
 

Budapest XXI.  Csepel  
Kerület Önkormányzata 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság 

 
 
 
 
 

B E S Z Á M O L Ó  
 

a 247/2009.(IV.16.)Kt határozat végrehajtásáról 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette: dr. Kiss B. Mihály 

Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság elnöke   
 
Előterjesztő: dr. Kiss B. Mihály 

Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság elnöke   
 
 
 
Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: 
   
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
 
 Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

2009. évi 149. sz. előterjesztés   Dr. Szeles Gábor 
Testületi ülés dátuma: 2009. 06. 18. jegyző 

 
 
Az előterjesztés leadva: 2009. június hó 15. nap 
 
 

Testületi ülés időpontja:  
2009. június 18. 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tóth János képviselő úr interpellációt nyújtott be „Interpelláció köztisztviselői 
jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló összeférhetetlensége tárgyában” címmel. Tóth 
Mihály polgármester válaszát a Képviselő-testület nem fogadta el. A képviselő-testület a 
247/2009.(IV.16.)Kt határozatával az interpelláció tárgyának részletes kivizsgálására az 
Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságot jelölte ki.   
 
Az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság az interpelláció tárgyának 
részletes kivizsgálását a 2009. május 7-ei ülésén elvégezte. A bizottság vizsgálati eredményét 
a 110/2009.(V.7.)ÜJKRB határozatban fogadta el. 
 
A bizottság a következőket állapította meg: 
 
Az interpelláció 1. kérdésével kapcsolatban megállapította, hogy a polgármester úr a testület 
által engedélyezett ötfős főtanácsadói, tanácsadói keretből hármat tölt be a vizsgált 
időszakban. Ebből kettőnél nem merült fel munkavégzésre irányuló egyéb és további 
jogviszony. Egy személynél, jelesül Szlávik Zoltánnál felmerült az, hogy korábbról 
származóan van ilyen jellegű viszonya, ami egy gazdasági társaság cégvezetői státusza. A 
cégvezető nem vezető tisztségviselő.   
 
Az interpelláció 2. kérdésére a polgármester úr csatolt írásbeli válasza választ adott. A 
polgármester úr 2006. november 3-án engedélyezte Szlávik Zoltánnak, hogy egyéb 
munkavégzésre irányuló jogviszonyát fenntartsa. 
 
Az interpelláció 3. kérdésében a bizottság felkérte a polgármester urat, hogy a május 14-ei 
képviselő-testületi ülésre írásban nyilatkozzon, hogy mivel engedélyezte, vállalja a 
felelősséget az érintett által készített előterjesztések szakszerűségéért, illetve pártatlanságáért. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 
 
Budapest, 2009. június 15. 
 
 
        

dr. Kiss B. Mihály  
   ÜJKRB elnök 

 
Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság 247/2009.(IV.16.)Kt határozat 
végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: elfogadás: azonnal 
  végrehajtás: azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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