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MEGHÍVÓ
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő‐testületének
2019. október 24. napján (csütörtökön)
13.00 órakor tartandó alakuló ülésére
Helye: Szentlőrinc Város Önkormányzat Díszterme (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.)
Napirend előtt:
1. Tájékoztató a választás eredményéről
Előterjesztő: Balázsné Szűcs Marianna, a Helyi Választási Bizottság elnöke
2. Az önkormányzati képviselők eskütétele, a polgármester eskütétele,
megbízólevél-átadás
Előterjesztő: Balázsné Szűcs Marianna, a Helyi Választási Bizottság elnöke
Napirend:
1. A polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
2. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2019. (III.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Dr. Tóth Sándor jegyző
3. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
4. Alpolgármester-választás
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
5. Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mellett működő állandó
bizottságok elnökének és tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
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6. Polgármesteri illetmény megállapítása
Előterjesztő: Szentlőrinc Város Alpolgármestere
7. Az alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
8. A képviselők tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
9. Koltai Péter polgármester szabadságmegváltása (zárt ülés tartása javasolt,
helyben kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
10. Tájékoztatás nyújtása:
 a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről
 az összeférhetetlenség szabályairól
 a KOMA adatbázisban történő jelentkezésről és elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
 képviselői képzésre vonatkozó kötelezettségről
 a gazdasági program 6 hónapon belül történő elfogadásának
kötelezettségéről.
11. Interpellációk, kérdések, közlemények
Az alakuló ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok!
Akadályoztatása esetén, kérem, hogy távolmaradását a Titkárságon a 73/570-001
telefonszámon bejelenteni szíveskedjék!
Szentlőrinc, 2019. október 18.

+36-73 570-000

Koltai Péter sk.
polgármester

Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 371-001
titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
Rendelet‐tervezet tárgya:

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet‐tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági
hatás:

Költségvetési hatás:

- A 2019. október 13-án megtartott
választások eredménye alapján indokolt és
szükséges a rendelet módosítása

-

nem jelentős

Környezeti,
Adminisztratív
egészségügyi
terheket befolyásoló hatás:
következmények:
- nincs

Egyéb hatás:

- adminisztratív teher növekedést
nem eredményez

- nincs

A rendelet megalkotása szükséges, mert:
A központi (kormányzati) jogszabályok előírják a rendelet felülvizsgálati és megalkotási kötelezettségét, a központi jogszabállyal való összhangját.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Nem lesz összhangban a helyi önkormányzat működése a választás eredményével, a szabályozás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: rendelkezésre áll

Szervezeti: rendelkezésre áll

Tárgyi: biztosított

Pénzügyi: rendelkezésre áll

Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2019. október 24-i
alakuló képviselő - testületi ülésére
Tárgy:

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:
Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:

Előterjesztés
Szentlőrinc
Város
Önkormányzat Képviselő‐testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
dr. Tóth Sándor jegyző
dr. Keresztessy Csilla aljegyző
dr. Tóth Sándor jegyző

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
Az előterjesztést
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:
Koltai Péter polgármester
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása nincs
Az előterjesztés elfogadása előtti
Jogszabályi rendelkezés nem írja elő
társadalmi egyeztetésre vonatkozó
tájékoztatás
Előzetesen tárgyalja:
‐
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (III.27.) önkormányzati
rendelete szabályozza a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A SZMSZ több pontban történő módosítására teszek javaslatot az alább részletezett
indokok mentén:
I.
A Jelenleg hatályos szervezeti és Működési Szabályzat 1. melléklete tartalmazza
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjainak névsorát. A 2019.
október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás
választási eredménye alapján az önkormányzati képviselői névsort módosítani szükséges.

