
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2014.  október  27-én
(hétfőn) 18.00 órai kezdettel tartott  a l a k u l ó   üléséről.

Az ülés helye: Révfülöp Általános Iskola aulája

Jelen vannak: Kondor Géza polgármester
Szabó Sándor Pál képviselő
Eitner József képviselő
Miklós Tamás képviselő
Sümegi Gábor képviselő
Slemmer József János képviselő (6 fő)

Távolmaradását bejelentette: Török Péter képviselő
A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző, Tóthné Titz Éva aljegyző,

           Szántó Jánosné HVB elnöke.
A lakosság részéről: 20 fő.

Kondor Géza polgármester: köszönti a 2014. október 12-én megválasztott képviselőket, a
megjelent  hivatali  dolgozókat.  Külön  tisztelettel  köszönti  a  Választási  Bizottságban
dolgozókat,  köszönti  jegyző asszonyt,  aljegyző asszonyt,  és köszönti  a választópolgárokat,
akiknek a jóvoltából ma itt ülhetnek. 

Kéri, hogy közösen hallgassák meg a himnuszt.

Kondor Géza polgármester:  megállapítja,  hogy a képviselő-testület  ülése határozatképes,
mivel a megválasztott 6 képviselőből 5  képviselő és a polgármester jelen van. Török Péter
képviselő úr bejelentette távolmaradását.
Az alakuló ülést megnyitja.

Előterjeszti a napirendi javaslatot. Megkérdezi van-e más javaslat?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kéri  a  képviselőket,  hogy kézfelemeléssel  szíveskedjenek  szavazni,  hogy az  előterjesztett
napirendi javaslatot elfogadják-e?

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:

N a p i r e n d

1.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének ismertetése.
Előterjesztő: Szántó Jánosné HVB elnöke

2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele, esküokmányok átadása.
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Előterjesztő: Szántó Jánosné HVB elnöke
3.) A polgármester eskütétele, esküokmányok átadása.

Előterjesztő: Szántó Jánosné HVB elnöke
4.) Polgármesteri program ismertetése.

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
5.) A bizottságok megválasztása, bizottsági tagok eskütétele.

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
6.) Az alpolgármester megválasztása.

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
7.) A polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
8.) Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának

módosítása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

9.) Képviselői tiszteletdíjak meghatározása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

10.) Tag delegálása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

11.) Tájékoztatások  (gazdasági  program,  feladatvállalás,  összeférhetetlenségi  szabályok,
vagyonnyilatkozat-tétel. (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr.Szabó Tímea jegyző

1.)Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének ismertetése.
Kondor Géza polgármester: felkéri az első napirendi pont előadóját Szántó Jánosnét a Helyi
Választási Bizottság Elnökét, hogy ismertesse tájékoztatóját a választás eredményéről.
Szántó Jánosné HVB elnök:  ismerteti  a 2014. október 12-i  önkormányzati  képviselők és
polgármester választás eredményét. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: megkérdezi kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Megköszöni a Választási Bizottság munkáját, a HVB elnökének a tájékoztató ismertetését.

2.)Az önkormányzati képviselők eskütétele, esküokmányok átadása.
Kondor  Géza  polgármester:  elmondja,  az  önkormányzati  képviselőknek  a  megbízólevél
átvételét követően esküt kell tenni. Felkéri a megválasztott képviselőket, hogy a zászló előtt
szíveskedjenek felsorakozni, az esküt letenni.
Felkéri  Szántó  Jánosnét  a  Helyi  Választási  Bizottság  Elnökét  az  eskü  kivételére,  az
esküokmányok átadására.

(Török Péter képviselő előzetesen bejelentette távolmaradását, az eskü letételére egy későbbi
időpontban kerül sor.)

Szabó Sándor Pál, Eitner József, Miklós Tamás, Sümegi Gábor, Slemmer József János
képviselők az esküt leteszik, az esküokmányokat átveszik.

3.)A polgármester eskütétele, esküokmányok átadása.
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Szántó Jánosné HVB Elnöke: elmondja, a polgármesternek megválasztását követően szintén
esküt kell tenni. Felkéri polgármester urat, hogy szíveskedjen a képviselő-testület előtt – a
zászló mellett – az esküt letenni. 

