
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
        P o l g á r m e s t e r é t ı l 
 
 
Szám: 79-6 /2011. 
 

M E G H Í V Ó 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatról szóló 7/1999. (05. 12.) számú rendeletének 13.§ (1) 
bekezdése alapján rendkívüli ülését 

 
2011. február 03-án (csütörtökön) 16 órakor 

 
tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom! 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
   (2351 Alsónémedi, Fı u. 58.) 
 
 
Tervezett napirend: 
 
Nyílt ülés: 
 
1.) Jegyzıi pályázat kiírása. 

Elıadó: Vincze József polgármester. 
 
2.) Zárt ülések anyagának nyilvánossá tétele. 

Elıadó: Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı. 
 
3.) Tejüzem bontása ügyében érkezett tervezési és kivitelezési árajánlatok 

elbírása. 
Elıadó: Vincze József polgármester. 

 
Zárt ülés: 
 
4.) Vagyoni ügy. 
 Elıadó: Vincze József polgármester. 
 
 
Megjelenésére feltétlenül számítok! 
 
Alsónémedi, 2011. január 31.  Tisztelettel:       Vincze József  
              polgármester 



ELİTERJESZTÉS 
a 2011. február 03-i rendkívüli ülés 1. sz. napirendjéhez 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 Mint ahogy már többségünknek tudomása volt róla, Rozgonyi Erik jegyzınk pályázott Gyál Város 
jegyzıi posztjára és 2011. április 01-i hatállyal a múlt héten ki is nevezték. A Jegyzı úr kérte köztisztviselıi 
jogviszonyának közös megegyezéssel történı megszüntetését, melyet támogatok, egyúttal javaslatot teszek a 
jegyzıi pályázat meghirdetésére. 
 
Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Rozgonyi Erik jegyzı 
köztisztviselıi jogviszonya 2011. március 31-el közös megegyezéssel megszőnjön, figyelemmel a 
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 14. § (4) bekezdésében foglaltakra. 
 
Határidı: 2011. március 31. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi szövegezéső pályázatot hirdeti meg a 
KSZK, valamint az Önkormányzat honlapján: 
 

„Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
pályázatot hirdet jegyzıi munkakör betöltésére 

 
Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság, 
- büntetlen elıélet, 
- igazgatásszervezıi vagy állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közigazgatási menedzser képesítés, 
- legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat, 
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga. 
A jegyzıi gyakorlat elınyt jelent. 
 
A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 
Bérezés és juttatások a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a köztisztviselık juttatásairól 
és támogatásáról szóló 23/2002.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelet és a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje és 
Közszolgálati Szabályzata alapján.  
 
A pályázathoz csatolni kell: 
- részletes szakmai önéletrajzot, 
- a Polgármesteri Hivatal vezetésére vonatkozó szakmai programot, 
- iskolai végzettségeket tanúsító okirat másolatát, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 07. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 22-re tervezett Képviselı-testületi ülés. 
A munkakör 2011. április 01-tıl betölthetı. 
A pályázat benyújtásának helye: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, 2351. Alsónémedi, Fı út 58. 
A pályázattal kapcsolatban további információ Vincze József polgármestertıl kérhetı a 29/337-101-es számon 
vagy a polgarmester@alsonemedi.hu vagy alsonemedi@upcmail.hu címen. 
 

Alsónémedi, 2011. január 31. 
 
        Vincze József  
        polgármester  



ELİTERJESZTÉS 
 

a 2011. február 03-i rendkívüli ülés 2. sz. napirendjéhez 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
 Juhász Zoltán volt képviselı képviselıi lemondásával és a Képviselı-testület 
által létrehozott munkacsoportokban való részvételével kapcsolatban a mellékelt 
állásfoglalást juttattam el a Pest Megyei Kormányhivatalba, melyre a szintén kiküldött 
válasz érkezett.  
Ez azt jelenti, hogy Juhász úr a munkacsoport tagjaként sem tekinthet be közvetlenül a 
zárt ülések jegyzıkönyveibe, ugyanakkor a zárt ülésrıl készített jegyzıkönyvek 
bizonyos részeinek a megismerését biztosíthatjuk, illetve az abban található közérdekő 
vagy közérdekbıl nyilvános adatokat nyilvánosságra hozhatjuk, a lenti törvényi 
helynek az alkalmazásával. 

„1992. évi LXIII. törvény  

a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról 

1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a 
továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megırzi e minıségét, amíg 
kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthetı azonosíthatónak, ha ıt - 
közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetıleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzı tényezı alapján azonosítani lehet; 

4. közérdekő adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévı, valamint a 
tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem esı, bármilyen módon vagy formában 
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy győjteményes 
jellegétıl; 

5. közérdekbıl nyilvános adat: a közérdekő adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 
amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetıvé tételét törvény közérdekbıl elrendeli;” 
 
 
Mivel az eredeti felvetés arra irányult, hogy Juhász Zoltán mint a munkacsoport tagja 
hozzáférhessen a Suzuki Ullmann megvásárlásával kapcsolatos képviselı-testületi 
dokumentumokhoz, ehhez viszont ugyanolyan joga van, mint bármely más 
állampolgárnak, külön döntést nem igényel az Önkormányzat részérıl a kérés egy 
részének teljesítése.  
 
 
Alsónémedi, 2011. január 31. 
 
