
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 29.-én 17 órai 

kezdettel az Árpád-ház Szent Margit Múzeum Kiállítóhely és Községi Könyvtár épületében 

megtartott alakuló ülésről.   

 

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Takácsné Illés Henriett, Talián Bálint Attila, 

Gyöngyösi Norbert, Pékó Gábor, Sára Erika és Takács Arabella képviselők, valamint a jelenléti ív 

szerinti meghívottak közül Kis Imre a Helyi Választási Bizottság elnöke, Széll Árpádné a roma 

nemzetiségi önkormányzat elnöke, Illés Tibor a Civitas Egyesület elnöke, Büki Zsolt a Segesdi 

Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület elnöke és dr. Varga Katalin jegyző. 

Az alakuló ülésen jelen van kb. 25 fő helyi lakos.  

 

A polgármester köszönti a Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülésén 

megjelenteket, képviselőtársait, a helyi választási bizottság elnökét, a jegyzőt és a település jelen 

lévő lakóit.  

Megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, mert a megválasztott hat képviselőből hat 

képviselő jelen van. Az ülést megnyitja.  

 

A polgármester a naprendi sor elfogadása előtt, szeretné megköszönni három volt képviselő 

munkáját, Dr. Mohr Tamás volt alpolgármesterét, Péntek Vince és Liber János volt képviselőkét. 

 

Péntek László polgármester kéri a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirendek 

tárgyalásának és sorrendjének elfogadását. 

 

Kéri, hogy képviselőtársai kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. 

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva, a következő napirendeket tárgyalja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 198/2019. (X. 29.) önkormányzati 

határozata az ülés napirendjéről: 

 

A képviselő-testület az alakuló ülésen az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 

 

1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választásról. 

Előadó: Kis Imre helyi választási bizottság elnöke 

 

2./ Képviselő-testületi tagok eskütétele. 

Előadó: Kis Imre helyi választási bizottság elnöke 

 

3./ Polgármester eskütétele. 

Előadó: Kis Imre helyi választási bizottság elnöke 

 

4./ A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

5./ A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 
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6./ A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

7./ A bizottságok nem képviselő (külső) tagjainak eskütétele. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

8./ Az alpolgármester megválasztása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

9./ Az alpolgármester eskütétele. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

10./ Tájékoztatás a polgármester tiszteletdíjáról. 

Előadó: alpolgármester 

 

11./ Tájékoztatás a polgármester költségtérítéséről. 

Előadó: alpolgármester 

 

12./ Tájékoztatás az alpolgármester tiszteletdíjának összegéről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

13./ Tájékoztatás az alpolgármester költségtérítésének összegéről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

14./ A gazdasági program kidolgozására vonatkozó megbízás. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

15./ Péntek László polgármester társulási tanácsban történő képviselete. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

16./ Egyéb ügyek. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választásról. 

Előadó: Kis Imre helyi választási bizottság elnöke 

 

Péntek László polgármester felkéri Kis Imrét, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy 

ismertesse a 2019. október 13-án lebonyolításra került önkormányzati képviselő és polgármester 

választás eredményét. 

 

Kis Imre bizottsági elnök tájékoztatást ad a 2019. október 13-i önkormányzati választásról. 

Elmondja, hogy a községben kettő szavazókörben folyt a munka, és mind a két szavazókörben 

nemzetiségi önkormányzati választásra is sor került.  
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Kiemeli, hogy a választás során rendkívüli esemény nem történt, a választásra vonatkozó 

jogszabályok megsértése miatt kifogás, fellebbezés nem érkezett.  

A bizottsági elnöke tájékoztatja a megjelenteket, hogy a választás személyi és tárgyi feltételei 

biztosítottak voltak, a jelöltek, jelölő szervezetek éltek a bizottságokba való delegálás lehetőségével. 

Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a választások tisztaságát, eredményét nem kérdőjelezték meg. 

Tájékoztatást ad arról, hogy a névjegyzékbe felvett 1890 fő választópolgár közül 776 fő szavazott, 

ami 41 %-os részvételi aránynak felel meg.  

Megítélése szerint a választópolgárok többsége tisztában volt a szavazás módjával, amit bizonyít az 

a tény is, hogy mindössze 10 érvénytelen szavazat volt a települési képviselők választása esetében. 

