JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 15-ei informális
üléséről, a megbízólevelek átadásáról.
Helye: Fegyvernek Városháza tanácsterme
Jelen vannak: Ambrus Dénes, dr. Bognár Zoltán, Burján Attila János, Herman József,
Molnár Barna, Papp Róbert Tamás, Szatlóczki Edit és dr. Tatár Gábor képviselők, Tatár
László polgármester, Buzás Istvánné dr. jegyző, Makk Tímea a Helyi Választási Bizottság
elnöke
Tatár László polgármester köszönti az újonnan megválasztott képviselőket, Jegyző
Asszonyt, valamint a Helyi Választási Bizottság elnökét és az ülést megnyitja.
Tatár László polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. tv. 206. § szerint a megválasztott önkormányzati képviselőknek 3 napon
belül át kell adni a megbízóleveleket. Makk Tímea a Helyi Választási Bizottság elnöke
ismerteti a választás eredményét és ezt követően átadja a képviselőknek a megbízóleveleket.
Ismételten megköszöni Jegyző Asszony és a Helyi Választási Bizottság elnökének és
tagjainak munkáját, gratulál a képviselőknek és jó munkát kíván az elkövetkező években.
Felkéri Makk Tímeát, hogy tájékoztassa a képviselőket a választás eredményéről és adja át a
megbízóleveleket.
Makk Tímea a Helyi Választási Bizottság elnöke: A tájékoztató után kérem, hogy nevük
elhangzása után fáradjanak ki és vegyék át megbízólevelüket.
(A tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
A képviselők egyenként átveszik a megbízólevelüket Makk Tímeától a Helyi Választási
Bizottság elnökétől.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A képviselőknek vagyon-nyilatkozati kötelezettségük van. Kéri,
hogy az újonnan megválasztott képviselők a kiosztott nyomtatványokat kitöltve minél
hamarabb, de legkésőbb a választás napjától számított 30 napon belül juttassák vissza részére
vagy Oros Mariannak. Azok a képviselők, akik az előző ciklusban is a képviselőtestület tagjai
voltak, most nem kell vagyon-nyilatkozatot készíteniük, csak 2015. január 31-ig, mert az
előző nyilatkozat 1 évig érvényes. A köztartozásmentes adózói adatbázisról szóló tájékoztató
minden képviselőnek kiosztásra került. Új fogalom a törvényben az összeférhetetlenség,
illetve a méltatlanság címén történő képviselői megbízatás megszűnése, ennek egyik pontja a
kiadott tájékoztató, amelynek 30 nap a határideje. Minden képviselőnek kizárólag
elektronikus úton be kell jelentkeznie a NAV-hoz köztartozásmentes adózói nyilvántartásba,
rögzítésre azok kerülnek, akiknek nincs a Magyar Állammal szemben fennálló 60 napon túli
tartozása. Ezt minden megválasztott képviselőnek meg kell tennie, amelyről havonta küldi a
NAV az önkormányzatnak az értesítést a változásokról.
Dr. Tatár Gábor: Őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, de ezen felül van két cége. Mit kell
bejelenteni?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Az őstermelői tevékenység végzése után kell bejelentkezni a
nyilvántartásba.
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A képviselőtestületnek meg kell szüntetni annak a képviselőnek a megbízatását, akinek az
állammal, önkormányzattal szemben jogerősen megállapított köztartozása áll fenn és azt 60
napon belül, vagy a részletfizetést engedélyező határozatnak megfelelően határidőn belül nem
rendezi.
Az önkormányzati tartozás esetén nem csak a helyi adók, a gépjárműadó értendő, hanem
mindazok a tartozások, amelyek adók módjára behajthatók. Ilyen a szemétszállítási díj, a
közcélú érdekeltségi hozzájárulás és a mezőőri járulék.
Az önkormányzati képviselői választás előtt ellenőriztük az összeférhetetlenséget, egyik
képviselőnél sem áll fenn összeférhetetlenség.
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a nemzetiségi önkormányzat megválasztott
képviselőivel egyeztető tárgyalást kezdeményeztek, amelyre pénteken kerül. A Fegyverneki
Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülését október 27-én tartják, amelyen tárgyalják a
nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását, valamint
mindkét önkormányzat képviselőtestülete elé terjesztik a két önkormányzat együttműködési
megállapodását. A Szervezeti és Működési Szabályzat az előző két alkalommal alakuló
nemzetiségi önkormányzatok szabályzatainak megfelelően készül. A nemzetiségi törvény
felsorolja, hogy az önkormányzatnak mivel kell támogatnia a nemzetiségi önkormányzatot,
pl.: igény szerint, de legalább havi 12 órában helyiséget biztosítani technikával, személyzettel.
Az előző két ciklusban megválasztott nemzetiségi önkormányzatot a képviselőtestület nem
támogatta, mivel erre nem volt forrás. Mindenki előtt ismert, hogy az önkormányzatoknak
nullás költségvetést kell készíteniük, hitelt nem vehetnek fel. Jelenleg nem ismert, hogy a
nemzetiségi önkormányzat mikor fogja megkapni és egyáltalán megkapja-e a 2014. évi
finanszírozást. A két önkormányzat közötti megállapodás azt is tartalmazza, hogy Fegyvernek
Város Önkormányzata az előfinanszírozást nem vállalja.
A Fegyverneki Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Fegyvernek Város Önkormányzat
Képviselőtestületének ülésén és bizottsági ülésein tanácskozási joggal részt vehet, kérdést
intézhet a képviselőkhöz, hozzászólhat, véleményt mondhat, de hatósági feladatot, pl.
segélyosztás nem láthatnak el.
Jelentős változás a korábbi évekhez képest, hogy nem kell készíteni költségvetési
tervkoncepciót, féléves, illetve ¾ éves beszámolót. Évente 4 ülést és 1 közmeghallgatást
kötelesek tartani, amelyen a költségvetés elfogadását és az év végi beszámolót tárgyalják.
Ismertette Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete alakuló ülésének
forgatókönyvét és napirendjeit.
Herman József: Elmondja, nem akarja lebecsülni az előző képviselőtestületet, de úgy
gondolja, hogy minden idők legerősebb képviselőtestülete került megválasztásra. A munka
nagy, de bízik abban, hogy erős összefogással megoldják a feladatot.
Tatár László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2014. október 21-ei alakuló
ülésre szóló meghívót és előterjesztéseket a képviselők hamarosan megkapják, a
képviselőtestület megalakulásával pedig elindulhat a munka.
Tatár László polgármester megköszöni a jelenlévők részvételét és az ülést 15,40 órakor
bezárja.
Kmft.
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