J E GY Z Ő K Ö N Y V
Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének alakuló üléséről
Az ülés helye:
Az ülés időpontja:

a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75.
2014. október 21. 17.00 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
• Mészáros Lőrinc polgármester
• Mészáros László képviselő
• Mészáros János képviselő
• Flier Éva képviselő
• Flier Jánosné képviselő
• Spindler József képviselő
• Szabó Péter képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal)
Szabó Gábor járási hivatalvezető
Varga Lászlóné HVB elnök

Az ülésre javasolt napirendi pontok:
1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előterjesztő: Varga Lászlóné HVB elnök
2. Az Önkormányzati képviselők eskütétele
Előterjesztő: Varga Lászlóné HVB elnök
3. A Polgármester eskütétele
Előterjesztő: Varga Lászlóné HVB elnök
4. A Polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
5. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatnak felülvizsgálata
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
6. Alpolgármester választás, eskütétele
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
7. Polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző
8. Bizottsági tagok megválasztása (Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és
Összeférhetetlenségi Bizottság)
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző
9. Egyéb bejelentések:
a. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre felhívás

b. Köztartozás mentesség igazolásához szükséges tájékoztatás megadása
c. Tájékoztatás a kötelező képviselői képzésről
Mészáros Lőrinc: Tisztelettel köszöntöm a megválasztott és megjelent Képviselőket és a Helyi
Választási Bizottság elnökét.
Mint tudják, 2014. október 12-én önkormányzati választások voltak az országban, mely
községünkben érvényes és eredményes volt. A választók a polgármestert, és a képviselőket
kellő számban megválasztották.
Tájékoztatom a meghívottakat, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
rendelkezése szerint az alakuló ülést a választást követő 15 napon belül meg kell tartani és a
megbízóleveleket a választási eredmény jogerőre emelkedését követő 3 napon belül át kell
adni. Az alakuló ülés összehívására határidőben sor került, és a megbízóleveleket a
képviselők külön ünnepség keretében már átvették.
Megállapítom, hogy az alakuló ülésen a megválasztott Polgármester és a hat legtöbb
szavazatot kapott képviselő jelen van, és az ülés határozatképes.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet elfogadja-e a napirendi pontokat?
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi napirendet
fogadta el:
1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előterjesztő: Varga Lászlóné HVB elnök
2. Az Önkormányzati képviselők eskütétele
Előterjesztő: Varga Lászlóné HVB elnök
3. A Polgármester eskütétele
Előterjesztő: Varga Lászlóné HVB elnök
4. A Polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
5. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatnak felülvizsgálata
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
6. Alpolgármester választás, eskütétele
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
7. Polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző
8. Bizottsági tagok megválasztása (Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és
Összeférhetetlenségi Bizottság)
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző
9. Egyéb bejelentések:

a. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre felhívás
b. Köztartozás mentesség igazolásához szükséges tájékoztatás megadása
c. Tájékoztatás a kötelező képviselői képzésről
1. Napirendi pont
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előterjesztő: Varga Lászlóné HVB elnök
Mészáros Lőrinc: Felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét, Varga Lászlónét, hogy
tartsa meg a választásról szóló tájékoztatóját.
Varga Lászlóné: Felcsút Község Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) nevében
tisztelettel köszöntöm Önöket.
Engedjék meg, hogy rövid tájékoztatást adjak a 2014. október 12-én megtartott helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásának előkészítő munkáiról, a szavazás lebonyolításáról, valamint
eredményéről.
Miután a Képviselő-testület az 51/2014.(VIII.7.) számú önkormányzati határozat alapján
ismételten megtisztelt bennünket és újra választottak, 2014. augusztus 18-án az Önkormányzat
hivatalos helyiségében az esküt letettük.
A szavazást megelőző időszakban rendszeresen üléseztünk. A 2014. augusztus 29-i ülésen
HVB elnököt és elnökhelyettest választottunk, a 2014. szeptember 8-i ülésen az ezen időpontig
beérkezett jelölt-nyilvántartási kérelmekről döntöttünk és kisorsoltuk a nyilvántartásba vett
képviselő-jelöltek és polgármester-jelöltek szavazólapi sorrendjét, ezekről határozatokat
készítettünk.
2014. október 7-én a Helyi Választási Iroda vezetője Dr. Sisa András jegyző úr, választással
kapcsolatos tájékoztatót tartott, melyen minden HVB tag jelen volt. Október 11-én megtörtént
a helyi önkormányzati választás szavazólapjainak, szavazóköri névjegyzékeinek és egyéb
választási iratainak átadás-átvétele.
2014. október 12-én a kora reggeli órákban a bizottsági tagok a delegált tagokkal együtt a
szavazólapokat ismételten megszámolták, majd 6 órakor a szavazóhelyiséget kinyitottuk. Az
első szavazó az urnák ürességéről meggyőződött, majd a mozgóurnában elhelyezte az
Ellenőrzőlapot. Az urnák hivatalos lezárása után a szavazás megkezdődött.
A nap folyamán az 1. számú szavazóköri bizottságunk a munkáját az előírt jogszabályoknak
megfelelően végezte 3 fő bizottsági tag és 2 fő delegált tag részvételével. A 2. számú
szavazóköri bizottságunk a munkáját az előírt jogszabályoknak megfelelően végezte 3 fő
bizottsági tag és 2 fő delegált tag.
A szavazás rendben megtörtént, zavaró körülmény nem volt.
1900 órakor a szavazó helyiséget bezártuk, megkezdtük a leadott szavazatok megszámlálását,
melynek eredményét az alábbiak szerint jegyzőkönyvekben rögzítettük:
- választópolgárok száma: 1493

- szavazóként megjelent: 831
- részvételi arány: 55,65 %
A polgármester választás eredménye:
Szatmári Ildikó részére leadott érvényes szavazatok száma: 77
Horváth Judit részére leadott érvényes szavazatok száma: 64
Mészáros Lőrinc részére leadott érvényes szavazatok száma: 680

Mészáros Lőrinc a megválasztott polgármester.

Az önkormányzati képviselő választás eredménye:
Sorszám

A jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

Kapott
érvényes
szavazat

Képviselő

1

Makai Kinga

Független jelölt

311

2

Flier Jánosné

FIDESZ-KDNP

490

3

Falusi Terézia
Veronika

LMP

104

4

Szatmári Ildikó

LMP

128

5

Mészáros László
István

FIDESZ-KDNP

410

Képviselő

6

Flier Éva Julianna

FIDESZ-KDNP

467

Képviselő

7

Schubert László

Független jelölt

228

8

Tóth Sándor

Független jelölt

262

9

Simon Ákos Endre

Független jelölt

224

10

Szatmári Péter Pálné

LMP

11

Mészáros János

FIDESZ-KDNP

460

Képviselő

12

Szabó Péter

FIDESZ-KDNP

481

Képviselő

13

Spindler József

FIDESZ-KDNP

413

Képviselő

A megyei önkormányzati képviselő választás eredménye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MSZP
EGYÜTT
JOBBIK
DK
MUNKÁSPÁRT
FIDESZ-KDNP

kapott érvényes szavazat: 30
kapott érvényes szavazat: 23
kapott érvényes szavazat: 58
kapott érvényes szavazat: 45
kapott érvényes szavazat: 7
kapott érvényes szavazat: 628

Képviselő

93

7. FETE

kapott érvényes szavazat: 15

A nemzetiségi szavazás adatairól:
Román nemzetiségi szavazó jelentkezett be szavazásra.
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 0
A jegyzőkönyvek és a választási iratok átszállítása a választás napján, a Helyi Választási
Irodába hiánytalanul megtörtént, ahol az átadás rendben lezajlott.
A választás eredményével kapcsolatban jogorvoslati kérelem a jogvesztő határidőn belül nem
került benyújtásra, így az eredmény 2014. október 15. napján 16:00 órakor jogerőre
emelkedett.
2. napirendi pont
Az Önkormányzati képviselők eskütétele
Előterjesztő: Varga Lászlóné HVI elnök
Mészáros Lőrinc: Felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy vegye ki az esküt a
jelen lévő Képviselőktől.
Varga Lászlóné HVI elnök Helyi Választási Bizottság elnöke:
Kérem a Képviselőket, hogy mondják utánam az eskü szövegét.
A Képviselő-testület tagjai az alábbi esküt tették le:
„Én _______________________ becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Csabdi
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.”
Az eskütevő meggyőződése szerint:
„Isten engem úgy segéljen!”
3. napirendi pont:
A polgármester eskütétele
Előterjesztő: Varga Lászlóné HVI elnök
Varga Lászlóné, a Helyi Választási Bizottság elnöke:
Kérem a Polgármester urat, hogy a jelen lévő Képviselő-testület előtt tegye le az esküt.
Kérem, mondja utánam az eskü szövegét.
A Polgármester az alábbi esküt tette le:

„Én _______________________ becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Csabdi fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.”
Az eskütevő meggyőződése szerint:
„Isten engem úgy segéljen!”
A HVB elnöke az eskütevők részére kiállítja az Esküokmányt, amelyet a polgármester és a
képviselők aláírnak, és átadja mindezeket a Képviselőknek és a Polgármesternek.
4. napirendi pont:
A polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Azt gondolom, hogy elkövetkező 5 évben is rengeteg fejlesztés lesz
községünkben. A fejlesztések mellett az intézményeinkkel is együtt szeretnénk működni. Az
Endresz György Általános Iskola KLIK-hez tartozik, de eddig is jól együtt tudtunk működni,
és lehetőségeinkhez képest minden segítséget megadtunk. A terveink között szerepel egy új
iskola létrehozása és a régi iskolát hasznosítani szeretnénk. Pályázatokon kell indulni és
pályázni kell minél több fejlesztésre. A polgármesteri fizetésemet továbbra is szeretném
felajánlani közösségi célokra, és helyi szervezeteknek. Szociális tűzifa-osztás lesz idén is: kb.
2000 q. Minél több rendezvényt szeretnénk tartani és a község lakosságát visszahozni a
társadalmi életbe. Az Iskola rengeteget segít rendezvények tartásában. A különböző
ünnepségeinket nagyon magas színvonalon ünnepeljük meg a segítségükkel. A Nyugdíjasokat
továbbra is segítjük. Az óvodában az angolórákat továbbra is támogatni fogjuk. Orvosi
rendelő, védőnő, gyógyszertár is megkap minden segítséget.
A tervezett fejlesztések az alábbiak: Első számú feladat a járdák rendbetétele, ahol még nincs
ott kiépítjük. A meglévő létesítmények, intézmények állagmegóvása is fontos feladat.
Jelentősen fejlődött a település az elmúlt három évben, büszkék lehetünk rá. Ez a képviselőtestület kiválóan alkalmas arra, hogy még több fejlesztés legyen, és még szebbé tegyük
községünket. A hivatal is kiválóan együttműködött a képviselő-testülettel, és a lakosság is
megfelelően tudja intézni az ügyeit.
Ez nem vágy, ez nem álom: ezt a programot szeretném megvalósítani a következő 5 évben.
5. napirendi pont:
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Megkérem Jegyző Urat, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Dr. Sisa András jegyző:
Az önkormányzati működés alapdokumentuma a Szervezeti és Működési Szabályzat: ezért úgy
gondoljuk, hogy minden új képviselőtestületnek szüksége van ennek áttekintésére. Azonban
mivel ez a dokumentum nem olyan régen született, polgármester úrral egyetértésben azt a
javaslatot terjesztettük elő, hogy nem nyúlunk most hozzá ehhez a szabályzathoz.
Meg kell választanunk viszont a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére jogosult biztosságot és
esetleges felülvizsgálat során a hatályba-léptetés nehézséget okozhatna. Természetesen ez
nem jelenti azt, hogy ez egy kőbe vésett dokumentum, hiszen a megválasztott bizottsági tagok
egy mellékletben szerepelnek, így technikai jelleggel mindenképpen hozzá kell nyúlnunk,
illetve bármely képviselő szükség esetén módosítási javaslattal is élhet bármikor. Jelen
pillanatban előterjesztésünk arra szorítkozik, hogy változatlan formában a felülvizsgálat
megtörténtét foglaljuk határozatba és erősítsük meg.

Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs.
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
69/2014. (X.21) számú határozata
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának felülvizsgálata során megállapítja, hogy annak a szervezeti struktúrát a
működési szabályokat érintő módosítása nem szükséges.
Határidő: azonnal
Felelős:
jegyző

6. napirendi pont:
Alpolgármester választása, eskütétele
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Dr. Sisa András jegyző:
Az alpolgármester megválasztása minősített többséggel, titkos szavazással zajlik.
Tájékoztatom az alpolgármester jelöltet, hogy kérésére zárt ülés keretében kell lebonyolítani a
szavazást.
A titkos szavazáshoz Szavazatszámláló Bizottságot kell létrehozni, melynek elnökére és
tagjainak személyére a polgármesternek kell javaslatot tenni. A szavazatszámláló bizottság
elnökét és tagjait egyenként kell megválasztani.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat hatályos Szervezeti és Működési
Szabályzata értelmében egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert kell választani.
A titkos szavazás meneteként szavazólapokat fogunk kiosztani, amelyen igen, nem és
tartózkodás bejelölésével szavazhatnak a képviselők, ezt követően pedig az előzőleg
megválasztott szavazatszámláló bizottság ismertetni fogja az eredményt és megállapítja a
megválasztás tényét.
Mészáros Lőrinc: A Szavazatszámláló Bizottságot elnökének Flier Éva képviselőt, tagjainak
Mészáros János és Szabó Péter képviselőket javasolom.
Hozzászólások a napirendi ponthoz:
Az elnök- és tagjelöltek elfogadták a jelölést.
A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:
Polgármester Úr kéri a képviselőket, hogy szavazzanak arról, hogy a Szavazatszámláló
Bizottság elnökének elfogadják-e Flier Éva képviselőt.
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2014.(X.21.) számú határozata
a Szavazatszámláló Bizottság elnökének megválasztásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alpolgármester
választásával kapcsolatos szavazás lebonyolítására a Szavazatszámláló Bizottság elnökének
Flier Éva képviselőt választja.
Határidő: azonnal
Felelős:
jegyző
A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:
Polgármester Úr kéri a képviselőket, hogy szavazzanak arról, hogy a Szavazatszámláló
Bizottság tagjainak elfogadják-e Mészáros János és Szabó Péter képviselőt.
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2014.(X.21.) számú határozata
a Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztása
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az alpolgármester
választásával kapcsolatos szavazás lebonyolítására a Szavazatszámláló Bizottság tagjának
Mészáros János és Szabó Péter képviselőt választja.
Határidő: azonnal
Felelős:
jegyző
Mészáros Lőrinc: A szavazatszámláló bizottság tagjait megválasztottuk, most az
alpolgármester választása következik. Alpolgármestert az Mötv. szerint kötelező választani.
Társadalmi megbízatású polgármester mellett csak társadalmi megbízatású alpolgármester
működhet.
Alpolgármesternek Mészáros László képviselőt javasolom.

A jelölt nyilatkozott, hogy elfogadja a jelölést, és nem kérte a megválasztását zárt ülésen
tárgyalni.
Dr. Sisa András jegyző elkészítette a szavazólapokat, melyeket átadott a Szavazatszámláló
Bizottság elnökének.
A Szavazatszámláló Bizottság elnöke hitelesítette, majd kiosztotta a Képviselő-testületnek a
szavazólapokat.
A Szavazatszámláló Bizottság egy dobozba gyűjtötte a szavazólapokat, majd összeszámolta a
szavazatokat.
A szavazás után a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismertette a Képviselőtestülettel a
bizottság által megállapított szavazási eredményt, valamint az erről készült jegyzőkönyvet.
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2014.(X.21.) számú határozata
az alpolgármester választásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Felcsút Község társadalmi megbízatású
alpolgármesterének Mészáros László képviselőt megválasztja.
Határidő: azonnal
jegyző
Felelős:

7. napirendi pont:

A polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző
Mészáros Lőrinc: Kérném jegyző urat, hogy a tiszteletdíj megállapításának törvényi hátterét
ismertesse.