II.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (Mötv.) az
alábbiak szerint rendelkezik az alpolgármester tekintetében:
A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel
a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert,
főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt:
alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább
egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és
kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek
meg.
Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester
esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét.
A jelenleg hatályos SZMSZ módosítása indokolt, figyelemmel arra, hogy két
alpolgármester megválasztására fogok javaslatot tenni.
III.
Az SZMSZ 3. számú melléklete szerint jelenleg 3 bizottság működik: Jogi és
Ügyrendi Bizottság, Humán Bizottság és Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.
Javaslatot teszek arra, hogy az SZMSZ oly módon kerüljön módosításra, hogy a jövőben
két bizottság működjön:
1. Jogi – Ügyrendi és Humán Bizottság
2. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.
Javaslatom szerint a bizottságok által ellátandó feladat – és hatáskörök a korábbi
szabályozásnak megfelelően kerülnek meghatározásra.
Szentlőrinc, 2019. október 18.
Koltai Péter - polgármester

Rendelet – tervezet szövege:
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő‐testületének
…/2019. (….) önkormányzati rendelete
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentlőrinc Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (III.27.)
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja
1. §
Az alaprendelet 58. §-a az alábbiak szerint módosul:
A képviselő-testület 2 (kettő) társadalmi megbízatású alpolgármestert választhat, akik
ellátják a polgármester által meghatározott feladat – és hatásköröket.
2. §
Az alaprendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai:










Koltai Péter polgármester
Dr. Győrvári Márk Pál
Földvári János Attila
Katona András Zoltán
Kovács Krisztina Tímea
May Gábor
Rácz Magdolna
Végh Gábor
Vörös Sára

3. §

Az alaprendelet 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
Bizottságok feladat – és hatáskörei
1. Jogi – Ügyrendi és Humán Bizottság (tagjainak száma: 9 fő)
1.1.

Lebonyolítja a képviselő-testület titkos szavazásait.

1.2.

Lefolytatja az összeférhetetlenségi eljárást, vagyonnyilatkozat tételi eljárást.

1.3.

Meghatározza a saját működésének rendjét.

1.4. Jóváhagyja az önkormányzat közművelődési, közgyűjteményi intézményeinek
szervezeti és működési szabályzatát, éves munkaterveit.
1.5. Jóváhagyja a társadalmi szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló beszámolókat.
1.6.

Elbírálja az önkormányzati bérlakásokra kiírt pályázatokat.

1.7. Ellátja a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
feladatokat, dönt a hatáskörébe utalt települési támogatásokról.
1.8.

Meghatározza a saját működésének rendjét.

2. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (tagjainak száma: 9 fő)
2.1. Ellátja az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott feladatokat.
2.2.

Dönt a lakossági vízbekötési kérelmekről.

2.3

Meghatározza a saját működésének rendjét.

2.4. Az önkormányzati környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet szerint
és az ott meghatározott korlátozásokkal dönt az önkormányzati környezetvédelmi alap
felhasználásáról.
Az alaprendelet kiegészül az 1. számú függelékkel az alábbiak szerint:
4. §
Záró rendelkezések
Jelen rendelet a kihirdetés napján …. órakor lép hatályba.

Koltai Péter
polgármester

dr. Tóth Sándor
jegyző

Záradék:
Elfogadva: ………………
Kihirdetve: …………….. óra …. perckor
dr. Tóth Sándor
jegyző

Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2019. október 24-i
alakuló képviselő - testületi ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:
Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:

Megbízás a Szervezeti és Működési
Szabályzat felülvizsgálatára
dr. Tóth Sándor jegyző
dr. Keresztessy Csilla aljegyző
dr. Tóth Sándor jegyző

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
Az előterjesztést
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:
Koltai Péter polgármester
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása nincs
Az előterjesztés elfogadása előtti
Jogszabályi rendelkezés nem írja elő
társadalmi egyeztetésre vonatkozó
tájékoztatás
Előzetesen tárgyalja:
‐
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3)
bekezdése szerint a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény
szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a
bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt
illetményükről, tiszteletdíjukról.
A jelenleg hatályos SZMSZ a bizottságok tagjainak és az alpolgármesterek megválasztása
érdekében módosításra került az alakuló ülésen, azonban az Mötv. hivatkozott
rendelkezése szerint annak felülvizsgálatát vagy új SZMSZ megalkotását legkésőbb az
alakuló ülést követő ülésen meg kell tenni.
Javaslom, hogy az SZMSZ felülvizsgálata a soron következő képviselő-testületi ülésen
kerüljön napirendre vételre és megtárgyalásra.
Kérem, hozzanak döntést a határozati javaslat tekintetében.

