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Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal Nemti Kirendeltség 
3152 Nemti, Kossuth út 28. 

Széll Istvánné Polgármester Asszony részére 

Tárgy: Kiegészítés a 2015. január 12.-én kelt, Vass Józsefné ellen általam kezdeményezett összeférhetetlenségi 
eljárás indoklásához. 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

Mint az összeférhetetlenségi eljárást kezdeményező  levelemben is jeleztem és 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv) 37. § (1) pontja is kimondja: 
  
 “Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi ok 
 felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni.” 

Vass Józsefné képviselő asszony ellen a legfőbb összeférhetetlenségi okként jelöltem meg, hogy személyes ügyet 
csinált a bizottság tagjainak összetételéből és ezen makacsságával hátráltatta a képviselő testület és a polgármester 
munkáját, kényszerlépésekre kényszerítette a polgármestert,  továbbá ezen magatartása miatt sérültek Nemti 
lakosainak jogai is. 

Vass Józsefnének lehetősége lett volna a 2015. január 9.-i testületi ülésen az összeférhetetlenségi ok 
megszüntetésére. Azonban ahelyett, hogy élt volna ezen lehetőségével és elvállata volna az 5 fős bizottságban a 
tagságot, megint nemet mondott a tagságra, újfent kényszerlépésre kényszerítve ezzel most már nem csak a 
polgármester asszonyt hanem a testületet is mivel az eredetileg tervezett 5 fős bizottság helyett kénytelenek voltak 
csak egy 3 fős bizottságot létrehozni. Arról nem is beszélve, hogy kellemetlen helyzetbe kerültek a meghívott külsős 
bizottsági tagjelöltek is. 

Elgondolkodtató az a tény is, hogy Vassné Józsefné képviselő asszony ezen hozzáállása miatt kb. 4 hónapot csúszott a 
kötelezően létrehozandó bizottság megalakítása a törvényes határidőhöz képest. 

Továbbá felteszem a kérdést: Mi lesz akkor ha pl. egy katasztrófa helyzetben sürgősen létre kell hozni egy ad-hoc 
bizottságot és a bizottság külsős szakember tagjával szintén személyes problémái lesznek Vass Józsefné képviselő 
asszonynak? 

Véleményem szerint egy képviselő senkivel semmilyen indokból nem viselkedhet kirekesztő módon. 
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Tisztelt Polgármester Asszony! 

Kérem ezen levelem továbbítását az összeférhetetlenséget tárgyaló fórum (testület és/vagy bizottság) felé. 

Tisztelettel, 

Danyi Csaba 

_________________________________________________________________________________ 

Hivatkozott aktuális jogszabályok az Mötv-ből: 

37. § (1) 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. 

(2) Ha az önkormányzati képviselő az (1) bekezdésben foglalt 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. 

(3) 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 (2) bekezdés szerinti határozathozatalra sem kerül sor. 

36. § (1) Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem 
folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja 

32. § (1) Az önkormányzati képviselő a település (fővárosi kerület, megye) egészéért vállalt felelősséggel képviseli a 
választóinak az érdekeit. Az önkormányzati képviselők jogai és kötelességei azonosak. 

57. § (1) 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. 

58. § (2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor 
megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti. 
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