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Módosító Javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Ur!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése alapján az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történ ő átadásáról ,
valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T/8887. számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 3 .§-ának (1) bekezdésében szabályozott, Ötv. 33/A. § (la) bekezdése az
alábbiak szerint módosul :

„(la) A főállású polgármester :
a) a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellem i
tevékenység kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt [- az országgyűlési
képviselő i megbízatás kivételével —] nem létesíthet ;
b) [a képviselő—testület hozzájárulása nélkül] nem lehet
ba) vállalatnak vezérigazgatója, vezérigazgató—helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese,
igazgatótanácsának, vezető testületének és felügyel ő bizottságának tagja ,
bb) gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy
vezető testületének, felügyelő bizottságnak tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezet ője (vezérigazgatója) ,
be) szövetkezet tisztségvisel ője ,
bd) alapítvány kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője[.],.
be) olyan gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkez ő tag vagy részvényes ,
amely a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint nem min ősül átlátható szervezetnek.”



Indokolás

A főállású polgármester tevékenységét a szóhétköznapi és jogi értelmében véve is főállásban
végzi . Ebből eredően, amennyiben országgyűlési képviselő i megbízatást elfogadhatna, úgy
azt szűkségképpen csak mellékállásban láthatná el . Az Országgyűlés a népszuverenitás
legfőbb letéteményese, a nép képviseletének mellékállásban történő ellátása fogalmilag kizárt .
Ugyancsak fontos, hogy egyes önmagában véve is jelent ős időbeni elfoglaltságot és
személyes felelősséget feltételező tevékenységek ellátása semmilyen körülmények között, így
a képviselőtestület hozzájárulása mellett se legyen folytathatóak . Nélkülözhetetlen, hogy a
főállású polgármester mindenfajta befolyástól mentessen, pusztán a közösség érdekébe n
végezze tevékenységét . Szükséges ezért, hogy amennyiben magánemberként gazdálkod ó
szervezet tagja, úgy az adott társaság szerkezete, felépítése, tevékenysége mindenki számára
átlátható legyen. Mindez kiemelten fontos a főállású polgármester irányában fennálló
közbizalom kialakítása és fenntartása okán is .

Budapest, 2012 . november 6 .

Szilágyi György
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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