Kondor Géza polgármester az esküt leteszi, az esküokmányt átveszi.

4.)Polgármesteri program ismertetése.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor  Géza  polgármester:  ismerteti  a  polgármesteri  programját.  Kéri,  hogy  a
polgármesteri programot elfogadni és támogatni szíveskedjenek.

5.)A bizottságok megválasztása, bizottsági tagok eskütétele.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester:  javaslatot  tesz az Oktatási,  Szociális  és Kulturális  Bizottság
tagjaira. Javasolja a bizottság elnökének Eitner József képviselő urat, tagjainak Miklós Tamás
képviselő urat,  külső tagként Kovács Péter urat.  A bizottság alelnökének javasolja Miklós
Tamás képviselő urat.
Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy az  Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
elnökévé Eitner Józsefet,   alelnökévé Miklós Tamást és külső bizottsági tagjának  Kovács
Péter nem képviselő-testületi tagot megválasszák, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

126/2014. (X.27.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Oktatási,  Szociális  és
Kulturális Bizottság 

elnökévé: Eitner József képviselőt, 
alelnökévé: Miklós Tamás képviselőt, 
tagjává: Kovács Péter nem képviselő-testületi tagot 

választja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a bizottság nem képviselő-testületi
tagjától az esküt vegye ki.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: azonnal

Kondor Géza polgármester: javaslatot tesz a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság  tagjaira.  A  bizottság  elnökének  javasolja  Sümegi  Gábor  képviselőt,  alelnöknek
Slemmer József János képviselőt, tagjának Szabó Sándor Pál képviselőt, külső tagjának Papp
Zoltán Tamást, és Simon Lászlót.

Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnöke Sümegi  Gábor,  alelnöke Slemmer  József János,  tagjai  Szabó Sándor Pál
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képviselő,  valamint  nem  képviselő-testületi  tagja  Papp  Zoltán  Tamás  és  Simon  László,
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

127/2014. (X.27.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Gazdasági,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

elnökévé: Sümegi Gábor képviselőt,
alelnökévé: Slemmer József János képviselőt, 
tagjává: Szabó Sándor Pál képviselőt, 
              Papp Zoltán Tamás nem képviselő-testületi tagot,  
              Simon László nem képviselő-testületi tagot. 

választja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a bizottság nem képviselő-testületi
tagjaitól az esküt vegye ki.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: azonnal

Kondor Géza polgármester: a vonatkozó jogszabály értelmében a nem képviselő bizottsági
tagoknak is esküt kell tenni. Felkéri Papp Zoltán Tamást, Simon Lászlót és Kovács Pétert az
eskü letételére.

Papp  Zoltán  Tamás,  Simon  László,  Kovács  Péter  nem  képviselő-testületi  bizottsági
tagok az esküt leteszik, átveszik az esküokmányt.

6.)Az alpolgármester megválasztása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor  Géza  polgármester:  elmondja,  az  alpolgármester  választása  titkos  szavazással
történik, felkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse a teendőket.
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, a titkos szavazás szabályait a Szervezeti és Működési
Szabályzat  tartalmazza.  A  szavazás  lebonyolítója  az  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális
Bizottság.  Attól  függetlenül,  hogy  a  szavazás  szavazólapon  történik,  az  annak  alapján
meghozott döntést határozatba kell foglalni. Azt követően, amikor majd az elnök úr ismerteti
a szavazás eredményét,  kell egy határozatot hozni az ülés keretében. A titkos szavazáshoz
hozzátartozik a külön helyiség, urna igénybevétele is. 
Kondor Géza polgármester:  elmondja,  a  képviselő-testület  tagjaival  egyeztetve  javasolja
alpolgármesternek Török Péter képviselő urat. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Török Péter
úr jelenleg Optimist világbajnokságon vesz részt Argentínában, ezúton is sok sikert kíván neki
és csapatának. Török Péterrel az egyeztetés megtörtént. Török Péter tájékoztatta, amennyiben
elnyeri a képviselő urak bizalmát, megtiszteltetésnek veszi a jelölést és örömmel vállalja ezt a
funkciót.