Dr. Sisa András jegyző: A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjra jogosult. A
tiszteletdíjat összegszerűen kell meghatározni az Mötv. rendelkezései alapján, összegének
tekintetében nincs a testületnek mérlegelési lehetősége.
A társadalmi megbízatású polgármester a főállású polgármester illetménye 50%-ával
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
A főállású polgármester illetményének alapja a helyettes államtitkár közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből,
vezetői illetménypótlékából álló illetménye. Ennek az összegnek a 60%-a az illetmény az
1501–10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében. A lakosságszám arányában
Felcsút esetében a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának összege: 224.363.Ft. A társadalmi megbízatású polgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Javasolom, hogy mivel ez közérdekű adat egyszerű többséggel hozzon határozatot a testület a
tiszteletdíj tekintetében.
Az Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású polgármester a
tiszteletdíjának egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával lemondhat.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. Nincs. A
tiszteletdíjamat ezentúl sem kívánom felvenni és felajánlom a korábbiak szerint azzal, hogy
mivel a tiszteletdíj megállapított összege a korábbi juttatáshoz képest nagyságrendileg
százezer forinttal kevesebb, így ezzel az összeggel a felajánlott támogatást minden hónapban
kiegészítem. Ezzel a támogatott szervezetek változatlanul ugyanazt a támogatási összeget
fogják megkapni.
Mészáros Lőrinc polgármester:
Bejelentem érintettségemet a döntéshozatallal kapcsolatban.
A Képviselő-testület a polgármester kizárásáról szavaz:
Hozzászólások a napirendi ponthoz:
A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:
A Polgármester kéri a képviselőket, szavazzanak a döntéshozatalból való kizárásáról.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A szavazás eredménye:7 igen szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

A szavazás számszerű eredménye: 7. igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Felcsút Községi Önkormányzata Képviselő- testületének
73/2014. (X.21.) számú határozata
a polgármester döntéshozatalból való kizárásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a polgármestert a
tiszteletdíjának megállapításáról szóló döntéshozatali eljárásból kizárja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
jegyző

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő: Mészáros Lőrinc polgármester
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
74/2014. (X.21.) számú határozata
a polgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Mészáros Lőrinc társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíját az Mötv. 71. § (5)-(6) bekezdése alapján havi
224.363.- Ft-ban , költségtérítését 33.654.-Ft-ban állapítja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
Dr. Sisa András: A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult. A
tiszteletdíjat összegszerűen kell meghatározni az Mötv. rendelkezései alapján.
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja 70–90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek
egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával
lemondhat.
A lakosság szám arányában esetében ez 157.054.- Ft – 201.927.- Ft közötti összeg lehet. Az
előterjesztés szerint Polgármester úr javasolta, hogy 201.927.- Ft tiszteletdíjat állapítson meg
a testület az alpolgármesternek.
A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.

Mészáros László alpolgármester:
Bejelentem érintettségemet a döntéshozatallal kapcsolatban.
A Képviselő-testület az alpolgármester kizárásáról szavaz:
Hozzászólások a napirendi ponthoz:
A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:
A Polgármester kéri a képviselőket, szavazzanak a döntéshozatalból való kizárásáról.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A szavazás eredménye:7 igen szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7. igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Felcsút Községi Önkormányzata Képviselő- testületének
75/2014. (X.21.) számú határozata
az alpolgármester döntéshozatalból való kizárásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az alpolgármestert a
tiszteletdíjának megállapításáról szóló döntéshozatali eljárásból kizárja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
jegyző

