Balajt Község Önkormányzatának
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu
85-14/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 4. napján
(kedd) 15.00 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55.szám) hivatali
helyiségében megtartott alakuló üléséről.
Jelen vannak: Szabó Zoltán polgármester, Ádám Ferenc Györgyné képviselő, Berzi
István képviselő, Csathó László képviselő és Kovács Márta képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző
Virág Lajos István HVB elnök
Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető
Kovács Márta korelnök köszönti az alakuló ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a
megválasztott képviselők az alakuló ülésen megjelentek, így az alakuló ülés határozatképes.
Köszönti Balajt Község Önkormányzatának megválasztott képviselőit, Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyzőt, valamint Virág Lajos Istvánt a Helyi Választási Bizottság elnökét.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény alapján (a továbbiakban: Mötv.) a polgármester eskütételéig a korelnök
vezeti az ülést.
Ismerteti az alakuló ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. A Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2014. évi önkormányzati
képviselők és polgármester választás tapasztalatairól
Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke
2. Képviselők eskütétele
Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke
3. Polgármester eskütétele
Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke
4. Polgármesteri program ismertetése
Előadó: polgármester
5.

Alpolgármester választása, eskütétele
Előadó: polgármester

6.

Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: polgármester
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7. Javaslat Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előadó: jegyző
8. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke
9. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke
10. Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételei kötelezettségről
Előadó: jegyző
Kovács Márta korelnök megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselőtestület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
Képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel,
javaslat, indítvány nem volt.
Kovács Márta korelnök javasolja az alakuló ülés napirendi pontjainak az elfogadását azzal a
módosítással, hogy az 5./ és 6./ napirendi pont cseréjére kerüljön sor, 5./ napirendi pontként a
„Bizottság tagjainak megválasztása”, 6./ napirendi pontként „Alpolgármester választása,
eskütétele”.
Kovács Márta korelnök a módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület az alakuló ülés napirendi pontjaira tett módosító javaslatot - 5 fő
döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett –
elfogadta.
Képviselő-testület az alakuló ülés napirendi pontjaira tett javaslatot – a módosítással együtt - 5
fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett –
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2014. (XI.4.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Alakuló ülés napirendjének elfogadása
Balajt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az alakuló ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
1. A Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2014. évi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választás
tapasztalatairól
Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke
2. Képviselők eskütétele
Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke
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3. Polgármester eskütétele
Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke
4. Polgármesteri program ismertetése
Előadó: polgármester
5. Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: polgármester
6. Alpolgármester választása, eskütétele
Előadó: polgármester
7. Javaslat Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet
módosítására.
Előadó: jegyző
8. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke
9. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke
10. Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételei kötelezettségről
Előadó: jegyző
Felelős: korelnök
Határidő: azonnal

Napirendi pont tárgyalása:
1./ Napirendi pont tárgya:
A Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2014. évi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választás tapasztalatairól
Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke
Kovács Márta korelnök felkéri Virág Lajos Istvánt a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselőket a 2014. október 12. napján megtartott önkormányzati képviselők és
polgármester választás tapasztalatairól, valamint eredményeiről.
Virág Lajos István a Helyi Választási Bizottság Elnöke köszönti Balajt Község
Önkormányzatának megválasztott képviselőit, polgármester urat. Tájékoztatja a jelenlévőket a
választás eredményeiről.
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A megválasztott társadalmi megbízatású polgármester Szabó Zoltán, független jelölt lett. A
képviselői mandátumhoz elegendő szavazatot kapott: Ádám Ferenc Györgyné, Berzi István,
Csathó László és Kovács Márta független jelöltek. Gratulál a képviselők megválasztásához és
munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget, valamint kitartást kíván a következő 5 évre.
2./ Napirendi pont tárgya:
Képviselők eskütétele
Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke
Kovács Márta korelnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 28. § (2) bekezdése szerint az önkormányzati képviselő a
képviselő-testület alakuló ülésén esküt tesz és erről okmányt ír alá.
Felkéri Virág Lajos Istvánt a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az önkormányzati
képviselőktől az esküt vegye ki.
Virág Lajos István a Helyi Választási Bizottság elnöke felkéri az önkormányzati
képviselőket az eskü letételére.
Az önkormányzati képviselők az esküt leteszik.
3./ Napirendi pont tárgya:
Polgármester eskütétele
Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke
Kovács Márta korelnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 63.§ szerint a polgármester megválasztását követően esküt tesz a
képviselő-testület előtt és erről okmányt ír alá.
Felkéri Virág Lajos Istvánt a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a polgármestertől az
esküt vegye ki.
Virág Lajos István a Helyi Választási Bizottság elnöke felkéri Szabó Zoltán polgármestert az
eskü letételére.
Szabó Zoltán polgármester az esküt leteszi.
Virág Lajos István a Helyi Választási Bizottság elnöke gratulál a polgármesternek és a
képviselő-testület minden tagjának megválasztásukhoz, eredményes, jó munkát kíván.
Kovács Márta korelnök az ülés további vezetését átadja a polgármesternek.
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4./ Napirendi pont tárgya:
Polgármesteri program ismertetése
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Megköszöni a választópolgárok
bizalmát, valamint ígéretet tesz, hogy igyekszik majd a településért mindent megtenni, minden
ember javát szolgálni.
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt -, az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület - a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2014. (XI.4.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Polgármesteri program ismertetése
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban
Képviselő-testület) megtárgyalta a polgármesteri programot.
Képviselő-testület a polgármesteri
mellékleteként - e l f o g a d j a .