Szentlőrinc, 2019. október 18.
Koltai Péter
polgármester
Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő‐testületének
…./2019. (X.24.) KT. Határozata
megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat
felülvizsgálatára
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Koltai Péter polgármestert,
hogy – a jegyző segítségét igénybe véve – egy új önkormányzati rendelet – tervezetet
készítsen és azt terjessze elő a soron következő képviselő-testületi ülésen.
Felelős: Képviselő-testület,
Végrehajtásért felel: Koltai Péter - polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal

Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. október 24-i
alakuló testületi ülésére
Tárgy:

Alpolgármester választás

Előterjesztő:

Koltai Péter - polgármester

Előterjesztést készítette:

dr. Keresztessy Csilla – aljegyző

Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:

dr. Tóth Sándor jegyző

Döntési forma:
Költségvetési hatása
Az előterjesztést

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
van, fedezettel rendelkezik
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni

Véleményezésre megkapta:

Koltai Péter polgármester

Előzetesen tárgyalja:

‐

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) az alpolgármesteri tisztség tekintetében az alábbiak szerint
rendelkezik:
A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztése
alapján megválasztja az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről,
tiszteletdíjukról.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel
a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert,
főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt:
alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább
egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és
kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek
meg. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több
alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét.
1

Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, és a
megbízatás megszűnésével szűnnek meg. A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat
szerint a képviselő-testület társadalmi megbízatású alpolgármestert választhat.
Javaslatot teszek az alábbi képviselők alpolgármesterré történő megválasztására:
 Kovács Krisztina Tímea
 Katona András Zoltán
Kéri, hogy első ízben az alpolgármester választáshoz szükséges szavazatszámláló
bizottság tagjainak megválasztásáról hozzon döntést a testület, majd a titkos szavazás
technikai lebonyolítása felől gondoskodjon.
Szentlőrinc, 2019. október 17.

Koltai Péter
polgármester

1. határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő‐testületének
…./2019. (X.24.) KT. Határozata
Alpolgármester választásához szavazatszámláló bizottság megválasztásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Szentlőrinc
Város
alpolgármestereinek
megválasztásának
technikai
lebonyolításáért
szavazatszámláló bizottságot választ. A bizottság a következő személyekből áll:
……………………………………………………………
Felelős: Képviselő-testület,
végrehajtásért: Koltai Péter - polgármester
Határidő: azonnal
2. határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő‐testületének
…./2019. (X.24.) KT. Határozata
Alpolgármester választásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete – titkos szavazás során, minősített
többséggel – úgy határozott, hogy Szentlőrinc város alpolgármesterének 2019. október
24. napjától Kovács Krisztina Tímeát és Katona András Zoltánt választja meg. Mindkét
alpolgármester társadalmi megbízatásban végzi a tevékenységét.
Felelős: Képviselő-testület,
végrehajtásért: Koltai Péter - polgármester
Határidő: azonnal
2

Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. október 24-i
alakuló testületi ülésére
Tárgy:

Szentlőrinc Város Önkormányzata
Képviselő‐testülete mellett működő
állandó bizottságok elnökének és
tagjainak megválasztása

Előterjesztő:

Koltai Péter - polgármester

Előterjesztést készítette:

dr. Keresztessy Csilla – aljegyző

Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:

dr. Tóth Sándor jegyző

Döntési forma:
Költségvetési hatása
Az előterjesztést

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
van, fedezettel rendelkezik
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni

Véleményezésre megkapta:

Koltai Péter polgármester

Előzetesen tárgyalja:

‐

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) a képviselő-testület bizottságai tekintetében tekintetében az
alábbiak szerint rendelkezik:
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait,
a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük
alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére
köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározott bizottságait.
A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem
önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az
önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.
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A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot hoz létre.
A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott bizottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és
őrzéséről. Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti, amelynek feladat- és
hatáskört állapíthat meg.
A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő‐testület által történő
megválasztással jön létre, a képviselő‐testület megbízatásának időtartamára. A
bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az
önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja
a polgármester.
A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester
előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság
kivételével a bizottságot megszüntetheti.
A bizottság – feladatkörében – kezdeményezi, előkészíti a képviselő-testület döntéseit, a
képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntést hoz. A képviselő-testület a
szervezeti és működési szabályzatában határozza meg azokat az előterjesztéseket,
amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával
nyújthatók be a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor visszavonhat.
A
bizottság
ülésének
összehívására,
működésére,
nyilvánosságára,
határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság
tagjainak kizárására, a bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselőtestületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a
kizárásról a bizottság dönt, továbbá a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja
alá. A jegyző tizenöt napon belül köteles a jegyzőkönyvet megküldeni a
kormányhivatalnak.
A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a polgármesteri hivatal, a megyei
önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal látja el.
A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára vonatkozó rendelkezések:
A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását követően a
képviselő‐testület előtt – a képviselőre irányadó szöveggel – esküt tesz, és erről
okmányt ír alá.
A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjával szemben fennálló
összeférhetetlenségre az önkormányzati képviselőkre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ha a képviselő-testület bizottságának nem képviselő
tagja harminc napon belül nem szünteti meg a vele szemben fennálló
összeférhetetlenségi okot, a képviselő-testület köteles a határidő lejártát követő ülésén
az érintett bizottsági tagságát megszüntetni. E döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
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A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára az önkormányzati
képviselőkre vonatkozó méltatlansági szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel,
hogy a képviselő-testület köteles a méltatlansági feltételek beálltát követő ülésén az
érintett bizottsági tagságát megszüntetni. A képviselő-testület döntése ellen
jogorvoslatnak helye nincs.
A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjára, természetbeni juttatására, költségtérítésére vonatkozó rendelkezéseket
kell megfelelően alkalmazni.
A bizottságok elnökének személyeire és a bizottságok tagjainak személyére nézve a
javaslatomat szóbeli előterjesztés formájában teszem meg.
Kérem, hozzanak döntést a határozati javaslatok elfogadása tárgyában.
Szentlőrinc, 2019. október 18.
Koltai Péter
polgármester
1. határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő‐testületének
…./2019. (X.24.) KT. Határozata
a Jogi‐Ügyrendi és Humán Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Jogi –
Ügyrendi és Humán Bizottság elnökének: ….. képviselőt, tagjainak: …………………
képviselőket választja meg.
2. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Jogi –
Ügyrendi és Humán Bizottság nem képviselő tagjainak az alábbi személyeket választja
meg: ………………………………….
Felelős: Képviselő-testület,
végrehajtásért: Koltai Péter - polgármester
Határidő: azonnal
2. határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő‐testületének
…./2019. (X.24.) KT. Határozata
a Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pénzügyi
Bizottság elnökének: ….. képviselőt, tagjainak: ………………… képviselőket választja meg.
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2. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pénzügyi
Bizottság nem képviselő tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
………………………………….
Felelős: Képviselő-testület,
végrehajtásért: Koltai Péter - polgármester
Határidő: azonnal
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Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. október 24-i
alakuló testületi ülésére
Tárgy:

Polgármesteri illetmény megállapítása

Előterjesztő:

Koltai Péter - polgármester

Előterjesztést készítette:

dr. Keresztessy Csilla – aljegyző

Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:

dr. Tóth Sándor jegyző

Döntési forma:
Költségvetési hatása
Az előterjesztést

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
van, fedezettel rendelkezik
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni

Véleményezésre megkapta:

Koltai Péter polgármester

Előzetesen tárgyalja:

‐

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) bekezdése szerint a megyei jogú város polgármestere, a
fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta
illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői
illetménypótlékából álló illetményének összegével.
A (4) bekezdés értelmében a polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott
összeg
a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 50%-a az 1501–2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 55%-a a 2001–5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 60%‐a az 5001–10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
f) 70%-a a 10 001–30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
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g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.
A (6) bekezdés szerint a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester,
a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének,
tiszteletdíjának 15%‐ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
A főállású polgármester illetménye az Mötv hivatkozott szakasza szerint 598.300,‐ Ft. A
költségtérítés összege pedig: 89.745,‐ Ft.
Az illetmény és a költségtérítés összegét a fenti hivatkozott törvényi rendelkezés
határozza meg, a képviselő-testület határozatában deklarálja azt, hogy az adott település
polgármesterét az Mötv mely rendelkezése alapján, milyen összegű illetmény illeti meg.
Lényegében elmondható, hogy ezzel „személyesíthető” a hivatkozott törvényi
rendelkezés, erre pedig a munkáltató, azaz a képviselő-testület jogosult.
Kérem, hozzanak döntést a határozati javaslat tárgyában.
Szentlőrinc, 2019. október 17.
alpolgármester
Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő‐testületének
…./2019. (X.24.) KT. Határozata
Szentlőrinc Város Polgármestere
illetményének és költségtérítésének megállapításáról
1.
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Koltai
Péter polgármester illetményének összege Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) e) pontja alapján 2019. október 13. napjától havi
bruttó 598.300,- Ft (azaz ötszázkilencvennyolcezer-háromszáz forint).
2.
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Koltai
Péter polgármester költségtérítésének összege Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján 2019. október 13. napjától
havi bruttó 89.745,- Ft (azaz nyolcvankilencezer-hétszáznegyvenöt forint).
Felelős: Képviselő-testület,
végrehajtásért: alpolgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal
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Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. október 24-i
alakuló testületi ülésére
Tárgy:

Az alpolgármesterek tiszteletdíjának
megállapítása

Előterjesztő:

Koltai Péter - polgármester

Előterjesztést készítette:

dr. Keresztessy Csilla – aljegyző

Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:

dr. Tóth Sándor jegyző

Döntési forma:
Költségvetési hatása
Az előterjesztést

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
van, fedezettel rendelkezik
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni

Véleményezésre megkapta:

Koltai Péter polgármester

Előzetesen tárgyalja:

‐

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény az
alpolgármesteri tiszteletdíj tekintetében az alábbiak szerint rendelkezik:
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő‐testület állapítja
meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről
vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával
lemondhat.
A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású
alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
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A társadalmi megbízatású alpolgármester részére megállapítható tiszteletdíj
legmagasabb összege 5001 – 10.000 fő lakosságszámú település esetén: bruttó 269.235,Ft, a költségtérítés legmagasabb összege pedig 40.385,- Ft.
Javaslom, hogy mindkét társadalmi megbízatású polgármester havonta bruttó 100.000,Ft összegű tiszteletdíjban, és havonta bruttó 15.000,- Ft összegű költségtérítésben
részesüljön.
Kérem, hozzanak döntést a határozati javaslat tárgyában.
Szentlőrinc, 2019. október 18.

Koltai Péter
polgármester

Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő‐testületének
…./2019. (X.24.) KT. Határozata
az alpolgármesterek tiszteletdíjának meghatározásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a két
társadalmi megbízatású alpolgármester részére 2019. október 24. napjától fejenként
egyenlő mértékben, havonta bruttó 100.000,- Ft (egyszázezer forint) összegű
tiszteletdíjat és havonta bruttó 15.000,- Ft (tizenötezer forint) költségtérítést állapít
meg.
Felelős: Képviselő-testület,
végrehajtásért: Koltai Péter – polgármester
Határidő: azonnal
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Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. október 24-i
alakuló testületi ülésére
Tárgy:

A
képviselők
megállapítása

Előterjesztő:

Koltai Péter - polgármester

Előterjesztést készítette:

dr. Keresztessy Csilla – aljegyző

Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:

dr. Tóth Sándor jegyző

Döntési forma:
Költségvetési hatása
Az előterjesztést

tiszteletdíjának

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
van, fedezettel rendelkezik
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni

Véleményezésre megkapta:

Koltai Péter polgármester

Előzetesen tárgyalja:

‐

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 35. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület az önkormányzati
képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében
meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.
A (2) bekezdés szerint ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati
bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az
önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem
veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.
A (3) bekezdés szerint az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület
képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett
tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége
megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
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A (4) bekezdés alapján az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása
közérdekből nyilvános adat.
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati
képviselők, valamint a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 16/2016.
(VII.14.) önkormányzati rendelete a képviselői tiszteletdíjakat az alábbiak szerint
szabályozza:
A települési képviselő havi tiszteletdíja bruttó 50.000,- (Ötvenezer) Ft. A képviselőt, ha
állandó bizottság elnöke további bruttó 10.000,-(Tízezer) Ft tiszteletdíj illeti meg
havonta. Az állandó bizottság nem képviselőt tagjának havi tiszteletdíja bruttó 10.000,(Tízezer) Ft. A rendeletben megállapított tiszteletdíjak kifizetése a tárgyhót követő
hónap 10. napjáig folyószámlára utalással történik.
Javaslom, hogy ne történjen változás a képviselői tiszteletdíjakat illetően.
Kérem, hozzanak döntést a határozati javaslat tárgyában.
Szentlőrinc, 2019. október 17.
Koltai Péter
polgármester
Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő‐testületének
…./2019. (X.24.) KT. Határozata
a helyi önkormányzati képviselők és képviselő‐testületi bizottsági tagok
tiszteletdíjáról
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tiszteletdíjak mértékét
felülvizsgálta, és úgy határozott, hogy a helyi önkormányzati képviselők és képviselőtestületi bizottsági tagok tiszteletdíját 2019-ben nem emeli, az erre vonatkozó helyi
önkormányzati rendeletet változatlan tartalommal fenntartja.
Felelős: Képviselő-testület,
végrehajtásért: Koltai Péter ‐ polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal
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SZENTLŐRINC VÁROS POLGÁRMESTERE
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Tel: 0673 570-000
Fax: +36-73 371-125
E-mail: titkarsag@szentlorinc.hu

