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Le sz/E (tj vAln szrAs?
A Kiss iigy folytatdsa az I. oldalrol

A Magyar K<izt6rsas6g Legfels6bb Bir6s6ga
a Pest Megyei Kozigazgatilsi Hivatal vezetoje
(Budapest V., V6roshin u. 7.) k6relmez6nek a
T6pi6szele Nagyk6zsdgi Onkorm6nyzat
K6pvisel6-testiilet (T6pi6szele, R6k6czi ft 4.)
k6relmezett el len dsszefdrhetetlens6get meg6l-
lapit6 kdzigazgat|si hatdrozat bir6s6gi
feltilvizsg5lata ir6nt a Pest Megyei Bir6sdg
elritt inditott iigydben a 20i03. m6rcius 26.
napj6n hozott ... sz6mri vegzds ellen dr. ...
iigyv6d (Budapest...) 6ltal k6pviselt dr.
(. . .)  lakos I.  rendri 6s dr. . , .  ( . . .)  lakos II .
rendri 6rdekeltek 6ltal ...benyirjtott feltilvizs-
giiati kdrelem folyt6n - a Legfels6bb Bir6s6g
...meghozta az alihbi

v6gz6st:
A Legfelsobb Bir6s6g a Pest Megyei

Bir6s6g sz6mf vegzeset hat6lyon kiviil
helyezi, ds a k6relmez6 kdrelm6t elutasitja.

A fellilvizs gSlati kdrelem alapo s.
A helyi onkorm6nyzati kdpvisel6k jog6l-

l6s6nak egyes kdrddseirril sz6l6 2000. 6vi
XCVI. torvdny . ... kimondja, hogy onkor-
minyzati kdpvisel<i nem lehet, aki, illetve
akinek a szem6lyes krizremiikddds6vel
miikod6 gazdashgi t6rsasSg onkormiiny zati fe-
ladatot a k6pvisel6-testii.lettel, vagy a
k6pvisel<i-testiilet szervdvel kotdtt v6l-
lalkoz6si, megbiz6si szerzodes vagy munka-
szerz6d6,s alapj6n l6t el.

A kdrelem elbir6l6sa sor5n a megyei bir6s6g
azt vizsgilta, hogy a ,,szem6lyes k6zremrik6-
d6s6vel mtikdd6" kifejez6s megkiv6nja-e a
kozremrikcld<i, tagi min6s6g6t, vagy a szem6-

lyes kozremtikod6s alkalmazottkdnt munka-
jogviszonyban is megval6sul.

T6vedett a megyei bir6s6g, amikor az 6nko-
rmSny zati ti s zts 6 g ellfitdsir a 6 s sz e f6rhet etl en-
nek tekintette egy olyan gazdas|gi t6rsasdg al-
kalmazottjSt, mely gazdashgi t6rsasSg a
kdpviselo-testtilettel a ... szerz6ddst kotdtt. ...

A megyei bir6s6g elfogadta a kdrelmez6nek
azt a helytelen okfejtds6t, mely a jogalkot6
c6lj6t keresve azt a feltdtelt iilitotta fel, hogy a
k6pvisel6-testiiletnek ne legyen olyan tagtra,
akr szerzodri fdlk6nt kcizvetlentil drdekelt a
k6pvisel6-testiilet drjntds6ben. A j elen tigyben
ir6nyad6 t6ny61l6st figyelembe v6ve nem vi-
tathat6, hogy az 6rdekelt hdziorvosok nem
tekinthetok az onkorm6nyzattal szerzodl
feleknek, mert a szerz6d6st nem 6k, hanem
egy-egy betdti t6rsas6g kdtotte meg. Ez okb6l
nevezettek kdzvetlen 6rdekelts6ee nem 6l-
lapithat6 meg.

e'tif.ir.n indokok alapj6n a Legfels6bb
Bir6sdg az els6fokir bir6s6gi vdgzdst aPp. 27 5.
$ (4) bekezddse alkalmazisixal hatdlyon kivtil
hely ezte, 6s a j o gszab 6lyokkal o s szhangb an 6l -
16 fj hat6ro zatot hozott.

dr. Kiss Liszlo k6r6s6re a YSlasztdsi Bi-
zottshg december 5-dn ism6t osszeiilt, de a fen-
ti infonh6ci6k birtok6ban sem v iiltoztatott ko -
r6bbi dontdsdn. Ugy ttinik, a kdrd6s azon d6l-
het el, mikor tirgyalja a Legfels6bb Bir6s6g a
doktor rir feliilvizsg6lati kdrelm6t. Febru6r l.
el6tt, vagy csak ut6na. Vicces.

Szamos Marcipdn Milzeum Cukrdszda
2000 Szentendre, Dumtsa Jenri u. 14.

Tel.: (06-26) 310-545

ADVENTI PROGRAMOK

december 6., szombat 17 6ra
,,Swing a h6ban"
El6ad6: Szentendrei GitArtri6
december 7., vasdrnap 11 6ra
Marcipfn Matin6 - Ki ad ajSnd6kot a
t6lap6nak? - mesej6t6k 616 szerepl6kkel
El6ad6: Operencids B6bszinh5z
december 7., vasdrnap 11 6ra
Hagyominy 6rzd cukrf szmtihely
Szaloncukor k6szit6s, csomagol6s
(anyagk6lts6g: 200 Ft)
december 13., szombat 17 6ra
Jung Zseni fot6miiv6sz kifllftisa 6s
kiinyvbemutatrlja
A kiallitest megnyitja: Farkasvdlgyi
Frigyesn6, a Medicina Konyvkiad6 igazga-
t6ja Kozremfikodik: Galambos Livia 6s
K6ldi Kiss Andr6s opera6nekesek.
december 14., vasdrnap 11 ora
Kiskardcsonyi 6nek - verses, zen6s
Kardcsony virds
KozremUkodik: Negyessy Katalin,
Kefi6sz J6zsef, Szeredi Soma
december 14., vasArnap 11 6ra
Hagyomin y 6r z6 cukriszm{ihely
Szaloncukor k6szit6s, m6zeskal6cs
diszit6s (anyagkdltseg: 200 Ft)
december 20., szombat 17 6ra
Adventi hangverseny hegedtire 6s
zongorfra
Elciad6: Birkds Csaba, Ny6rri Gyula
december 20., vas6rnap 11 6ra
Ha gyo mdn y 6r z6 cukrf szm ti h ely
Szaloncukor k6szit6s, m6zeskal6cs
diszit6s (anyagkoltseg: 200 Ft)
A programoK lngyeneseK

A Nagycsal6dosok Szentendrei Egyesiilete
szewezesdben a Piispdkmajor lak6telepi klub-
konyvt6rban november 29-en, szombaton
k6zmtives foglalkoz6s keretdben krizel 40
darab adventi koszorut k6szitetttink. Orutmnt
a nary 6rdekkid6snek, ahol nem csak nagy-
csal6dosok vettek rdszt. Bizunk benne, hogy
foglalkoz6saink egyre jobban vonzzik majd a
kdrnydkbeli gyermekeket 6s sztileiket.

Kdvetkez6 foglalkoz6sunk: december l0-
dn, szerd6n 16-18 6r6igtart, ahol kar6csonyi
diszeket fogunk kdsziteni.

Minden drdeklSd6t szeretettel v6runk.
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