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ELŐTERJESZTÉS 
 

 
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. január 30. napján tartandó ülésére. 

 

 

 

Tárgy: Javaslat jogi képviselő megbízására járdaépítéssel kapcsolatos feljelentés vonatkozásában 

 

Előterjesztő: Bardócz Gábor alpolgármester 

 

Előterjesztés előkészítője: Bardócz Gábor alpolgármester 

 

Törvényességi szempontból ellenjegyezte: dr. Kuji Eszter jogi referens 

 

A Képviselő-testület minősített többségű döntése szükséges a bizottság által nem tárgyalt 

jelen ügy napirendre vételéről. 

 

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni. 

 

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2020-as pandémia idején hozott polgármesteri határozatokkal kapcsolatban az akkori képviselő-

testület vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte az alábbi határozatokban foglaltak szerint: 

161/2020. (VII.29.) Képviselő-testület határozata 

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzati 

bizottságok által jelzett, vélelmezett szabálytalanságok felülvizsgálatára vizsgálóbizottságot hoz létre. 

A vizsgálóbizottság az eredményeit 2020.08.10-én, 17 órától rendkívüli képviselő-testületi ülés 

keretein belül tárja a testület elé. A vizsgálóbizottság tagjai: Csima Melinda, Kovács Tibor Ferenc, 

Bardócz Gábor. Ennek megfelelően: 

1. A képviselő-testület felhatalmazza a vizsgálóbizottsági tagokat a vizsgálatok lefolytatására. 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy álljon a vizsgálóbizottság rendelkezésére. 

3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy támogassa a vizsgálóbizottság munkáját a Hivatal 

oldaláról. 

Felelős: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester, Ancsin László jegyző 

Polgármester Határidő: azonnal 

A Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA 

 

A vizsgálóbizottság jelentését az akkori képviselő-testület a lenti határozatában foglaltak szerint 

elfogadta: 

180/2020. (VIII.10.) Képviselő-testület határozata: 

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a veszélyhelyzetben hozott 

polgármesteri döntések felülvizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság beszámolóját elfogadja: 

Szlaukó Istvánné képviselő Nem 

Bardócz Gábor képviselő Igen 

Koszták Rudolf képviselő Tartózkodik 

Kovács Tibor Ferenc képviselő Igen 

Papp Gabriella Diána képviselő Igen 

Rónai Pálné képviselő Igen 

Rimóczi Sándor Vilmos elnök Nem 

Felelős: Vizsgáló Bizottság 

Hatálya: azonnal 

A Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozatot ELFOGADTA 
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A vizsgálóbizottság beszámolója, az általa feltárt adatok és dokumentumok előzetes jogi 

felülvizsgálata alapján megalapozott a gyanú, hogy a közpénzek felhasználása szabálytalanul történt, 

azonban a szabálytalanságok vonatkozásában a felelősségre vonásra nem került sor. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a TerepMester Kft-vel 2020. május 8., 

12. napján aláírt járda építésre megkötött szerződés vonatkozásban - mely szerint hűtlen kezelés és 

hamis magánokirat felhasználás gyanúja, valamint polgári jogi igény érvényesítése merült fel - az 

illetékes nyomozóhatóság felé benyújtandó büntetőfeljelentés tárgyában megbízza dr. Kocsis Attila 

Márkó egyéni ügyvédet, mint a Jámbor Tóth Kolláth Ügyvédi Iroda alvállalkozóját a jogi képviselet 

ellátására. Egyidejűleg a hivatkozott ügyben a szerződés megtámadásának polgári jogi lehetőségét a 

Jámbor Tóth Kolláth Ügyvédi Irodával vizsgálja felül az Önkormányzat. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Nagytarcsa, 2023. január 23. 

       Bardócz Gábor s.k. 

    alpolgármester 
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Határozati javaslat 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ….../2023.(…….) határozata 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a TerepMester Kft-vel 2020. május 8., 12. 

napján aláírt járda építésre megkötött szerződés vonatkozásban az illetékes nyomozóhatóság felé 

benyújtandó büntetőfeljelentés tárgyában - mely szerint hűtlen kezelés és hamis magánokirat 

felhasználás gyanúja, valamint polgári jogi igény érvényesítése merült fel - az ügyben történő 

hivatalos felhasználás céljából adjon meghatalmazást dr. Kocsis Attila Márkó egyéni ügyvéd, mint a 

Jámbor Tóth Kolláth Ügyvédi Iroda alvállalkozója részére a jogi képviselet ellátására. Egyidejűleg a 

hivatkozott ügyben a szerződés megtámadásának polgári jogi lehetőségét a Jámbor Tóth Kolláth 

Ügyvédi Irodával az Önkormányzat felülvizsgálja felül. 

 

Határidő: 2023. február 6. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 