programot

a

-

határozat

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5./ Napirendi pont tárgya:
Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester felkéri Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző asszonyt tájékoztassa a
Képviselő-testületet az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról.
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Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Balajt Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 48. §-a alapján a Képviselő-testület az Ügyrendi
Bizottságot 3 fővel hozta létre. Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak a megválasztása azért
is fontos, mert a hivatkozott önkormányzati rendelet szerint a bizottság hatáskörébe tartozik a titkos
szavazás előkészítése és lebonyolítása. Tekintettel arra, hogy az alpolgármester megválasztásáról
titkos szavazással kell dönteni, a bizottság létrehozása ezt alátámasztja. A bizottság tesz javaslatot
az alpolgármester tiszteletdíjára, a polgármester illetményére, egyéb juttatásaira, mely döntések is
az alakuló ülés kötelező pontjai közé tartoznak. Az Ügyrendi Bizottság vizsgálja ki és készíti elő
döntésre a képviselő-testület hatáskörébe tartozó összeférhetetlenségi ügyeket, továbbá tartja
nyilván a képviselők vagyonnyilatkozatát és folytatja a vagyonnyilatkozat ellenőrzésével
kapcsolatos eljárást. Tekintettel arra, hogy ezen feladatok tekintetében is jogszabály rögzíti a
határidőket, indokolt, hogy a Képviselő-testület az alakuló ülésen döntsön az Ügyrendi Bizottság
elnökének és tagjainak személyéről.
Szabó Zoltán polgármester javaslatot tesz a bizottsági elnök és bizottsági tagok személyére.
Előtte megkérdezi az érintetteket, hogy kérik-e a napirend zárt ülésen történő tárgyalását.
Valamennyi jelenlévő érintett nyilatkozott, hogy nem kéri a napirend zárt ülésen történő tárgyalását.
Szabó Zoltán polgármester javasolja az Ügyrendi Bizottság elnökének Kovács Márta
képviselőt, tagjainak Ádám Ferenc Györgyné és Berzi István képviselőket.
Megkérdezi, hogy a képviselők részéről van-e más javaslat.
Kovács Márta és Ádám Ferenc Györgyné képviselők megköszönik a bizalmat és jelzik, hogy
elfogadják a jelölést,
Berzi István képviselő jelzi, hogy nem fogadja el a jelölést.
Szabó Zoltán polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület következő ülésén kerül sor a
bizottság harmadik tagjának a megválasztására, nem önkormányzati képviselő személyében.
Szabó Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a személyi javaslatokat az alábbiak szerint:
-

Ügyrendi Bizottság Elnökének Kovács Márta képviselőt választja meg.

Képviselő-testület - a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
-

Ügyrendi Bizottság tagjának Ádám Ferenc Györgyné képviselőt választja meg.

