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l.) A megüresedett egyéni listás képviselói

Nagy Tibor
polgármester

mandátum betöltése

2.) Albert Richardo András önkormányzati
eskü (fogadalom) tétele
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polgármester

) Javaslat

T iszaeszlár Közsé g Önkormán y zata Képvi selő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáről szőlő
7 l 20 I 4 (XI. 2 0. ) szérnúönkormány zati r endelet 6, számí
mellékleténekmódosítására

Nagy Tibor
polgiá,rmester

4,) Javaslat az Ü gyrendi Bizottség elnökének megv álasztására

Nagy Tibor
polgármester

5.) Javaslat a Képviselői összeferhetetlenséget, valamint a
képvi sel ők é s a p o l gárm e ster vagyo nny ilatko zatát ellenőr ző
bizottság tagj ának megválasztása.

Nagy Tibor
polgármester

Tiszaeszlár, 2018. szeptember 14.
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Lffiu
polgármester

JEGYZŐXÖNYV
Készült: Tiszaeszlár Község Képviselő-testülete 2018. szeptember 14. -éntartott ülésén.
Jelen vannak:

Nagy Tibor polgármester
Albert Richardo András
Aleksza Pál
Farkas Ferenc
Kunkli Miklósné
Meleg Barnabás
Rácz Tibor képviselők

Megjelent továbbá: Kovács András a Helyi Választási bizottság elnöke.
Je gyzőkön yv v ezető : D ér L ászlőné

Nagy Tibor polgármester szeretettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállap ítla, hogy 6
képviselőből 6 képviselő megjelent, így aziléshatározatképes, aztmegnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, melyet a képviselő
-testület 6 igen egyhangú szavazattal elfogadott.
tás ké
Előadó: Kovács András a Helyi választási Bizottsáe elnöke

betöltése.

Kovács András a Helyi Yálasztási Bizottság elnöke ismertette, hogy Csányi Zsolt települési
önkormányzati képviselő megbízatása a Magyarországhelyl, önkormányzatol<tőI szőIő 20II.
évi CLXXXIX. törvény 29.§ (1) bekezdés f) pontja alapján lemondással megszűnt. A helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek válasáásáról szőlő 2010. évi L. törvény 21.
§
(1) bekezdése szerint ,,Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg,
helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép." Tiszaeszlár községben2014. október
12, napján megtartott önkormányzatí választáson a települési önkormányzati képviselők
válaszíásának eredményét megállapító jegyzőkönyv alapjan a szavazatszám szerinti
sorrendben következő legtöbb szavazatot elért jelölt Albert Richardo András 247 szavazattal
Albert Richardo András úgy nyilatkozott, hogy a képviselői megbízást vállalja. Fentiekre
figYelemmel a Helyi Választási Bizottság a lemondás miatt megüresedett önkormányzati
kéPviselŐi mandátumot az egyénílistás következő legtöbb érvényesszavazatot szerzettAlbert
Richardo András részéreadta ki 2018. szeptember 7. napjánkelt Il20I8. (IX.07.) HVB
határ ozattal. A határ ozat j o gerő s.
Nagy Tibor Polgármester megköszönte a Helyi Választási Bizottság Elnökének atájékoztatőt,
és javasolta, hogy a képviselő - testület atájékoztatót vegye tudomásul.

2

A

Képviselő - testület Kovács Andrásnak, a helyi Választási Bizottság elnökének

tájékoztatőját egyhangúlag tudomásul vette,

a

Tárey: (2.tsp.) Albert Richardo András önkormányzati képviselő eskü (foeadalom)

tétele

Előadó: Naev Tibor poleármester

Nagy Tibor Polgármester elmondta, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairől szőlő
20II. évi CLXXXIX törvény 28. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő a

képviselő - testület alakuló ülésén,időközi váIasztás esetén a megválasztását követő üléséna
képviselő - testület előtt a 1. melléklet szerinti szöveggel esküt tesz és enől okmányt ír alá.
Felkérte a jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel.

/

Az,eskü szövege:

,, Ell, Albert

Richardo András becsületemre

és lelkiismeretemre

fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom ; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Tíszaeszlár
település fejlődésének előmozdítása érdekébenlelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen ! ,, l
Albert fuchardo András képviselő a Képviselő

- testület tagtrai előtt az esküt letette, és az
jegyzőkönyv
esküokmányt, mely a
mellékletét képezi - aláírásával hitelesítette.