4



Felkéri Eitner Józsefet az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnökét, hogy ismertesse
a titkos szavazás módját.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a szavazólapok
elkészítésre  kerültek,  mely  tartalmazza  a  polgármester  úr  által  alpolgármesternek  javasolt
Török  Péter  nevét.  Szavazóhelyiségül  a  könyvtár  helyisége  szolgál,  ahol  az  urna  is
elhelyezésre  került.  Az  alpolgármesterre  érvényesen,  igenlően  a  neve  mellett  elhelyezett
körben „X” vagy „+” jellel lehet szavazni. Az alpolgármester megválasztásához minősített
többségi szavazat, tehát 4 érvényes szavazat szükséges.
Felkéri a képviselőket, hogy a titkos szavazást a kijelölt helyiségben tegyék meg.

Kondor Géza polgármester: a titkos szavazás idejére szünetet rendel el.

(A titkos szavazást követően a képviselő-testület folytatja munkáját.)

Kondor  Géza  polgármester:  felkéri  Eitner  Józsefet  az  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális
Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét.
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  ismerteti  a  titkos
szavazás  eredményét,  mely  szerint  az  urnában  elhelyezett  6  db  szavazólap  közül  5  db
érvényes  „igen”  szavazat  és  1  db  „nem”  szavazat  volt.  A  képviselő-testület  5  érvényes
szavazattal Török Péter képviselőt alpolgármesterré megválasztotta.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  –  titkos  szavazással  –  6  igen  szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

128/2014. (X.27.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Török  Pétert
alpolgármesternek megválasztotta.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az esküt az alpolgármestertől vegye
ki.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: azonnal

7.)A polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor  Géza  polgármester:  bejelenti  személyes  érintettségét,  a  személyét  érintő
szavazásban nem kíván részt venni.
Aki egyetért azzal, hogy a  polgármestert személyes érintettségére tekintettel a szavazásból
kizárják, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül Kondor Géza polgármestert e napirend döntéshozatalából kizárja.

Kondor Géza polgármester:  felkéri Dr. Szabó Tímea jegyző asszonyt,  hogy ismertesse a
napirendi pontot.
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Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, a korábbihoz képest jelentős változás, hogy a képviselő-
testületnek a  polgármester  illetményének  a  megállapítása  tekintetében  nincsen mérlegelési
jogköre.  Azt  a  helyettes  államtitkár  illetményéhez  viszonyítva,  az  önkormányzati  törvény
egyértelműen megállapítja, hogy mennyi a polgármesteri illetmény. Ez alapvetően a település
lakosságszámától és a polgármesteri tisztség ellátásának módjától függ. Ez Révfülöp esetében
299.151  Ft  összegű  havi  bruttó  illetményt  jelent,  melyhez  ennek  15  %-ának  megfelelő
költségtérítés  járul,  ennek  a   mértékét  szintén  az  önkormányzati  törvény  állapítja  meg.
Gyakorlatilag  itt  a  képviselő-testület  határozatba  foglalja  azt,  amit  egyébként  a  törvény
tartalmaz. 
Kondor  Géza  polgármester:  felkéri  Eitner  Józsefet  az  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális
Bizottság elnökét, hogy a személyét érintő szavazást szíveskedjen lebonyolítani.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: szavazásra bocsátja, aki a
jegyző asszony által elmondottakkal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

(Kondor Géza polgármester a szavazásban nem vesz részt.) 

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

129/2014. (X.27.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Kondor  Géza,  főállású
polgármester  illetményét  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX.  törvény  (a  továbbiakban:  Mötv.)  71.  §  (4)  bekezdés  b)  pontja  alapján  havi
299.151,- Ft-ban állapítja meg. 

A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 44.873,- Ft, - illetménye 15 %-
ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 

A Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester járandóságai
havi rendszerességgel történő kifizetése iránt.

