
2015. február 24. Vámosszabadi Önkormányzata Képviselő-Testület nyilvános ülés

5. napirendi pont Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságának megalakulása, tagok 

eskütétele

Előterjesztő: Hordós Tamás képviselő

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Aljegyző Asszony! Tisztelt Képviselők!  

Vámosszabadi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2014.  november  27.-én  (jegyzőkönyv)

úgy  határozott,  hogy  létrehoz  egy  bizottságot  „Vámosszabadi  Község  Önkormányzata

Képviselő-testületének Gazdasági,  Településfejlesztési  és Turisztikai  Bizottsága”,  röviden

„Gazdasági Bizottság” néven.

A 2015.  január  22.-i  ülésen a képviselő-testület  a  12-es számú határozattal  a  Gazdasági

bizottság elnökének Hordós Tamás képviselőt, a 13-16-os számú határozatokkal tagoknak

pedig Luka Zoltán képviselőt, Pajor Károly képviselőt, Ambrus Gellért és Csiza-Pák Eszter

vámosszabadi lakosokat tagokat választotta.  

Felkérem az  Aljegyző  Asszonyt,  hogy  a  megválasztott  bizottság  nem képviselő  tagjaira

vonatkozó törvényi rendelkezéseket ismertesse és  a bizottsági tagokból az esküt vegye ki.

 Az Ötv szerinti rendelkezés:

A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjaira vonatkozó külön szabályok

„40. § (1) 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.

(2)  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.

(3)  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.

(4)  A  képviselő-testület  bizottságának  nem  képviselő  tagjára  az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjára,
természetbeni juttatására, költségtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.tv
http://www.vamosszabadi.hu/files/K%C3%A9pvisel%C5%91-test%C3%BCleti%20%C3%BCl%C3%A9s_2014_11_27.pdf


Az eskü szövege bizottsági elnök:

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; a Gazdasági Bizottság elnöki tisztségemből eredő 

feladataimat Vámosszabadi község fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

Az eskü szövege bizottsági tagok:

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; a Gazdasági Bizottság tagi tisztségemből eredő 

feladataimat Vámosszabadi község fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Vámosszabadi, 2015. február 21

Hordós Tamás Képviselő