Tárgv: (3.tsq.) Javaslat az Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztására
Előadó: Nagy Tibor poleármester

Nagy Tibor Polgármester elmondta, hogy a képviselők a napirenddel kapcsolatos
előterjesztést megkapták. Csányi Zsolt volt a bizottsági elnök helyére új bizottsági tagot
elnököt kell választani. Az ügyrendi bizottság új tagjának Albert Richardo Andrást javasolta
megváIasztani. Figyelemmel arra, hogy a képviselők részérőlkérdésés hozzászólás nem volt
javasolta a Képviselő - testületnek az előterjesztés részétképező határozatí javaslat
elfogadását.
A Képviselő - testület

6 igen szavazattal, I taríőzkodással az alábbihatározatothozta:

Tiszaeszlár Község Önkormányzat
határozata:

Képviselő testülete 14l20l8. (IX.

14.) Kt.

A Képviselő - testület:

- Csanyi

Zsolt,

me gállapítj a, ho

-

az Ügyrendi Bizottság tagjának a

gy

C

sányi Zsolt bizottsági tagsága

me

lemondását tudomásul veszi,

gszúnt.

AzÜgyrendi Bizottság elnökének Albert Richardo Andrást megválasztja.

Tárgy: (4.tsp.) Javaslat a Képviselői összeférhetetlenséget. valamint a képviselők. és a
polgármester vagyonnyilatkozatást ellenőrző bizottság tagiainak felülvizsgálata
Előadó: Nagv Tibor polgármester

Nagy Tibor Polgármester elmondta, hogy a képviselők a napirenddel kapcsolatos
előterjesztést megkapták. Csányi Zsolt Képviselői összeférhetetlenséget, valamint a
képviselők, és a polgármester vagyonnyllatkozatást ellenőrző bizottság tagaj helyére új
bizottsági tagot kell választani. A bizottság új tagjának Albert Richardo Andrást javasolta
megválasztani, Figyelemmel arra, hogy a képviselők részérőlkérdésés hozzászólás nem volt
a Képviselő - testületnek az előterjesztés részétképező hatfuozati javaslat
elfogadását.

javasolta

A Képviselő - testület

6 igen szavazattal, egy tartőzkodással az alábbihatátrozatothozta,,

Tiszaeszlár Község Önkormányzat
határozataz

Képviselő testülete

14t201,8.

(IX. 14.) Kt.

A Képviselő - testület:

-

Csányi Zsolt, az Ügyrendi Bizottság tagjrának
me gállapítj a, ho

-

gy

C

sányi Zsolt bizottsági tagsága

a

me

lemondását tudomásul veszi,

gszűnt.

AzÜgyrendi Bizottság elnökének Albert Richardo Andrást megváIasztla.

Tárey: (5. tsp.) Javaslat Tiszaeszlár Község Önkormányzata Képviselő - testületének a
Szervezeti és Működési Szabálvzatáról szQló 7/2014 (XI. 20.) számú önkormányzati
rendelet 3. és 6. számú mellékleténekmódosítására

Előadó: Nagy Tibor Polgarmester

Nagy Tibor Polgármester elmondta, hogy a képviselők a napirenddel
előterj esztést megkapták.

kapcsolatos

Tiszaeszlár Község Önkormányzat Képviselő - testülete 4t2018. (IX. 14.) sz. rendelete a
Szervezeti és Működési SzabáIyzatrőI sző|ő7l20l4. (XI. 20.) számú rendeletének
módosításáról
Tiszaeszlér Község ÖnkormányzatánakKépviselő - testülete a2OIL évi CLXXXIX törvény
53. § (1) bekezdésébenkapott felhatalmazása alapjén a Szervezeti és Működési SzabályzatrőI
szóló (továbbiakban SZMSZ) 7l20I4. (XL20,) szétmúrendeletét az aláhbiak szerint módosítja:

1.
Az SZMSZ az alábbi 3.

§.

számú melléklete az alábbiak alapjan módosul:

3 számű melléklet a712014. (XI. 20.) Kt. rendelethez

A Képviselő -

testület bizottságainaklétszátma, tagjainak névsora

Tiszaesz\ár Község Képviselő

-

testülete a következő bizottság okathozzalétre:

4

Albert Richardo András
Aleksza Pál
Rácz Tibor

elnöke:
tagjai:

2.

Pénzügyi Bizottság
elnöke:
tagjai:

3.