Képviselő-testület - a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Képviselő-testület a fenti szavazás eredményeként az alábbi határozatot hozza:
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Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2014. (XI.4.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi
Bizottság Elnökének Kovács Márta települési képviselőt, tagjának
Ádám Ferenc Györgyné települési képviselőt választja
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6./ Napirendi pont tárgya:
Alpolgármester választása, eskütétele
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Balajt Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 45. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a
polgármester javaslatára egy alpolgármestert választ a képviselő-testület tagjai közül. Az
alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatát, tevékenységét a polgármester
irányítja és esetenként dönt a helyettesítés rendjéről. Az alpolgármester személyére Csathó
László képviselőt javasolja.
Csathó László képviselő a napirend zárt ülésen történő tárgyalását nem kéri, egyben
bejelentette személyes érintettségét, szavazásban nem kíván részt venni.
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az alpolgármester
személyéről titkos szavazással kell dönteni. A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a
titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le és a bizottság elnöke ismerteti a szavazás
eredményét. Felkéri a bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására, melynek idejére szüntet
rendel el.
Titkos szavazás idejére szünet.
Szünet után.
Szabó Zoltán polgármester felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos
szavazás eredményét.
Kovács Márta Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az
alpolgármester választás eredményes volt, a leadott szavazatok arányában Balajt Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a titkos szavazás eredményeként Csathó László
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képviselőt alpolgármesterré megválasztotta. A leadott szavazatok száma: 4, a leadott
szavazatokból érvényes szavazatok száma 4.
Képviselő-testület - a titkos szavazás eredményeképpen - 4 fő döntéshozatalban való
részvételével - Csathó László képviselő a szavazásban nem vett részt, - 4 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2014. (XI.4.) H A T Á R O Z A T
Tárgy: Alpolgármester megválasztása
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Csathó László 3780 Balajt, Fő út 33. szám
alatti lakost 2014. november 4. napjától társadalmi megbízatású
alpolgármesternek választja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Virág Lajos István a Helyi Választási Bizottság elnöke felkéri Csathó László alpolgármestert az
eskü letételére.
Csathó László alpolgármester az esküt letette.
Szabó Zoltán polgármester a megválasztott alpolgármesternek gratulál.
7./ Napirendi pont tárgya:
Javaslat Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.
(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előadó: jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Berzi István képviselő: Szabó Zoltán miért főállásban kívánja betölteni a polgármesteri
tisztséget, amikor a választás előtt, a kampányában sem lehetett erről hallani?
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző a kérdésre válaszolva tájékoztatja a képviselő urat arról, hogy
a polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő-testület a megbízatás időtartamán belül
egy esetben a polgármester egyetértésével, a Szervezeti és Működési Szabályzat egyidejű
módosításával megváltoztathatja. A polgármester úr nyilatkozott, hogy a polgármesteri tisztséget
főállásban kívánja ellátni.
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Szabó Zoltán polgármester a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület - a rendelet-tervezetet - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 1
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletét:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2014.(XI.4.) önkormányzati rendelete
Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.
(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8./ Napirendi pont tárgya:
Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Márta az Ügyrendi Bizottság Elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása alapján
a polgármesterek illetményének megállapítására új szabályok vonatkoznak, ami a 2014. évi
általános önkormányzati választások napján lép hatályba. A polgármester illetménye a megyei
jogú város polgármestere illetményéhez viszonyítottan kerülhet megállapításra.
Az Ügyrendi Bizottság rendkívüli ülésén megtárgyalta a polgármester illetményének és
költségtérítésének megállapításáról szóló előterjesztést és a képviselő-testületnek javasolja a
határozati javaslatban foglaltak szerint az illetmény és a költségtérítés megállapítását a
polgármester részére.
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel hozzászólás, vélemény, javaslat nem hangzott el –
szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát.
Szabó Zoltán polgármester bejelenti személyes érintettségét a személyét érintő döntésnél a
szavazásban nem kíván részt venni.
Képviselő-testület - a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével – Szabó Zoltán
polgármester a szavazásban nem vett részt - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
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Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2014. (XI.4) H A T Á R O Z A T
Tárgy: Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta a polgármester illetményének,
költségtérítésének megállapításáról szóló előterjesztést az Ügyrendi
Bizottság javaslatát.
Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (3) bekezdése és az Ügyrendi
Bizottság javaslata alapján – Szabó Zoltán polgármester illetményét
2014. október 12. napjától havi bruttó 149.575.- forint (azaz
száznegyvenkilencezer-ötszázhetvenöt forint) összegben állapítja meg.
Képviselő-testület Szabó Zoltán polgármester részére 22.440.- forint
(azaz huszonkettőezer-négyszáznegyven forint) költségtérítést állapít
meg.
Felelős: alpolgármester, jegyző
Határidő: azonnal

9./ Napirendi pont tárgya:
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Márta az Ügyrendi Bizottság Elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására a javaslatot a Balajt
Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint az Ügyrendi
Bizottság tesz javaslatot. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult,
amelynek összegét a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 7090 %-a közötti összegben állapítja meg (Mötv. 80. § (2) bekezdés). Az Ügyrendi Bizottság
rendkívüli ülésén megtárgyalta az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló
előterjesztést és a bizottság a határozati javaslatban foglaltak szerint 75 %-os mértékben
javasolja az alpolgármester részére a tiszteletdíj megállapítását 2014. november 4. napjától,
havi: 56.100.- forint összegben.
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, – mivel hozzászólás, vélemény, javaslat nem hangzott el –
szavazásra bocsátja az Ügyrendi Bizottság javaslatát.

10

Csathó László alpolgármester bejelenti személyes érintettségét, a szavazásban nem kíván
részt venni.
Képviselő-testület - a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - Csathó László
alpolgármester a szavazásban nem vett részt - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatát
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2014. (XI.4.) H A T Á R O Z A T
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta az alpolgármester tiszteletdíjának
megállapításáról szóló előterjesztést és az Ügyrendi Bizottság javaslatát.
Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése és az Ügyrendi Bizottság javaslata
alapján Csathó László társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját
2014. november 4. napjától havi bruttó 56.100.- forint (azaz Ötvenhatezeregyszáz forint) összegben állapítja meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

10./ Napirendi pont tárgya:
Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételei kötelezettségről
Előadó: jegyző
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1)
bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően
minden év január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az
önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös
háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát. A
vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati
képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást,
költségtérítést nem kaphat. A vagyonnyilatkozatot az Ügyrendi Bizottság tartja nyilván és
ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott
azonosító adatok kivételével – közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő
hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az Ügyrendi Bizottság tagjai
tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38.§ (4) bekezdése
értelmében az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül
köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott
köztartozásmentes adózói adatbázisba.
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Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának
hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba
történő felvételének megtörténté. 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 képviselőtestületet és a kormányhivatalt.
Szabó Zoltán polgármester - megköszönte a képviselők megjelenését, több napirendi pont
nem lévén, az alakuló ülést bezárta.

K.m.f.

Szabó Zoltán
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
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