Felelős:    Török Péter alpolgármester
Határidő: azonnal

Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása
Kondor Géza polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Dr.Szabó Tímea jegyző: elmondja, a társadalmi megbízású polgármester illetményének 70-
90 %-a közötti összegről lehet dönteni, ami összegszerűen 104.703, illetve 134.618 Ft közötti
összeg. A polgármesterhez hasonlóan itt is az önkormányzati törvény alapján a tiszteletdíj 15
%-ának megfelelő összegű költségtérítésre jogosult az alpolgármester.
Kondor Géza polgármester: elmondja, az eddigi gyakorlatban az alpolgármesteri tiszteletdíj
98.000 Ft volt, 20 % költségtérítéssel. A képviselő urakkal konzultálva 104.703 Ft összegű
tiszteletdíjat javasol és a költségtérítés pedig 15.705 Ft. Kéri a képviselő urakat, aki ezt a két
összeget elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

6



Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

130/2014. (X.27.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Török  Péter,  társadalmi
megbízatású  alpolgármester  tiszteletdíját  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény (a  továbbiakban:  Mötv.)  80.  §  (2)  bekezdése
alapján havi 104.703  Ft-ban (a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70
%-ának megfelelő összeg) állapítja meg. 

Az  alpolgármester  az  Mötv.  80.  §  (3)  bekezdése  alapján  havonta  15.705  Ft,  -
tiszteletdíja 15 %-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 

A  képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  intézkedjen  az  alpolgármester
járandóságai havi rendszerességgel történő kifizetése iránt.

Felelős:    Kondor Géza polgármester
Határidő: azonnal

Kondor Géza polgármester: elmondja, Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és
Működési  Szabályzatának  módosítása  és  az  azt  követő  Képviselő-testületi  tiszteletdíj
megállapítása napirendi pontok bizottsági döntést igényelnek, ezért az együttes bizottsági ülés
idejére szünetet rendel el. Kéri a bizottsági tagokat, hogy tartsák meg ülésüket.

(Együttes bizottsági ülés, melyről külön jegyzőkönyv készül.)

A bizottsági ülést követően a képviselő-testület folytatja munkáját. 

8.)Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának
módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester:  felkéri  Dr.Szabó Tímea jegyző  asszonyt,  hogy ismertesse  a
napirendi pontot.
Dr.Szabó Tímea jegyző:  elmondja, a Szervezeti és Működési Szabályzatot az alakuló vagy
az azt követő ülésen kell felülvizsgálni. Révfülöp Szervezeti és Működési Szabályzata 2013
évben került  elfogadásra,  már  az  új  önkormányzati  törvény hatálybalépését  követően,  így
gyakorlatilag  csak kisebb módosítások,  az időközbeni  jogszabályi  változások voltak azok,
amelyeket át kellett vezetni a rendeleten.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke:  elmondja, a bizottság 3
igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Sümegi  Gábor  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a
bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.

7



Kondor Géza polgármester: megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés,észrevétel nem hangzott el.

Kondor Géza polgármester: aki elfogadja Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló rendeletmódosítást, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül megalkotja 

11/2014. (X.30.) önkormányzati rendelete

Révfülöp  Nagyközség Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról
szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

9.)Képviselői tiszteletdíjak meghatározása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, elmondja a bizottsági ülésen az eddig alkalmazott
képviselői és bizottsági  tagi díjakra tett  javaslatot.  Képviselők havi tiszteletdíja 30.000 Ft,
bizottsági  tagok  tiszteletdíja  10.000  Ft,  elnök  tiszteletdíja  25.000  Ft.  Kéri  a  bizottságok
véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  3  igen
szavazattal javasolja a képviselők részére 30.000 Ft havi tiszteletdíj, a bizottsági tagok részére
10.000 Ft tiszteletdíj és az elnök részére 25.000 Ft tiszteletdíj megállapítását.
Sümegi  Gábor  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a
bizottság  5  igen  szavazattal  javasolja  képviselők  részére  30.000  Ft  havi  tiszteletdíj,  a
bizottsági  tagok  részére  10.000  Ft  tiszteletdíj  és  az  elnök  részére  25.000  Ft  tiszteletdíj
megállapítását.
Kondor Géza polgármester: aki elfogadja a képviselők részére br. 30.000 Ft tiszteletdíj, a
bizottsági  tagok részére  10.000 Ft  tiszteletdíj  és  az  elnökök részére  25.000 Ft  tiszteletdíj
megállapítását, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül megalkotja 

12/2014. (X.30.) önkormányzati rendelete
A képviselők tiszteletdíjáról.