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő: Mészáros László alpolgármester
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
76/2014. (X.21.) számú határozata
az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját az Mötv. 80. § (2)-(3) bekezdése alapján havi 201.927,- Ft-ban,
költségtérítését 30.289,-Ft-ban állapítja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
8. napirendi pont:
Bizottsági tagok megválasztása (Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi
Bizottság)
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző
Mészáros Lőrinc: Kérném jegyző urat, hogy a tiszteletdíj megállapításának törvényi hátterét
ismertesse.
Dr. Sisa András: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 5/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) alapján a képviselőtestület az alakuló vagy az azt követő ülésen az Mötv. szabályai szerint megválasztja a
bizottság elnökét és a bizottságok tagjait. A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a
képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának
időtartamára. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.
Az SZMSZ szerint a Képviselő-testület állandó bizottsága Vértesacsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottsága. A
bizottság 3 önkormányzati képviselő tagból áll. A bizottság feladata: ellátja az SZMSZ-ben
meghatározott ügyrendi feladatokat, ellátja a képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos
feladatokat, megállapítja a polgármester és a képviselők összeférhetetlenségét.
Mészáros Lőrinc: A Bizottság elnökének Flier Jánosnét, tagjainak Spindler József és Szabó
Péter képviselőket javasolom.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. Nincs.
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2014.(X.21.) számú határozata
a Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság
elnökének megválasztásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vagyonnyilatkozatellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének Flier Jánosné képviselőt választja
meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. Nincs.
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2014.(X.21.) számú határozata
a Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság
tagjának megválasztásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Vagyonnyilatkozatellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjainak Spindler József és Szabó Péter
képviselőket választja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

9. napirendi pont:
9./ Egyéb bejelentések:
a.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre felhívás
b.) Köztartozás mentesség igazolásához szükséges tájékoztatás megadása
c.) Tájékoztatás a kötelező képviselői képzésről
a.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre felhívás
Dr. Sisa András jegyző:
Az önkormányzati képviselő a megbízó levelének átvételétől, azt követően minden év január 1től számított 30 napon belül kell, hogy a vagyonnyilatkozatát megtegye.
Vagyonnyilatkozatához csatolni kell a vele egy háztartásban élők vagyonnyilatkozatát is. A
polgármester is vagyonnyilatkozatot tenni köteles, a képviselőkre vonatkozó szabály szerint.
Kérem Önöket, hogy a vagyonnyilatkozat kérő lapokat minél előbb juttassák vissza.
Kiosztásra kerülnek a vagyonnyilatkozat kérő adatlapok.
b.) Köztartozás mentesség igazolásához szükséges tájékoztatás megadása
Dr. Sisa András jegyző:
Az Mötv. 38.§ (4) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő megválasztásától számított
harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben
meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az önkormányzati képviselő az
adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó
napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét.
Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja,
hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg,
az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.
Vagyis a képviselőknek november 11-ig kell kérelmezniük az adatbázisba való felvételüket, és
a felvétel megtörténtét a képviselő-testület felé igazolni kell legkésőbb 2014. december 31-ig.
Amennyiben bármelyik képviselőnek nehézséget okoz ebbe az adatbázisba való bejelentkezés,
kérjük, hogy jelentkezzen nálunk és segítünk ennek lefolytatásában.
c., Tájékoztatás a kötelező képviselői képzésről
Dr. Sisa András jegyző:
Az Mötv. 32.§ (2) bekezdésének j) pontja alapján az önkormányzati képviselő az eskütételét
követő három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen.
Ezt a képzést várhatóan a járási hivatalokban fogják megszervezni.

Előzetes információk szerint a képzés 2014. december 3-4. napokon, Bicskén fog megtörténni.
A képzés kötelező, ezért megkérem valamennyi képviselőt, hogy ezen időpontban tegye magát
szabaddá.
Szabó Gábor: Tisztelettel köszöntöm a Polgármester urat, Jegyző urat és a Képviselő-testület
tagjait!
Ezúton szeretnék gratulálni megválasztásukhoz, munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánok.
Jegyző úrhoz csatlakozva én is szeretném felhívni a figyelmüket a 2014. december 3-4.
napokon megrendezésre kerülő képviselői képzésre. Első napon a Kormányhivatal fog
tájékoztatást adni a közigazgatás munkájáról, a második napon pedig mi a Járási Hivatal
vezetői fognak tájékoztatást tartani a mi munkánkról. A Kirendeltségeinken folyamatosan
ügyfélfogadást tartunk, bármilyen ügyben meg lehet keresni a kirendeltségeket, az ügysegédek
szívesen segítenek az ügyfeleknek.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a testületi ülést 18.00 órakor
bezárta.
K.m.f.

Mészáros Lőrinc
polgármester

Dr. Sisa András
jegyző