A polgármester-választásnál a bizottság tagjai 17 lepecsételt, érvénytelen szavazólapot találtak az 

urnákban. A megbízólevelek átadása 2019. október 21-én megtörtént. A választás eredményét 

megállapító határozat 2019. október 17-én 16.00 órát követően jogerőssé vált, ellene fellebbezés 

nem érkezett. 

 

Péntek László polgármester megköszöni a választási bizottság elnökének tájékoztatóját, és 

megkérdezi van-e kérdés, észrevétel? 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester javasolja a tájékoztató elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Javaslatát a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva, 

a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 199/2019. (X. 29.) önkormányzati 

határozata a Helyi Választási Bizottság elnökének választásról szóló tájékoztatójáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság 

elnökének a 2019. október 13-i önkormányzati választással kapcsolatos tájékoztatását 

tudomásul veszi. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

2./ Képviselő-testületi tagok eskütétele. 

Előadó: Kis Imre a helyi választási bizottság elnöke 

 

Kis Imre HVB elnök felkéri a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni. 

 

Felkéri a tisztelt képviselőket, hogy szíveskedjenek utána mondani az eskü szövegét. 

 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a 

képviselői tisztségemből eredő feladataimat Segesd fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 
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Felkéri a képviselőket az esküokmány aláírására. 

 

Az esküokmányt valamennyi képviselő aláírta, az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

3./ Polgármester eskütétele. 

Előadó: Kis Imre a helyi választási bizottság elnöke 

 

Kis Imre helyi választási bizottság elnöke felkéri a tisztelt Polgármester Urat, hogy szíveskedjen 

felállni és utána mondani az eskü szövegét. 

 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Segesd fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Felkéri a tisztelt Polgármester Urat, hogy az esküokmányt írja alá, mely dokumentum a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. Az esküokmány aláírását követően a HVB elnöke gratulál a 

polgármesternek és átadja részére a megbízólevelet. 

 

A helyi választási bizottság elnöke megköszöni az eskütételt, és kéri, hogy a jelen lévők 

szíveskedjenek helyet foglalni. 

 

 

4./ A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Péntek László polgármester a ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése előtt 

köszönetet mond azoknak a választópolgárnak, akik elmentek szavazni. Kiemeli az alábbi elemek 

megvalósításának fontosságát: 

- ösztöndíjprogram folytatása, fenntartása, 

- művelődési ház és polgármesteri hivatal felújítása, 

- a fel nem újított önkormányzati utak és hegyi utak folyamatos karbantartása, felújítása, 

- a konyha étkezdéjének felújítása, fejlesztése, 

- a helyi vállalkozókkal való rendszeres kapcsolattartás biztosítása, 

- az óvodai kültéri játékok pótlása, 

- a közterületeken a fák pótlása, 

- bölcsőde bővítése, új bölcsőde kialakítása, 

- a temetők folyamatos gondozása, 

- sportpálya további fejlesztése, 

- a kazettás szennyvíztároló megszüntetése a DRV Zrt.-vel együttműködve, 

- az általános iskola udvarának felújítása, játékok telepítése, 

- kamerarendszer kiépítése a település csomópontjain, 
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- Lászlómajori buszmegálló kiépítése. 

 

Megköszöni a figyelmet. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Péntek László polgármester kéri, hogy a képviselő-testület az általa ismertetett elképzeléseket 

fogadja el. Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon! 

 

A javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva, a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 200/2019. (X. 29.) önkormányzati 

határozata a polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseiről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ciklusprogramra vonatkozó 

elképzeléseit elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

5./ A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Péntek László polgármester elmondja, hogy a Mötv. előírja, hogy a képviselő-testületnek az 

alakuló ülésen vagy az azt követő ülésen meg kell alkotnia, vagy felül kell vizsgálnia az SZMSZ-ét 

úgy, hogy az megfeleljen a Mötv. szabályainak. Elmondja, hogy az SZMSZ felülvizsgálata 

megtörtént, melynek eredményeképpen a hatályos jogszabályoknak és a fennálló működési 

viszonyoknak megfelelő rendelet került megalkotásra. A 2019. évi választást követően kialakult 

struktúra megfelel, az október 13. előtti struktúrának, ezért e tekintetben nincs szükség módosításra. 

A rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a rendeletek és a határozatok 

megjelölésére hivatkozott jogszabály már nincs hatályban, továbbá a képviselő-testület társulás 

útján ellátott feladatai között nem szerepel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására 

vonatozó Marcali Kistérségi Többcélú Társulás. A módosítás a bizottsági összetételt is érintette, az 

Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tekintetében, mivel az ez idáig három tagú bizottság, öt 

főre bővült. 