10.)Tag delegálása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendet.
Dr.  Szabó Tímea jegyző:  elmondja,  a  Tapolca  és  Környéke  Önkormányzati  Társulásnak
tagja  Révfülöp  Önkormányzata  is.  A  társulásnál  a  döntést  hozó  szerv  a  társulási  tanács,
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amelybe a tag önkormányzatok delegálják az őket képviselő személyeket. Az eddigi gyakorlat
az volt a társulásnál, hogy a polgármesterek azok, akik az egyes önkormányzatok képviselik.
Kondor Géza polgármester:  aki egyetért  azzal,  hogy a társulási  tanácsba a polgármester
kerüljön delegálásra, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

131/2014. (X.27) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Tapolca  Környéki
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Kondor Gézát delegálja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás részére küldje meg.

Felelős:    Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. november 12. 

11.)Tájékoztatások (gazdasági program, feladatvállalás, összeférhetetlenségi szabályok,
vagyonnyilatkozat-tétel. (Szóbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  elmondja,  ennél  a  napirendi  pontnál  csak  röviden  azokról  a
feladatokról szeretne néhány mondatot szólni, amelynek a határideje a választáshoz, illetve az
alakuló  üléshez  kapcsolódik.  Az  egyik  ilyen  a  Gazdasági  Program  megalkotásának  a
kötelezettsége,  melyre  az alakuló  üléstől  számított  hat  hónap áll  rendelkezésre.  A feladat-
átvállalás nagyobb teljesítő képességű önkormányzattól lehetséges január 1-i hatállyal, három
hónappal  korábban  meghozott  döntéssel,  ha  esetleg  ilyen  terv  lenne  a  képviselő-testület
részéről. Rövidebb határidejű a vagyonnyilatkozat tétel, amelyre a választástól számított 30
nap  áll  rendelkezésre,  az  ehhez  szükséges  nyomtatványokat  a  napokban  rendelkezésre
bocsátják.  Az összeférhetetlenségre  vonatkozó  szabályokról  valamennyi  képviselő  és  nem
képviselő  bizottsági  tag számára  összeállítottak  egy anyagot,  amit  az ülés  után ki  fognak
osztani.  Ez  azért  fontos,  és  azért  kell  mindenkinek  áttekintenie,  mert  ha  valaki
vonatkozásában  ilyen  ok  áll  fenn,  akkor  azt  30  napon  belül  meg  kell  szüntetnie.  Új
jogintézmény a méltatlanság jogintézménye,  amelynél  szintén  van egy 30 napos határidő,
mégpedig az, hogy méltatlansági ok az, mind a képviselők, mind a polgármesterek, mind a
nem képviselő  bizottsági  tagok vonatkozásában,  ha  helyi  adó,  vagy esetleg  központi  adó
tartozásuk  van.  Ennek  igazolására  be  kell  csatolni  egy  igazolást  a  NAV  részéről,  amely
igazolás  kiadását  a  megválasztástól  számított  30  napon  belül  kell  kezdeményezni.  Erre
ügyfélkapun  keresztül  van  lehetőség.  Erről  is  készítettek  anyagot,  mely  kiosztásra  kerül.
Szintén  újdonság  a  képviselők  képzési  kötelezettsége,  a  képzésen  történő  részvételi
kötelezettség,  amelyre  három  hónap  határidő  áll  rendelkezésre.  Ezt  a  képzést  a
Kormányhivatal szervezi, ennek a képzésnek a meghívója kiosztásra került az ülés elején. A
képviselők számára a részvétel kötelező. 
Kondor Géza polgármester: megkérdezi a képviselőket, van-e kérdés a jegyző asszony által
elmondottal kapcsolatban? 
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Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kondor Géza polgármester: megköszöni a tájékoztatást jegyző asszonynak. A napirendek
végére  értek,  ismételten  megköszöni  a  Választási  Bizottság  és  a  hivatal  dolgozóinak  a
segítségét, amelyet a választás lebonyolításában nyújtottak. 
Megköszöni  mindannyiuk  nevében  a  bizalmat,  melyet  kaptak,  igyekeznek  megfelelni  az
elvárásoknak. Megköszöni a részvételt, az alakuló ülést 19.00 órakor berekeszti.

kmft.

Kondor Géza      Dr. Szabó Tímea 
polgármester       jegyző
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