Ellenőrző Bizottság
elnöke:

tagai:

- tag|ainak

száma:3 fő
Aleksza Pál
kunkli Miklósné
Meleg Barnabás

- tagjainak száma:4

fő
Rácz Tibor
kunkli Miklósné
Meleg Barnabás
Albert Richardo András

2.
Az SZMSZ 6, számí melléklete az alábbiak

§.

alapján módosul:

6. száműmelléklet a7l20I4. (XI.20.) Kt. Rendelethez

A Képviselő -

testület tagjainak névsora

20 I 4 . évben v áIasztott po gármester
1

:

20l 4. évben választott alpolgármester:
20 I 4. évben v álasztott képviselők
:

Nagy Tibor
Farkas Ferenc
Albert Richardo András,
Aleksza Pál
Farkas Ferenc
Kunkli Miklósné
Meleg Barnabás
Rácz Tibor

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2018. 09. 14.
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba

Van - e még valakinek kérdése?

A

napirendi pontokkal kapcsolatban
polgármester megállapítja, hogy mi

hozzászőIás nem hangzott el, Nagy Tibor
volt, aztbezárja.
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ELŐTERJESZTÉS
-

Tárgy:

A

a Képviselőtestülethez -

Szervezeti és működési Szabályzat módosítása.

Előadó: Nugy Tibor polgármester

Tisztelt Képviselőtestület

!

A Képviselőtestület és a bizottságok tagjainak felsoro lását azSzMSz melléklete tartalmazza,
így ha a testületi tagok személyébenváItozás következik be, szükségessé válik a rendelet

módosítása, Az SzMSz 3.1 számű melléklete a bizottságok tag|ainak a felsorolását
tartalmazza. Az Ügyrendi Bizottság új tagja Albert Richardo András, a 6,/ melléklet a
Képviselőtestület tagjait sorolja fel, a tagok közül a lemondott képviselőt törölni, a belépő új
tagot, Albert Richardo Andrást pedig fel kell venni a testületi tagok sorába.
Kérem a Képviselőtestületet, hogy a módosítást fogadja el.

HATÁSVIZSGÁLAT

a./ Társadalmi, gazdasági. költségvetési hatás: Az SzMSz mődosítás tükrözi az aktuális
váIasztási eredménynek megfelelő képviselő és bizottsági névrort.
b./ Környezetvédelmi, egészségügyi hatás : nincs.
c./ Jogszabály alkalmazáshoz szükséges adminisztráció" személyi, szervezeti tárgyi és
pénzüeyi feltételek: A rendelet alkalmazásának adminisztratív és pénzijgyi vonzatai
nincsnek.
d./ A rendelet alkotásának szükségessége. iogalkotás elmaradásának várható
következményei: A Képviselőtestület és bizottságok jogszabály szerinti működésének
biztosítása.

R{;-,:.\
\
..\\
'.

Tíszaesz|ár, 201 8. szeptember 7.
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ELÓTERJESZTES
Tisztelt Képviselő-testület
C

sányi Zsolt Önko tmány zati Képvi selő

A

Magyarország

helyi

ti

!

sztsé géről lemondott,

önkormányzatairőI

szóló 201L évi CLXXXX törvény

(a

továbbiakban: Mötv.) 42. § 2. pontja szerint a képviselő - testület át nem ruhéahatő hatáskörei
kö zé tarto zik a szerve zetének ki al akítása é s műkö dé s ének me ghatár ozása.

A Mötv. 57. §-a a bizottsággal és annak tagságával kapcsolatban az alábbiak szerint
rendelkezik: ,,A képviselő - testület szervezeti és múködési szabályzaíban határozza meg
bizottságait, a bizottság tagjainak számát, a bizottságok feladat és hatáskörét, működésének
alapvető szabáIyatt.'
A Mötv. 58, §-a az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
,,(1) A bizottság elnökének és tagjainak a képviselő - testület által t<irténő megválasztással jön
létre, a képviselő - testület megbízatásanak időtartamára. A bizottság elnökét és - az elnökkel
együtt számított - tagjainak több mint felét az önkormányzati képviselők közül kell
váIasztani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy taga a polgármester.

(2)
képviselő - testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester
^
előterjesztésére
bármikor megváltoztathatla, a kötelezőenIétrehozartdó bizottság kivételével a
bizottságot megszüntetheti"
Tiszaeszlár Község Önkormányzata Képviselő - testületének a Szewezeti és Mtíködési
Szabályzatáről szőlő 7l20I4 (XI.20.) önkormanyzati rendelet 6. számű melléklete tartalmazza
a Képviselő - testület által létrehozottbizottságokat, tagjainak megjelölésével.

