapján
az 501-1500 fő lakosságszámú települések főállású polgármestereinek 398.900.-Ft/hó illetmény
kerül megállapításra. Az Mötv. 71. § (5) bekezdése a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíját ezen összeg 50%-ában, 199.500.- Forintban állapítja meg. Az Mötv. 80. § (2)
bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület
állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja
90%-át 179.600.-Ft. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy
meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a fentiekre tekintettel Takács Gergely társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 21. napjától a törvényi szabályozás szerint
adható maximum összegben, bruttó 179.600.-Ft/hó összegben állapítsa meg. Az Mötv. 80. §. (3)
bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a
fentiekre tekintettel Takács Gergely társadalmi megbízatású alpolgármester költségátalányát 2019.
október 21. napjától bruttó 27.000.-Ft/hó összegben állapítsa meg.
Tóth Gábor: Én szeretném megkérdezni Takács Gergely alpolgármester úrtól, hogy le fog-e
mondani a tiszteletdíjáról?
Takács Gergely: A költségtérítésről teljes egészében le fogok mondani, de a tiszteletdíjról nem.
Ledeczki József: Így el is intézted a falut.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Kérem tartózkodjunk az ilyen megjegyzésektől.
Tóth Gábor: Lenne még egy kérdésem. A településnek van alapítványa?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Tudomásom szerint nincs.
Tóth Gábor: Csak azért, mert akkor létrehozhatnánk egyet és amiről lemondott alpolgármester
úr azt oda utalhatnánk.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Nem látom értelmét, mégg egy szervezetet fenntartani
erre a célra nem indokolt.
Hart Tibor: Ugye alpolgármester úrnak is megállapítható az illetménye. Azt azért nem szabad
elfelejteni, hogy Takács Gergely alpolgármester úr sem fog mindig ráérni, hogy a település ügyeit
intézze hiszen munkahellyel rendelkezik. Én azt kérném tőle, ha lehet, hogyha nem is az egész
illetményéről, de annak is egy részéről mondjon le.
Takács Gergely: Mégis mennyire gondoltál? Feléről? Szeretném tudni az álláspontokat erről.
dr. Varga Andrea: Szerintem zárjuk rövidre ezt a kérdést. Csak vendégként veszek részt az
ülésen, de segíteni szeretnék. Ahogy aljegyző asszony is mondta az alpolgármester úrnak meg kell
állapítani az illetményét, illetve a költségtérítését. Innentől erről ő rendelkezik. Kérhetjük őt, hogy
mondjon le bizonyos részéről olyan meggondolásból, hogy mennyire tud részt venni az
önkormányzati feladatok elvégzésében, ettől függetlenül a határozati javaslatokról dönteni kell.
Ezek után, amikor ő úgy gondolja, hogy erről szeretne lemondani teljes egészében, vagy csak egy
részéről azt a jövőben megteheti írásban. Igénybe vehetik a pénzügyi osztály segítségét, hogy
számszerűen mit jelentene a településnek az, ha alpolgármester úr csak egy részéről mond le az
illetményének.

Hart Tibor: Nem az a célunk, hogy mondjon le teljes egészében az illetményéről csak ha van
beleszólási lehetőségünk akkor megkérnénk őt, hogy egy részéről mondjon le. Én úgy gondolom,
hogy ha 90% helyett 70%-ot állapítsunk meg neki.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Most döntsünk az eredeti határozati javaslatról és a
későbbiekben alpolgármester úr eldönti, hogy mennyi részéről mond le.
Kárdási Jánosné polgármester: további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú
határozati javaslatot, melyet a képviselő- testület egyhangú 1 tartózkodás mellett 3 igen 1 nem
szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
148/2019.(X.22.) határozata
Ipolyszög Község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíjának
megállapításáról
1./ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §.
(2) bekezdésében foglaltak alapján Takács Gergely társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját 2019. október hó 22. napjától havi bruttó 179.600.-Ft-ban állapítja meg.
2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2019. október 31.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző

Kárdási Jánosné polgármester: további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú
határozati javaslatot, melyet a képviselő- testület egyhangú 1 tartózkodás mellett 3 igen 1 nem
szavazattal elfogadott.
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
149/2019.(X.22.) határozata
Ipolyszög Község társadalmi megbízatású alpolgármestere költségtérítésének
megállapításáról
1./ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §.
(3) bekezdésében foglaltak alapján Takács Gergely társadalmi megbízatású alpolgármester
költségátalányát 2019. október hó 22. napjától tiszteletdíjának 15 %-ban, havi bruttó 27.000.Ft-ban állapítja meg.
2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2019. október 31.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző

9.) Jegyző tájékoztatása a képviselők egyes kötelezettségeiről
Kárdási Jánosné polgármester: Felkérem a jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a
képviselők vagyonnyilatkozat tételi, és a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel
kérelmezése iráni kötelezettségről, valamint az összeférhetetlenségre és méltatlanságra vonatkozó
jogszabályi előírásokról.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Amiről még nem beszéltünk az a képviselők tiszteletdíja.
Ez rendeletben van leszabályozva mégpedig Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi önkormányzati képviselők részére tiszteletdíj megállapításáról szóló

1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete. Az 1 § (2) bekezdése alapján A képviselő havi
tiszteletdíja 20.000.-Ft. A tiszteletdíj a (3) bekezdés szerinti mértékben mérsékelhető, illetve
megvonható attól, aki két egymást követő testületi ülésen igazolatlanul nem vesz részt. Nem
minősül igazolatlan távollétnek: a Képviselő-testület megbízásából végzett vagy egyéb közérdekű
tevékenység, állampolgári kötelezettség teljesítése, a képviselő munkáltatója által elrendelt vagy
saját keresőtevékenységével összefüggő hivatalos bel- vagy külföldi kiküldetés,
keresőképtelenséggel járó betegség, egyéb méltányolható személyes ok. A tiszteletdíj
mérséklésének időtartama három hónap, a tiszteletdíj mérséklésének mértéke a tiszteletdíj 15 %-a.
Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségszegés megismétlése esetén a tiszteletdíj mérséklésének
időtartama hat hónap, a tiszteletdíj mérséklésének mértéke a tiszteletdíj 25 %-a. Jelen pillanatban
ez a hatályos szabály természetesen bármelyik képviselő dönthet úgy, hogy erről lemond. Ezt
írásban jelezheti. Ami még a tájékoztatás fontos része:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 37. § (1) bekezdése
szerint „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.” A (2)
kimondja: „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 képviselő-testület 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 képviselő-testület határozatát az önkormányzati
képviselőnek és a kormányhivatalnak kézbesíteni kell.”
Összeférhetetlenség: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 36. § (1) 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, jogi
oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el, illetve nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll;
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) állami tisztviselő, kormánytisztviselő olyan államigazgatási szervnél, amelynek illetékességi
területén az adott önkormányzat működik;
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, továbbá ugyanazon önkormányzat polgármesteri hivatalának vagy
közös önkormányzati hivatalának 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 - kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve a képviselőtestület -, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja;
i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, jogi személy, 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.
Pár gondolat a méltatlanságról: Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával
megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását, akit szándékos bűncselekmény
miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek; 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; 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; aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró
jogerős bírósági döntés végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja;
illetve aki a 36. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület
tudomására.
Az Mötv. 38. § (4) bekezdése értelmében: Az önkormányzati képviselő megválasztásától
számított harminc napon belül tehát 2019. november 13. napjáig 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 azaz legkésőbb 2019. december 31.
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.
Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség. 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. A vagyonnyilatkozat
tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő e tisztségéből
fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.
Az utolsó, de szintén fontos kötelezettség, hogy az Mötv. 32. § (2) bekezdésének j.) pontja
értelmében az önkormányzati képviselő az eskütételét követően három hónapon belül köteles
részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Kárdási Jánosné polgármester: Felkéri az alakuló ülés résztvevőit, hogy az ülés zárásaként állva,
közösen énekeljék el a Szózatot.

A Szózat eléneklése után a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

K.m.f.

/: Kárdási Jánosné :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