A módosító rendelet-tervezet 1. melléklete együttműködési megállapodás Segesd Község 

Önkormányzata és Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata között, mely a szervezeti és 

működési szabályzat mellékletét képezi. 

 

Péntek László polgármester kéri, hogy a képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 

mellékletét képező együttműködési megállapodást fogadja el. Aki egyetért a javaslattal, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

A javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz:  
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2019. (X. 29.) önkormányzati 

határozata Segesd Község Önkormányzata és Segesd Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról. 

 

A képviselő-testület Segesd Község Önkormányzata és Segesd Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős: Péntek László polgármester 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester ezt követően szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. A tervezet 

elfogadásához a megválasztott képviselők több mint felének elfogadó szavazata szükséges. 

 

A testület a módosító rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot 4 igen szavazattal 3 

ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadva, a következő módosító rendeletet fogadja el: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

A polgármester a rendelet aláírása és kihirdetése idejére szünetet rendel el.  

 

SZÜNET 

 

A szünet ideje alatt dr. Varga Katalin jegyző az önkormányzat honlapjára felteteti az elfogadott 

rendeletet. Az ülésterembe visszaérve bejelenti a kihirdetés tényét. 

 

 

6./ A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Péntek László polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a törvény keretei között önállóan 

alakítja ki szervezetét, határozza meg a szervei közötti munkamegosztást. Elmondja, hogy a 

bizottságok kiemelt helyet foglalnak el az önkormányzat szervezetében, a képviselő-testület 

felhatalmazása alapján részt vesznek az önkormányzati döntéshozatalban. A képviselő-testület az 

egyes hatásköreinek gyakorlását a bizottságaira átruházhatja. A képviselő-testület a bizottságokat 

önkormányzati feladatainak eredményesebb ellátása érdekében hozza létre. A hatályos SZMSZ 

szerint Pénzügyi és Szociális Bizottságot, valamint Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságot 

kell választani. A bizottsági tagok és elnökök megválasztása az SZMSZ szerint nyílt szavazással 

történik. A jelöltek közül senki nem kérte a napirend zárt ülésen való megtárgyalását. 
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Péntek László polgármester javasolja, hogy elsőként válasszák meg az Ügyrendi és 

Településfejlesztési Bizottságot. Elmondja, hogy a bizottság az SZMSZ szerint 5 tagú, melyből 3 fő 

képviselő és 2 fő nem képviselő-testületi tag. A bizottság elnökének Talián Bálint Attila képviselőt, 

képviselő tagjának Pékó Gábort és Gyöngyösi Norbertet, nem képviselő tagjának Péntek Bálintot és 

Ignácz Györgyöt javasolja. 

 

A jelöltek közül senki nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását. 

 

A polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Talián Bálint Attila képviselőt az Ügyrendi és 

Településfejlesztési Bizottság elnökének megválassza, kézfelemeléssel jelezze! Az elnök 

megválasztásához a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazata szükséges. 

 

Péntek László polgármester megállapítja, hogy Talián Bálint Attila képviselőt az Ügyrendi és 

Településfejlesztési Bizottság elnökének, a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással megválasztotta.  

 

A polgármester kéri, hogy aki egyetért Pékó Gábor képviselőnek az Ügyrendi és 

Településfejlesztési Bizottság tagjává történő megválasztásával, kézfelemeléssel szavazzon. A tag 

megválasztásához a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazata szükséges. 

 

Péntek László polgármester megállapítja, hogy Pékó Gábor képviselőt az Ügyrendi és 

Településfejlesztési Bizottság tagjának, a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással megválasztotta.  

 

A polgármester kéri, hogy aki egyetért Gyöngyösi Norbert képviselőnek az Ügyrendi és 

Településfejlesztési Bizottság tagjává történő megválasztásával, kézfelemeléssel szavazzon. A tag 

megválasztásához a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazata szükséges. 

 

Péntek László polgármester megállapítja, hogy Gyöngyösi Norbert képviselőt az Ügyrendi és 

Településfejlesztési Bizottság tagjának, a testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 

tartózkodás mellett megválasztotta.  

 

A polgármester kéri, hogy aki egyetért Péntek Bálintnak az Ügyrendi és Településfejlesztési 

Bizottság nem képviselő tagjává történő megválasztásával, az kézfelemeléssel szavazzon. A tag 

megválasztásához a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazata szükséges. 