        Rozgonyi Erik  
               címzetes fıjegyzı  
  



From: Rozgonyi Erik [mailto:jegyzo@alsonemedi.hu]  
Sent: Tuesday, January 18, 2011 1:06 PM 
To: 'Dollenstein Istvánné, dr.' 
Subject: állásfoglalás kérése 
 
Tisztelt Kormányhivatal! 
 
Abban kérném állásfoglalásukat, hogy vagyoni ügyben elrendelt zárt ülés jegyzıkönyveinek zártságát 
feloldhatja-e a Képviselı-testület, ha úgy ítéli meg, hogy elmúlt az az üzleti érdeke, amely annak 
idején a zárt ülés tartását indokolta? 
Kérdésem továbbá, hogy a zárt ülésen elhangzott anyagokból összeállított beszámoló kiadható-e az 
ügy kivizsgálására alakított munkacsoport azon tagjának, akit megválasztott e feladatra a Képviselı-
testület, azonban jelen pillanatban már nem képviselı? 
Mielıbbi válaszukat elıre is köszönöm és kérem, hogy lehetıség szerint január 25-ig válaszoljanak, 
mivel ekkor lesz a Képviselı-testület következı rendes ülése, amelyen szükség esetén döntést hozhat 
a felvetett témákban. 
 
 
 
Tisztelettel: Rozgonyi Erik jegyzı 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
Tárgy: Állásfoglalás Ügyiratszám: 30PM-367/2011. 

Ügyintézı: Dr. Dollenstein Istvánné 
�: 328-5871  

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra! 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 
Rozgonyi Erik 
Címzetes fıjegyzı részére  
 
2351 Alsónémedi 
Fı u. 58. 
e-mail: jegyzo@alsonemedi.hu 
 
 

Tisztelt Címzetes Fıjegyzı Úr! 
 
 
Ezúton tájékoztatom a zárt ülés anyagába történı betekintés engedélyezésére vonatkozó 
állásfoglalást kérı megkeresésében foglaltakkal kapcsolatos álláspontunkról. 
 
Az e-mailben küldött levélben leírtakból arra következtetünk, hogy a képviselı-testület 
munkacsoportot hozott létre egy adott feladatra, melynek teljesítéséhez olyan információ 
ismerete is szükséges, mely zárt ülésen hozott döntés iratanyagába történı betekintéssel 
szerezhetı meg. Említést tesz arról is, hogy a munkacsoportba megválasztott tagok között olyan 
személy is van, aki korábban igen, de ma már nem tagja a képviselı-testületnek. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) nem zárja ki annak lehetıségét, 
hogy a képviselı-testület az állandó, valamint az ideiglenes bizottságok mellett, a feladatai ellátása 
során munkacsoportot, elıkészítı bizottságot hozzon létre valamely feladat elvégzésére. 



Összetételére, mőködésére nem vonatkoznak a képviselı-testület szerveként mőködı 
bizottságokra megállapított szabályok, és nem rendelkeznek azokkal a jogosítványokkal, mint az 
állandó és ideiglenes önkormányzati bizottságok. A munkacsoportra önkormányzati hatáskör 
nem ruházható át, és tagjai tiszteletdíjban, juttatásban sem részesülnek. 
 
Az Ötv. 12. § (3) bekezdése értelmében fıszabály szerint a képviselı testület ülése nyilvános. A 
képviselı-testület zárt ülést tart az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben, 
és zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha 
annak nyilvános tárgyalása üzleti érdeket sértene (Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja). 
 
Az Ötv. 12. § (5) bekezdése szerint „A zárt ülésen a képviselı-testület tagjai, a nem a képviselı-testület 
tagjai közül választott alpolgármester, a kisebbségi szószóló és a jegyzı, továbbá meghívása esetén az érintett és a 
szakértı vesz részt. Törvény elıírhatja, mely esetben kötelezı az érintett meghívása.” 
 
Az Ötv. 17. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a zárt ülésrıl külön jegyzıkönyvet kell 
készíteni. A külön törvény szerinti közérdekő adat és közérdekbıl nyilvános adat megismerésének 
lehetıségét zárt ülés esetén is biztosítani kell.  
 
Fentiek alapján korábban a képviselı-testület üzleti érdekre való hivatkozással tartott zárt ülést. 
Ezt a tényt utóbb az üzleti érdek „elmúlása” nem változtatja meg. Annak azonban nincs akadálya, 
hogy a zárt ülésrıl készített jegyzıkönyv bizonyos részeinek a megismerését biztosítsák, az abban 
található közérdekő vagy közérdekbıl nyilvános adatokat nyilvánosságra hozzák.   
 
A zárt ülésrıl készített jegyzıkönyvbe az ülésen résztvevık betekinthetnek. Amennyiben a 
munkacsoport - a levelében említett „ma már nem képviselı” – tagja az érintett ügy tárgyalása 
során tartott zárt ülésen, a törvény erejénél fogva részt vehetett, akkor a betekintési jog ma is 
megilleti. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Jegyzı Urat arról, hogy levelem a 60/1992. (XI. 17.) AB határozat 
értelmében nem tekinthetı a jogalkalmazók számára kötelezı jogi iránymutatásnak vagy 
állásfoglalásnak és arra sem bíróság, sem más hatóság elıtt nem lehet érvényesen hivatkozni. 
Kizárólag jogi véleményemet tartalmazza, mely a jogalkalmazót nem menti döntése felelıssége 
alól.  
 
Budapest, 2011. január  „   „ 
 
        Tisztelettel: 
 
          dr. Danka Ferenc 
              fıosztályvezetı 
 


