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Tárgy:

Polgármesteri jogviszony létesítésével kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő:

Sólyom Károly alpolgármester

Előkészítette: Dr. Imre László jegyző
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Benczik Zsolt irodavezető
Megtárgyalja: --TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló –
módosított – 1990. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Övjt) 9. § (1) szerint „A
10 000-nél több lakosú településen és fővárosi kerületben a képviselőket vegyes választási rendszerben (43-45. §) választják.
(2) Az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma:
a) 25 000 lakosig 10 egyéni választókerület és 7 listás mandátum;”
Tekintettel arra, hogy Tapolca Város lakossága 2009. január 1-én 17.023 fő, így
a Képviselő-testület létszáma 17 fő. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 32. § értelmében „A polgármester tagja a
képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő.” Amennyiben az időközi választáson mandátumot szerzett polgármester egyben települési képviselő is
volt, mandátumáról nem kell lemondania, kivéve ha ő így dönt. Császár László polgármester a 2006. október 1-én megtartott települési képviselők és polgármesterek választásán megszerzett egyéni képviselői mandátumáról nem
kíván lemondani, természetesen részére a képviselői tiszteletdíj – megválasztását követően – nem adható.
Az Ötv. 33/ (2) szerint „A főállású polgármester:
a) a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt - az országgyűlési képviselői megbízatás kivételével - nem létesíthet;
b) a képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem lehet
ba) vállalatnak vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének és felügyelő bizottságának tagja,
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bb) gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának
vagy vezető testületének, felügyelő bizottságnak tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója),”
Az Ötv. fenti összeférhetetlenségi szabályainak egy része csak a főállású polgármesterre vonatkozik. Ezek alapján a foglalkoztatási jogviszonyban álló
polgármester az országgyűlési képviselői megbízatás kivételével nem létesíthet a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá
eső szellemi tevékenység kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt. A képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem lehet vállalatnak:
- vezérigazgatója,
- vezérigazgató-helyettese,
- igazgatója,
- igazgatóhelyettese,
- igazgatótanácsának, vezető testületének és felügyelő bizottságának tagja.
Ugyancsak képviselő-testületi hozzájárulás kell ahhoz, hogy a főállású polgármester gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának,
igazgatóságának vagy vezető testületének, felügyelő bizottságnak tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője, illetve vezérigazgatója, szövetkezet tisztségviselője,
vagy alapítvány kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője legyen.
Polgármester Úr megválasztását megelőzően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöki Kabinetvezetői tisztségét töltötte be – köztisztviselőként – mely jogviszony közös megegyezéssel 2009. április 3-i hatálylyal megszüntetésre kerül.
Szintén megválasztását megelőzően a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc
Kórház Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöki tisztségét töltötte be, melyet a
továbbiakban is be kívánja tölteni. Ez a tisztség – tekintettel arra is, hogy Tapolca városában is működik járó és fekvőbeteg ellátást biztosító intézmény –
az egészségügyi szabályozás jelenlegi helyzetében rendkívül fontos. Így biztosítható, hogy a szabályozás változásairól első kézből kaphatunk információkat, valamint gyakorlati tapasztalatokat szerezhetünk egy központi feladatokat ellátó intézmény vezetésében való részvétellel. Egyéb a polgármesteri
tisztség ellátásával összeférhetetlen jogviszonnyal – polgármester úr nyilatkozata alapján – nem rendelkezik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármesteri tisztség ellátásával
kapcsolatos tájékoztatót tudomásul venni, valamint a hozzájárulását az elnöki
teendők ellátásához megadni szíveskedjen.
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HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a polgármesteri jogviszony létesítésével
kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.

II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul, hogy Császár László Tapolca Város Polgármestereként a Veszprém Megyei
Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöki tisztségét megválasztását követően is betöltse.

T a p o l c a, 2009. április 1.

Sólyom Károly sk.
alpolgármester