 

Péntek László polgármester megállapítja, hogy Péntek Bálintot az Ügyrendi és 

Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagjának, a testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta.  

 

A polgármester kéri, hogy aki egyetért Ignácz Györgynek az Ügyrendi és Településfejlesztési 

Bizottság nem képviselő tagjává történő megválasztásával, az kézfelemeléssel szavazzon. A tag 

megválasztásához a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazata szükséges. 
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Péntek László polgármester megállapítja, hogy Ignácz Györgyöt az Ügyrendi és 

Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagjának, a testület 4 igen szavazattal, 3 

ellenszavazat mellett, és tartózkodás nélkül megválasztotta.  

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 202/2019. (X. 29.) önkormányzati 

határozata az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi és Településfejlesztési 

Bizottság elnökének Talián Bálint Attilát, tagjainak Pékó Gábort, Gyöngyösi Norbertet, 

Péntek Bálintot és Ignácz Györgyöt megválasztotta. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

Péntek László polgármester javaslatot tesz a Pénzügyi és Szociális Bizottság megválasztására is. 

Elmondja, hogy a bizottság az SZMSZ szerint 5 tagú, melyből 3 fő képviselő és 2 fő nem 

képviselő-testületi tag. A bizottság elnökének Gyöngyösi Norbert képviselőt, képviselő tagjának 

Sára Erikát és Takács Arabellát, nem képviselő tagjának Péntek Vincét és Gyöngyösi Dánielnét 

javasolja megválasztani. 

 

A jelöltek közül senki nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását. 

 

A polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Gyöngyösi Norbert képviselőt a Pénzügyi és 

Szociális Bizottság elnökének megválassza, kézfelemeléssel jelezze! Az elnök megválasztásához a 

megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazata szükséges. 

 

Péntek László polgármester megállapítja, hogy Gyöngyösi Norbert képviselőt a Pénzügyi és 

Szociális Bizottság elnökének, a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással megválasztotta.  

 

A polgármester kéri, hogy aki egyetért Sára Erika képviselőnek a Pénzügyi és Szociális Bizottság 

tagjává történő megválasztásával, kézfelemeléssel szavazzon. A tag megválasztásához a 

megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazata szükséges. 

 

Péntek László polgármester megállapítja, hogy Sára Erika képviselőt a Pénzügyi és Szociális 

Bizottság tagjának, a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 

megválasztotta.  

 

A polgármester kéri, hogy aki egyetért Takács Arabella képviselőnek a Pénzügyi és Szociális 

Bizottság tagjává történő megválasztásával, kézfelemeléssel szavazzon. A tag megválasztásához a 

megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazata szükséges. 

 

Péntek László polgármester megállapítja, hogy Takács Arabella képviselőt a Pénzügyi és 

Szociális Bizottság tagjának, a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással megválasztotta.  
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A polgármester kéri, hogy aki egyetért Péntek Vincének a Pénzügyi és Szociális Bizottság nem 

képviselő tagjává történő megválasztásával, az kézfelemeléssel szavazzon. A tag megválasztásához 

a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazata szükséges. 

 

Péntek László polgármester megállapítja, hogy Péntek Vincét a Pénzügyi és Szociális 

Bizottság nem képviselő tagjának, a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül megválasztotta.  

 

A polgármester kéri, hogy aki egyetért Gyöngyösi Dánielnének a Pénzügyi és Szociális Bizottság 

nem képviselő tagjává történő megválasztásával, az kézfelemeléssel szavazzon. A tag 

megválasztásához a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazata szükséges. 

 

Péntek László polgármester megállapítja, hogy Gyöngyösi Dánielnét a Pénzügyi és Szociális 

Bizottság nem képviselő tagjának, a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül megválasztotta.  

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 203/2019. (X. 29.) önkormányzati 

határozata a Pénzügyi és Szociális Bizottság tagjainak megválasztásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Szociális Bizottság 

elnökének Gyöngyösi Norbertet, tagjainak Takács Arabellát, Sára Erikát, Péntek Vincét és 

Gyöngyösi Dánielnét megválasztotta. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

7./ A bizottságok nem képviselő (külső) tagjainak eskütétele. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

A polgármester felkéri a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni. 

 

Felkéri a bizottságok nem képviselő tagjait, hogy szíveskedjenek utána mondani az eskü szövegét. 

