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Iktatószám: SZ/127/11/2011. 

Elıterjesztés 
a Pest Megyei Kormányhivatal 30PM-381-1/2011. iktatószámú Törvényességi 

észrevétele tárgyában 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
Az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Pest megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízottja a fenti hivatkozási számú, az elıterjesztés mellékletét képezı 

törvényességi észrevétellel fordult képviselı-testületünkhöz. 

A törvényességi észrevétel a Képviselı-testület 2010. október 15-i alakuló ülésének 

döntéseire, illetve az érintettség bejelentésének elmulasztása miatti törvénysértésre irányul. 

 

Az észrevétel 1. és 2. pontja nem igényel már külön intézkedést, mivel a képviselı-
testület 2011. január 27-i ülésén már módosította a polgármester illetményére, és a 
telefonhasználatra irányuló testületi határozatokat. 

A 3. pontban szereplı „érintettség” szerint a polgármester és a képviselı-testületi tag 

alpolgármester nem jelezték személyes érintettségüket az illetmény megállapításánál, annak 

ellenére, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 14. § (2) bekezdése 

úgy rendelkezik „A képviselı-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a 

hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselı köteles bejelenteni a 

személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselı kezdeményezésére 

vagy bármely települési képviselı javaslatára a képviselı-testület dönt. A kizárt települési 

képviselıt a határozatképesség szempontjából jelenlevınek kell tekinteni.” 

Az észrevétel ezen pontja a képviselı-testület részérıl tudomásulvételt igényel, valamint 

nyilatkozatot, hogy az elkövetkezı idıszakban a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen 

járnak el a jövıben. 

 

Tisztelt Képviselı-testület! 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a testület elé: 

 

Határozati javaslat: 
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte a Pest Megyei 
Kormányhivatal 30PM-381-1/2011. iktatószámú Törvényességi észrevételét. 
Az észrevétel 1. 2. pontjában elıírt határozat módosításokat a Képviselı-testület 
megtette 2011. január 127-i ülésén a 21-24/2011. (I. 27.) határozatokkal. 
A z érintettséggel kapcsolatban a képviselı-testület kinyilatkozza, hogy mindent elkövet, 
hogy a jövıben a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen járjon el. 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl a Pest Megyei 
Kormányhivatalt értesítse. 
Pécel, 2011. február 9. 

Szöllısi Ferenc 
polgármester 

A döntés egyszerő többséget igényel, 

Melléklet: 1 db. kérelem, 1 db. megállapodás minta 

 

Az elıterjesztést készítette: Jeney Erzsébet irodavezetı 

SZMSZ-nek megfelelés szempontjából ellenırizte: Dr. Székely Attila jogi elıadó 

 

Az elıterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi kifogást nem emelek 

 Dr. Csizmadia Julianna Címzetes fıjegyzı 
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