Tisztelt Képviselő‐testület!
Az alábbiak szerint kívánok tájékoztatást nyújtani a lent részletezett pontok tekintetében:
 a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről
 az összeférhetetlenség szabályairól
 a KOMA adatbázisban történő jelentkezésről és elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
 képviselői képzésre vonatkozó kötelezettségről
 a gazdasági program 6 hónapon belül történő elfogadásának
kötelezettségéről.
1. Tájékoztatás a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség tekintetében az alábbiak
szerint rendelkezik:
Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1jétől számított harminc napon belül az Mötv. 2. melléklete 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.
A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (az
SZMSZ-ünk szerint a Jogi-Ügyrendi és Humán Bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az
önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító
adatok kivételével – közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő és
hozzátartozója tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző
évre vonatkozó vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a
képviselőnek visszaadja. Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata
nem nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az
ellenőrzés céljából.
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A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnál
bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság
tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselő-testületet.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság
felhívására az önkormányzati képviselő köteles saját, valamint a hozzátartozója
vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat
haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a vagyonnyilatkozatvizsgáló bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon
belül törölni kell.
2. Tájékoztatás az összeférhetetlenség szabályairól:
Az Mötv. az összeférhetetlenség okai tekintetében az alábbiak szerint rendelkezik:
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 képviselő-testület –, 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.
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A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke,
főpolgármester, főpolgármester-helyettes.
Az összeférhetetlenségi eljárás tekintetében az Mötv. az alábbiak szerint rendelkezik:
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.
Ha az önkormányzati képviselő ezen 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.
Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítását bárki kezdeményezheti a
polgármesternél, melyet az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottságnak
haladéktalanul továbbítani kell kivizsgálásra. Ismételt kezdeményezés esetén, amennyiben az
új tényt vagy körülményt nem tartalmaz, az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat
ellátó bizottság külön vizsgálat nélkül lezárja az ügyet, ebben az esetben a 37. § (2) bekezdés
szerinti határozathozatalra sem kerül sor.
Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségét, a tisztsége megszűnését megállapító
képviselő-testületi határozat felülvizsgálatát kérheti – jogszabálysértésre hivatkozással – a
határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül a közigazgatási és munkaügyi bíróságtól.
A bíróság a kérelemről – annak beérkezésétől számított harminc napon belül – a polgári
perrendtartásról szóló törvény a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból
származó perekre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazva nemperes eljárásban,
három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság az önkormányzati képviselőt, a
keresettel megtámadott határozatot hozó képviselő-testület képviselőjét, a kereset
előterjesztőjét meghallgathatja. A bíróság döntése ellen további jogorvoslatnak,
felülvizsgálatnak helye nincs.
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A kormányhivatal a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál kezdeményezheti az
önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének a kimondását, ha a képviselő-testület nem
dönt az összeférhetetlenségről vagy döntése jogszabálysértő. A bíróság eljárására a 37. § (5)
bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a bíróság döntése ellen –
annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül – az érintett önkormányzati képviselő,
valamint a kormányhivatal fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésről, annak beérkezésétől
számított három napon belül a másodfokú bíróság nemperes eljárásban, három hivatásos
bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság döntése ellen felülvizsgálatnak helye nincs.
Az önkormányzati képviselő tisztsége a képviselő-testület összeférhetetlenséget megállapító
határozata – ha az ellen a rendelkezésre álló határidő alatt jogorvoslat iránti kérelemmel nem
éltek – meghozatalának napján, jogorvoslati kérelem előterjesztése esetén a jogerős bírósági
döntés napján szűnik meg.
3. Tájékoztatás a KOMA adatbázisban történő jelentkezésről és elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
Az Mötv szerint az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc
napon belül 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 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.
4. képviselői képzésre vonatkozó kötelezettségről
A megválasztott képviselő (polgármester, alpolgármester, nemzetiségi önkormányzati
képviselő) az eskütételétől számított 3 hónapon belül (nemzetiségi önkormányzatok
esetében 6 hónapon belül) köteles részt venni a megyei kormányhivatal által szervezett
képzésen. A képzést a Baranya Megyei Kormányhivatal szervezi, erről az érintett
képviselőket a jegyzők útján értesíti.
5. Gazdasági program készítése
Az Mötv. a gazdasági program tekintetében az alábbiak szerint rendelkezik. A képviselőtestület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben
rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A gazdasági program,
fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó
időszakra szól. A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza
mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési
lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó
figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását,
színvonalának javítását szolgálják.
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A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel
összhangban – tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására,
színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat
hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző
ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését
követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni
vagy módosítani.
Kérem, a tájékoztatásban foglaltak szíves elfogadását.
Szentlőrinc, 2019. október 18.
Koltai Péter
polgármester
Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő‐testületének
…./2019. (X.24.) KT. Határozata
Tájékoztatás nyújtása a képviselő‐testület tagjai számára
1.
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
alábbi tárgykörben nyújtott részletes tájékoztatások tartalmát:
 a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről
 az összeférhetetlenség szabályairól
 a KOMA adatbázisban történő jelentkezésről és elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
 képviselői képzésre vonatkozó kötelezettségről
 a gazdasági program 6 hónapon belül történő elfogadásának
kötelezettségéről
elfogadja és tudomásul veszi.
Felelős: Képviselő-testület,
végrehajtásért: alpolgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal
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