 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

bizottsági tagságomból eredő feladataimat Segesd fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

A polgármester felkéri az érintetteket az esküokmány aláírására, az erről készült jegyzőkönyv az 

ülés jegyzőkönyvéhez kerül csatolásra. 
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8./ Az alpolgármester megválasztása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Mötv. 74. §-a alapján a képviselő-testület a 

polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, 

munkájának segítésére egy alpolgármester, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése 

alelnököt választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert 

saját tagjai közül választ meg, ez azt jelenti, hogy egy alpolgármester megválasztása kötelező. Az 

alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás 

megszűnésével szűnnek meg. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. 

A polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a hatályos SZMSZ 36. §-a szerint egy társadalmi 

megbízatású alpolgármester választására van lehetőség, aki a képviselő-testület tagja. 

Alpolgármesternek javasolja megválasztani Takácsné Illés Henriett képviselőt. 

 

A jelölt nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását. 

 

A polgármester ismerteti, hogy az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, 

melynek lebonyolítására felkéri az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságot. Javasolja, hogy a 

testület ügyrendi döntésként határozzon úgy, hogy az alpolgármester-jelöltet akkor tekintsék 

megválasztottnak, ha a neve mellett elhelyezett „igen” oszlopban lévő körben elhelyezett jelölések 

száma több, mint a megválasztott képviselők számának a fele.  

 

A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 204/2019. (X. 29.) önkormányzati 

határozata az alpolgármester megválasztásának módjáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alpolgármester-

jelöltet akkor tekinti megválasztottnak, ha a neve mellett elhelyezett „igen” oszlopban lévő 

körben elhelyezett jelölések száma több mint a megválasztott képviselők számának a fele. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy készítse el a szavazólapokat és adja át a bizottságnak. A 

szavazólapok elkészítése és a szavazás idejére szünetet rendel el.  

 

SZÜNET 

 

Péntek László polgármester a titkos szavazás lebonyolítása után felkéri az Ügyrendi és 

Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét! 
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Talián Bálint Attila bizottsági elnök 

Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét, mely 

szerint szavazásra jogosult képviselő 7 volt. Az urnában 7 szavazólap volt, valamennyi szavazólap 

érvényes. 

Alpolgármesterként Takácsné Illés Henriett képviselőre leadott igen szavazatok száma 6 volt, 1 fő 

tartózkodott. 

 

Péntek László polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület Takácsné Illés Henriett 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett alpolgármesternek megválasztotta. 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205/2019. (X. 29.) önkormányzati 

határozata az alpolgármester megválasztásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takácsné Illés Henriett képviselőt 

alpolgármesternek megválasztotta.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Péntek László polgármester, az alpolgármesternek sok sikert kíván a munkájához. 

 

 

9./ Az alpolgármester eskütétele. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

A polgármester felkéri a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni. 

 

Felkéri Takácsné Illés Henriett alpolgármestert, hogy az eskü szövegét szíveskedjen utána mondani. 
 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az 

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Segesd fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Felkéri a tisztelt Alpolgármester Asszonyt az esküokmány aláírására. Az esküokmány az alakuló 

ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

 

Az esküokmány aláírását követően a polgármester megköszöni, és kéri, hogy a jelen lévők 

szíveskedjenek helyet foglalni. 

 

10./ Tájékoztatás a polgármester tiszteletdíjáról. 

Előadó: Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

Péntek László polgármester bejelenti, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés vezetését átadja 

Takácsné Illés Henriett alpolgármesternek. Bejelenti továbbá személyes érintettségét és kéri a 

testületet, hogy döntsön a kizárás kérdésében. 
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Az alpolgármester elmondja, hogy a kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők 

több, mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Az alpolgármester javasolja, hogy a 

polgármestert a tiszteletdíjáról való tájékoztatással kapcsolatos kérdésből ne zárja ki. 

 

A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 

tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:  

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 206/2019. (X. 29.) önkormányzati 

határozata a polgármester döntéshozatalból való kizárásáról. 