A Mötv. 58. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a bizottság tagja megbízatásánől
lemondhat. A lemondásról szóló nyilatkozatot - melyet visszavonni, módosítani nem

írásban
lehet, a
polgármesterhez kell benyújtani. A megbizatás a lemondásban meghatérozott, a lemondást
követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az irásbeli nyilatkozat átvételének
napján szűnik meg,

A

fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján javaslom, hogy az Ügyrendi Bizottság és a
Képviselői összeférhetetlenséget, valamint a képviselők, a polgármester vagyonnyilatkozatát
ellenőrző bizottság tagtrai közé Albert Richardo Andrást válasszuk meg.
Haíérozatijavaslat:

Tiszaeszlár Község Önkormányzat
ltatározata:

A Képviselő - testület:

Képviselő testülete

.......t2}t8. (..........) Kt.

a lemondását tudomásul veszi,
sányi Zsolt bizottsági tagsága megszűnt.

Csányi Zsolt, az Ügyrendi Bizottság tagjának
me gá1l apítj a, ho

-

gy

C

AzÜgyrendi Bizottság elnökének Albert Richardo Andrást megváIasztja.

Tiszaeszlár Község Önkormányzat Képviselő
határozataz

-

testülete

......./2018. (...........) Kt.

A Képviselő - testület:

-

Csányi Zsolt, az Ügyrendi Bizottság tagjának

a

lemondását tudomásul veszi,

megállapítj a, hogy Csanyi Zsolt bizoítsági tagsága megszűnt,

Az Ügyrendi Bizottság elnökének Albert Richardo Andrást megválasztja.

Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet a mellékelt határozaí-tervezetek elfogadására.

T

iszaeszlár, 201 8. szeptember 6.
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őxpr

En, ALBERT RICHARDÓ aNlnÁS

becsületemre és lelkiismeretemre

fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez
hű leszek; a jogszabályait megtartom és másokkal is
az önkorm ány zatí képvi s elő i

feladataimat TI SZAE

S

ti szts

é gemb ő 1

ZLÁR község

eredő

fej lődé sének előmo

zdítása

érdekében l elkii smeretesen telj esítem, tisztségemet a magy aí

nemzet jav ár a gyakorlom

Isten engem úgy segéljen!

Tiszaeszl ár, 201 8. szeptember 14.

Albert Richardó András
eskütevő

A TIszAESzLÁRI HELyI vÁLASZTÁsr

-

nrzorrsÁc

1/2018.(Ix.07.)

HATÁno zAT A
m e gü res ed

ett helyi önkorm án y zati kiadás a képvis elői mandátum tárgyáb an

A Tiszaeszlári Helyi YáIasztási Bizottság Magyarországhelyi önkormányzatairől

szőtő 2011. évi CLXXXry.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 29. §. (1) bekezdés f) pontja, valamint a 30. § alapjánCsanyi Zsolt helyi
önkormányzati képviselő lemondása miatt megüresedett mandáfum tárgyábanmeghoztaa következő

határozatot:
Csányi Zso|t helyi önkormányzatiképviselő Tiszaeszlár Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének
címzett írásbeli nyilatkozatában 2018. szeptember 06-án bejelentette lemondását, ezért képviselői
megbuatása 2018. szeptember 06-án megszűnt.

ATiszaeszlari Helyi Választási Bizottság a lemondás miatt megüresedett önkormányzati kópviselői
mandátumot a Tiszaeszlár Község egyéni listán a következő legtöbb szavazatot elért jelölt, Albert Richardo
András részéreadja ki.
§határozat ellen annak meghozatalátő| számííott 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szetvezet,továbbáazügyben érintetttermészetes és jogi személy,ajogi
szernélyiség nélküli szervezet személyesen, levélen, telefaxon vagy elektronikus levélben a Sz.Sz.B. Megyei
Területi YáIasztási Bizottsághoz címzeti fellebbezést nyújthat be a Tiszaeszlári HelyiYálaszíási Bizottságnál
(4464 Tiszaeszlát, Rákóczi F. u. 91., tel.: 06-421277-505.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az
legkésőbb 2018.09.10. napján 16.00 óráig megétkezzen. A hataridő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia

kell

:

a)

a

b)

a kérelem benyújtatójának nevét, lakcímér(székhelyét) és - ha a

kérelem aváIasztási eljárásról szőIő 2013. évi XXXVI. tcirvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3)
bekezdése szerinti alapját,
lakcímétől (székhelyétől) eltér _

postai értesítésicímét,

c)

a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját illetve ha a külftjldön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező váIasztópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, amagyat állampolgárságát

igazolő okiratának típusát és számát, vagy azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazolő
okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezetesetében a bírósági
nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tárgyánál fogva illetékmentes.

Indokolás
A Tiszaeszlári Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Csányi Zsott - a2!014,október l2-i időközi

egyéni listás helyi önkormányzati képviselő választáson képviselői mandátumot szerzett- önkormiányzati
képviselő a Képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával2018. szeptember 06. napjával lemondott
önkormányzati képviselői mandátumáról.
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