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

Széll Istvánné Polgármester Asszony részére 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

A 2014 december 9.-i testületi ülésen az Ügyrendi bizottság megüresedett helyére sikertelenül tett személyi 
javaslata után kialakult patt helyzet feloldása érdekében az alábbiakat terjesztem elő: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 37. § (3) pontja 
alapján 

 összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezek Vass Józsefné képviselő asszony ellen. 

Álláspontom szerint Vass Józsefné azáltal, hogy nem vállalta bizottsági tagságot, kimerítette az Mötv 36. § (1) 
pontját: 

 „Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem 
 folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja” 

Indoklás: 

1.)  Vass Józsefné képviselő asszonynak több ciklusnyi képviselő tevékenysége után tisztában kellett lennie azzal, 
hogy ha nem vállalja a bizottsági tagságot, a képviselő testület 2014 november 20.-i ülésén megválasztott Ügyrendi 
bizottsága 2 fővel működésképtelen lesz, ugyanis a Polgármester Asszonynak az 5 fős testületből nincs lehetősége 
rajta kívül mást jelölni a bizottság megüresedett helyére. A lehetőséges jelöltek és státuszuk:: 
 Széll Istvánné:   polgármester, az Mötv alapján nem lehet bizottsági tag, 
 Feketéné Danyi Andrea Csilla: alpolgármester, az Mötv alapján nem lehet bizottsági tag, 
 Schveitzer Krisztián:   a bizottság megválasztott elnöke, 
 Ivády Gyula Zoltánné:   lemondott tag, Mötv 58. § (3) alapján nem lehet újra bizottsági tag, 
 Vass Józsefné:   utolsó lehetséges jelölt. 

2.)  Vass Józsefné személyes ügyet csinált a bizottsági tagság összetételéből. A testületi ülésen elhangzott a 
szájából(hangfelvételen leellenőrizhető), hogy akkor vállalja a tagságot ha a másik két tag Schveitzer Krisztián és  
Ivády Gyula Zoltánné lesz. Amint egyértelművé vált számára, hogy nem új bizottság lesz választva, hanem a 
törvényesen megválasztott bizottság lemondott tagja helyett kell új tagot választani, akkor közölte, hogy nem 
vállalja. A képviselő asszony ezen magatartásával megkérdőjelezte a Polgármester Asszony azon jogát (Mötv 58. § 
(2)), hogy csak Ő tehet javaslatot a tagok személyére. Továbbá véleményem szerint zsarolta a Polgármester Asszonyt 
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ezen magatartásával, mivel tudatában volt az Indoklás 1. pontjában vázolt helyzettel és ennek ellenére vagy éppen 
ezért személyi feltételeket szabott. 

3.)  Bár Vass Józsefné nem indokolta meg hogy miért nem vállalja a bizottsági tagságot, de vélelmezhető, hogy a 
2014 november 20.-i testületi ülésen többség által megszavazott külsős bizottsági taggal, azaz Morvai Gézával van 
problémája. Ennek még aktív képviselőként hangot is adott a választási kampány során egy hazugságokkal és 
rágalmakkal teli szórólapon (a szórólap mellékelve), melyen egyértelműen kijelentette, hogy többek között Morvai 
Gézával nem hajlandó együtt dolgozni. Eddig a szórólap tartalmát kampánytúlkapásnak tartottam, de úgy néz ki Vass 
Józsefné ezt véresen komolyan gondolja. Ha igaz e pontbéli vélelmezésem, akkor különösképpen igaz az hogy a 
Vass Józsefné olyan tevékenységet folytat, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingatja. Nem 
csak azért mert nem vállalta a bizottsági tagságot, hanem azért is mert a szórólap tartalmát teljesen komolyan 
gondolja és ezért nem tud eleget tenni az Mötv 32. § (1) -nak:  

“Az önkormányzati képviselő a település (fővárosi kerület, megye) egészéért vállalt felelősséggel képviseli a 
választóinak az érdekeit.” 

4.) A több hónapja működésképtelen ügyrendi bizottság miatt erősen sérülnek a választó polgárok jogai, pár 
fontosat kiemelnék: 

 1. A külsős bizottsági tag által biztosított társadalmi és választói akarat nem tud érvényesülni a testület  
 döntéseiben. 

 2. A választó polgároknak nincs lehetősége megismerni a vagyonbevallásokat. 

 2. Az SZMSZ alapján a bizottságnak kellene lefolytatni az összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárásokat. 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

Ezen kezdeményezésemnek nem elsődleges célja Vass Józsefné Képviselő Asszony lemondatása. A képviselő 
Asszonynak az eljárás során lesz lehetősége az összeférhetetlenségi okok megszüntetésére. Amennyiben ezt 
mégsem tenné, nem fog nagyon sérülni a választói akarat, hiszen a megüresedett helyre Berecz Zsolt fog bekerülni, 
aki a kampány során kinyilvánította, hogy azonos nézeteket vall Vass Józsefnével. 
Mint korábban említettem, a összeférhetetlenségi eljárást az SZMSZ alapján az ügyrendi bizottságnak kellene 
lefojtatni. Mivel a bizottság akadályoztatva van a működésében, ezért - a magyar jogrendben szokásos módon - a 
bizottságot létrehozó és hatáskörrel felruházó fórum, azaz Nemti Képviselő Testülete jogosult és köteles lefolytatni az 
összeférhetetlenségi eljárást.  

Kérem az eljárás lefolytatását. 

Tisztelettel, 

Danyi Csaba 
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