 

A képviselő-testület Péntek László polgármestert a tiszteletdíjának összegére vonatkozó 

tájékoztatás megvitatásából nem zárja ki. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester elmondja, hogy a polgármester e tisztségét társadalmi 

megbízatásban látja el. A hatályos szabályozás szerint a polgármester tiszteletdíját a törvény, és nem 

a képviselő-testület határozza meg, vagyis a polgármester tiszteletdíjának összege nem helyi döntés 

függvénye. A hatályos jogszabályok alapján a társadalmi megbízatású polgármester havonta a 

polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről 

vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A 

főállású polgármester illetménye az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint 

a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott illetményének 55 

%-a, vagyis 548.400 Ft lenne, ennek alapján Péntek László polgármester 274.200 Ft/hó összegű 

tiszteletdíjra jogosult. 

 

Az alpolgármester a fentiek alapján szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

 

Péntek László polgármester tiszteletdíja a Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján, figyelembe véve a 

település lakosságszámát – az államtitkár törvényben meghatározott illetményének 55 %-a, vagyis 

274.200 Ft/hó. 

 

A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadva 

a következő határozatot hozza:  

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 207/2019. (X. 29.) önkormányzati 

határozata a polgármester tiszteletdíjáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Péntek László 

polgármester tiszteletdíja a Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján – figyelembe véve a település 

lakosságszámát – bruttó 274.200 Ft/hó. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester  

 

 

11./ Tájékoztatás a polgármester költségtérítéséről. 

Előadó: Takácsné Illés Henriett alpolgármester 
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Péntek László polgármester bejelenti, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés vezetését átadja 

Takácsné Illés Henriett alpolgármesternek. Bejelenti továbbá személyes érintettségét és kéri a 

testületet, hogy döntsön a kizárás kérdésében. 

 

Az alpolgármester javasolja, hogy a polgármestert a költségtérítéséről való tájékoztatással 

kapcsolatos kérdésből ne zárja ki. 

 

A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:  

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 208/2019. (X. 29.) önkormányzati 

határozata a polgármester döntéshozatalból való kizárásáról. 

 

A képviselő-testület Péntek László polgármestert a költségtérítésének összegére vonatkozó 

tájékoztatás megvitatásából nem zárja ki. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester ismerteti, hogy a hatályos szabályozás értelmében a 

polgármestert a tiszteletdíján felül költségtérítés is megilleti, amely a tiszteletdíjának 15 %-a. A 

jogalkotó nem ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára a költségtérítés összegét 

illetően.  

 

Az alpolgármester a fentiek alapján szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

 

Péntek László polgármester részére a költségtérítés mértéke a tiszteletdíjának 15 %-a, vagyis 41.130 

Ft/hó.  

 

A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadva 

a következő határozatot hozza:  

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 209/2019. (X. 29.) önkormányzati 

határozata a polgármester költségtérítéséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Péntek László 

polgármester költségtérítésének mértéke a Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján, a részére járó 

tiszteletdíjának 15 %-a, azaz bruttó 41.130 Ft/hó. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

12./ Tájékoztatás az alpolgármester tiszteletdíjának összegéről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Péntek László polgármester ismerteti, hogy a következő napirendi pont az alpolgármester 

tiszteletdíjának megállapítása. 

 

Az alpolgármester bejelenti, hogy a döntés személyét érinti, kéri, hogy a testület döntsön a 

szavazásból kizárás kérdésében. 
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A polgármester elmondja, hogy a kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők 

több mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Javasolja, hogy az alpolgármestert a 

tiszteletdíjának megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból ne zárja ki. 

 

A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:  

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 210/2019. (X. 29.) önkormányzati 

határozata az alpolgármester döntéshozatalból való kizárásáról. 

 

A képviselő-testület Takácsné Illés Henriett alpolgármestert a tiszteletdíjának 

megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Mötv. 80. § (2) bekezdése 

értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg 

úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. 

Elmondja, hogy a polgármesternek megállapított tiszteletdíj összege 274.200 Ft/hó. 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az SZMSZ 36. § (1) bekezdése értelmében az 

alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozóan az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tesz 

javaslatot. Elmondja, hogy a javaslat kialakítása a bizottság ülésén történik, ezért amíg a bizottság 

megtartja ülését, szünetet rendel el. 

 

SZÜNET 

 

Péntek László polgármester kéri az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy 

ismertesse a bizottság javaslatát. 

 

Talián Bálint Attila bizottsági elnök közli, hogy a bizottság javasolja, hogy Takácsné Illés Henriett 

alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület 120.000 Ft/hó összegben állapítsa meg. 

 

A polgármester kéri, hogy aki egyet ért azzal, hogy Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

tiszteletdíja a Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján 120.000 Ft/hó összegben kerüljön megállapításra, 

kézfeltartással jelezze! 

 

A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület az alpolgármester tiszteletdíját 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 120.000 Ft/hó összegben állapítja meg.  

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2019. (X. 29.) önkormányzati 

határozata az alpolgármester tiszteletdíjáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takácsné Illés Henriett 

alpolgármester tiszteletdíját a Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján 120.000 Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 
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13./ Tájékoztatás az alpolgármester költségtérítésének összegéről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a hatályos jogszabályok értelmében az alpolgármestert a 

tiszteletdíján felül költségtérítés is megilleti, amely a tiszteletdíjának 15 %-a. A jogalkotó nem ad 

mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára a költségtérítés összegét illetően.  

 

Az alpolgármester bejelenti, hogy a döntés személyét érinti, kéri, hogy a testület döntsön a 

szavazásból kizárás kérdésében. 

 

A polgármester elmondja, hogy a kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők 

több mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie.  

 

Javasolja, hogy az alpolgármestert a költségtérítésének megállapításával kapcsolatos 

döntéshozatalból ne zárja ki. 

 

A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:  

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 212/2019. (X. 29.) önkormányzati 

határozata az alpolgármester döntéshozatalból való kizárásáról. 

 

A képviselő-testület Takácsné Illés Henriett alpolgármestert a költségtérítésének 

megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A fentiek alapján a polgármester szavazásra bocsátja az alábbi javaslatot: 

 

Takácsné Illés Henriett alpolgármester részére a költségtérítés mértéke tiszteletdíjának 15 %-a, 

vagyis 18.000 Ft/hó. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2019. (X. 29.) önkormányzati 

határozata az alpolgármester költségtérítéséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takácsné Illés Henriett 

alpolgármester részére a költségtérítésének mértékét a tiszteletdíjának 15 %-ában, azaz 

18.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

14./ A gazdasági program kidolgozására vonatkozó megbízás. 

Előadó: Péntek László polgármester 
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A polgármester tájékoztat arról, hogy a Mötv. 116. § (5) bekezdése rögzíti, hogy a gazdasági 

programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül fogadja 

el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az 

újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles 

felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.  

 

Az előző képviselő-testület a 19/2015. (II. 12.) önkormányzati határozatával fogadta el az 

önkormányzat gazdasági programját, melyben a választási ciklus idejére határozták meg a 

feladatokat. Erre tekintettel a hatályos jogszabályok szerint az új képviselő-testületnek az alakuló 

ülését követő hat hónapon belül új gazdasági programot kell elfogadnia. Javasolja, hogy a gazdasági 

program előkészítésére és 6 hónapon belüli előterjesztésére adjon megbízást a képviselő-testület a 

polgármesternek.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Mivel hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. Kéri, hogy 

aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésével és 6 hónapon 

belüli előterjesztésével a polgármestert bízza meg a testület, kézfeltartással jelezze! 

 

A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2019. (X. 29.) önkormányzati 

határozata a gazdasági program kidolgozására vonatkozó megbízásról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Péntek László 

polgármestert az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésével és hat hónapon 

belüli előterjesztésével. 

 

Határidő: 2020. április 28. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

15./ Péntek László polgármester társulási tanácsban történő képviselete. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Péntek László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy Segesd Község Önkormányzata tagja a 

Rinyamenti Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásnak, a Mecsek Dráva Önkormányzati 

Társulásnak, valamint a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásnak. Az Mötv. 94. §-a szerint az 

önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási tanácsot a társult 

önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a megállapodásban 

meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 

 

Az előző képviselő-testület a 142/2014. (X. 27.) önkormányzati határozatával döntött arról, hogy a 

társulási tanácsba Dr. Mohr József Tamás alpolgármestert delegálja.  

 

A polgármester javasolja akadályoztatása esetén, a Rinyamenti Többcélú Kistérségi Önkormányzati 

Társulás, a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás, valamint a Marcali Kistérségi Többcélú 

Társulás társulási tanácsába delegálni Takácsné Illés Henriett alpolgármestert. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester kéri, hogy kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy a Rinyamenti Többcélú 

Kistérségi Önkormányzati Társulás, a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás, valamint a Marcali 

Kistérségi Többcélú Társulás társulási tanácsába, akadályoztatása esetén Takácsné Illés Henriett 

alpolgármestert delegálják. 

 

A polgármester megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215/2019. (X. 29.) önkormányzati 

határozata a polgármester társulásban történő helyettesítéséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a polgármester 

akadályoztatása esetén a Rinyamenti Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, a 

Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás, valamint a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 

társulási tanácsába Takácsné Illés Henriett alpolgármestert delegálja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy arról is döntést kell hozni, hogy ha a 

delegált tag nem tud részt venni a társulási tanács ülésén, akkor ki fogja helyettesíteni. 

 

Javasolja, hogy a Rinyamenti Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, a Mecsek Dráva 

Önkormányzati Társulás, valamint a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási tanácsába 

delegált Takácsné Illés Henriett alpolgármester akadályoztatása esetén Talián Bálint Attila képviselő 

vegyen részt a társulási tanács ülésén. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Mivel hozzászólás nem volt a javaslatot szavazásra bocsátja. Kéri, hogy kézfeltartással jelezze, aki 

egyetért azzal, hogy a Rinyamenti Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, a Mecsek Dráva 

Önkormányzati Társulás, valamint a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási tanácsába 

delegált Takácsné Illés Henriett alpolgármester akadályoztatása esetén Talián Bálint Attila képviselő 

vegyen részt a társulási tanács ülésén. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 

mellett elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 216/2019. (X. 29.) önkormányzati 

határozata a polgármester társulásban történő helyettesítéséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Többcélú Kistérségi 

Önkormányzati Társulás, a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás, valamint a Marcali 

Kistérségi Többcélú Társulás társulási tanácsába delegált Takácsné Illés Henriett 

alpolgármester akadályoztatása esetén Talián Bálint Attila képviselő vegyen részt a társulási 

tanács ülésén.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 
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16./ Egyéb ügyek. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

1. Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatás: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a képviselőket, az alpolgármestert és a bizottságok nem 

képviselő tagjait, hogy a hatályos jogszabályok értelmében vagyonnyilatkozat tételére 

kötelezettek. E kötelezettségnek 30 napon belül, vagyis 2019. november 12-ig lehet eleget tenni a 

most átadásra kerülő nyomtatványok kitöltésével és az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 

részére történő leadásával.  

Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozat tételére nyitva álló határidő elmulasztása 

esetén addig nem vehetnek részt a képviselő-testület munkájában, míg vagyonnyilatkozatukat az 

Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság részére le nem adják. A vagyonnyilatkozatra vonatkozó 

további részletes tájékoztatást az átadásra kerülő nyomtatványcsomagban olvashatnak. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

 

2. Összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatás: 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a hatályos jogszabályok értelmében az 

önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az 

összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni.  

Amennyiben valami miatt nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony 

harminc napon belül történő megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselő által tett és a 

jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatot 

az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságnak át kell adni, ebben az esetben ezt kell az 

összeférhetetlenség megszüntetésének tekinteni. 

Felhívja a figyelmet a határidő pontos betartására, mert a mulasztásnak súlyos következményei 

lesznek. Ugyanis a hatályos jogszabály alapján ha az önkormányzati képviselő ezen 

kötelezettségének nem tesz eleget, bármely önkormányzati képviselő vagy bizottság indítványára – 

az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján - a képviselő-testület a következő 

ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő harminc napon 

belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását, és 

kimondja az összeférhetetlenséget, vagyis a képviselői megbízatás megszűnik. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

 

3. Adóhatóságoz történő bejelentési kötelezettségről tájékoztatás: 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy 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. Kiemeli, hogy a 2019. 

évi önkormányzati választás napját követő harminc napos határidő a felvételi kérelem benyújtására 

2019. november 12. napja. Ennek megfelelően a testület felé a felvételi kérelem igazolásának 

határideje eltérő lehet attól függően, hogy a rendelkezésre álló határidőn belül a képviselő mikor 

nyújtja be a kérelmét az adóhatóságnak. 
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Ez azt jelenti, hogy az önkormányzati képviselő legkésőbb 2019. december 31-ig köteles a 

képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. 

Felhívja a figyelmet arra, hogy akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges 

jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés 

kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt 

engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi, méltatlanság miatt a képviselő-

testület határozatával megszünteti az önkormányzati képviselőnek a megbízatását. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek az alakuló ülésre tartozó bejelentése, 

észrevétele? 

 

 

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, az alakuló ülést bezárom. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Péntek László         dr. Varga Katalin 

polgármester                  jegyző 

 
 

 

 

 

 

 


