Szám: U/200-12/2019.

NAGYTEVEL
Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. október 24. napján 17 órakor megtartott
alakuló nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.
Szám: U/200-12/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 24. napján 17 órakor
megtartott alakuló nyílt üléséről.
Az ülés helye: Nagytevel – közösségi ház díszterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Orbán Sándor polgármester, Peng Ferenc, Farkas Péter, Bérces
Antal Ignác, Ármán Katalin képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Meghívottak:
- Lukács Lajos választási bizottság elnöke
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület
az alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül tartja meg. Az idei évben a választások
október 13-án voltak, így a mai napra az alakuló ülés összehívásra került a törvényben
szabályozott határidőn belül.
Az Mötv. 43. § (2) bekezdése szerint az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti.
Orbán Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, a képviselőket, a jegyző asszonyt, a
választási bizottság elnökét.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen valamennyi képviselő megjelent, s
megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1. Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság
elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
megbízólevelek átadása

Lukács Lajos
HVB elnök

2. Önkormányzati képviselők és polgármester
eskütétele

Orbán Sándor
polgármester és
Lukács Lajos
HVB elnök

3. Polgármester illetményének jogszabály
szerinti meghatározása

Horváth Mária
jegyző

4. Ügyrendi bizottság tagjainak megválasztása

Orbán Sándor
polgármester

3
5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele

Orbán Sándor
polgármester

6. Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása

Orbán Sándor
polgármester

7. SzMSz felülvizsgálata

Horváth Mária
jegyző

8. Vegyes ügyek

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
Nagytevel
Önkormányzat
Képviselő-testület
határozata:
Nagytevel
Önkormányzat
Képviselő-testülete
tudomásul veszi a polgármester előterjesztését a
napirendre vonatkozóan.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ N a p i r e n d : Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság elnökének tájékoztatója a
választás eredményéről, megbízólevelek átadása
E l ő a d ó : Lukács Lajos HVB elnök
Orbán Sándor polgármester felkéri Lukács Lajost, a választási bizottság elnökét, hogy
ismertesse a 2019. október 13-i helyi polgármester,- és képviselő választás eredményét.
Lukács Lajos választási bizottság elnöke ismerteti 2019. október 13-i helyi polgármester,- és
képviselő választás eredményét a melléklet szerint, majd átadja részükre a megbízóleveleket.

2./ N a p i r e n d : Önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester és Lukács Lajos HVB elnök
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 28. § (2) bekezdése alapján a települési képviselő az alakuló
ülésen a képviselő-testület előtt esküt tesz.
Kéri a képviselőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni és mondják utána az eskü
szövegét.
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Eskütétel
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; helyi
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Nagytevel fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy Nagytevel község települési képviselői a
törvényben előírt esküt letették.
- A polgármester eskütétele
Lukács Lajos HVB elnöke felkéri Orbán Sándor polgármestert, hogy az eskütételhez
szíveskedjen felállni és mondja utána az eskü szövegét.

Eskütétel
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Nagytevel fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Lukács Lajos HVB elnöke miután a polgármester az előírt esküt letette, az ülés vezetését átadja
a polgármesternek. A munkájához sok sikert, erőt és egészséget kíván.

3./ N a p i r e n d : Polgármester illetményének jogszabály szerinti meghatározása
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Szóbeli előterjesztés)
Horváth Mária jegyző: az Mötv. 71. § (1) bekezdése alapján a főpolgármester megbízatásának
időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a miniszter központi
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
törvényben
meghatározott
alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből,
vezetői
illetménypótlékából álló illetményének összegével. A (2) bekezdés alapján a megyei jogú város
polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára
havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkár
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. A (4)
bekezdés alapján a polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében
A (6) bekezdés alapján a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a
megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
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Nagytevel község lakosságszáma alapján az 501-1500 fő lakosságszámú település
településkategóriába tartozik. A jogszabály alapján a figyelembe veendő helyettes államtitkári
illetmény 997.170.- Ft. A törvény alapján ezen összeg 40 %-a illeti meg az 501-1500 fő
lakosságszámú település polgármesterét. Ezen összeg 398.868.- Ft.
A (6) bekezdés alapján a főállású polgármestert megillető költségtérítés összege 59.830.- Ft.
Fenti rendelkezések alapján a polgármester a továbbiakban nem jogosult tételes
költségelszámolásra, a részére fizetendő költségtérítés összege törvényben adott.
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát:
68/2019./X.24./sz.
Nagytevel
Önkormányzat
Képviselő-testület határozata:
1. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdése alapján
Orbán Sándor polgármester illetményét 2019. október
13. napjától bruttó 398.900.- Ft/hó, azaz
háromszázkilencvennyolcezer-kilencszáz
forint
összegben állapítja meg.
2. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján
Orbán Sándor polgármester költségtérítését 2019.
október 13. napjától havonta 59.830.-Ft, azaz
ötvenkilencezer-nyolcszázharminc forintban állapítja
meg.
A testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a
polgármester havi járandóságának rendszeres kifizetése
érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős : Horváth Mária jegyző

4. N a p i r e n d : Ügyrendi bizottság tagjainak megválasztása
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Orbán Sándor polgármester: az Mötv 43. § (3) bekezdése alapján képviselő-testület az alakuló
vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti
és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja
a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt
illetményükről, tiszteletdíjukról.
Az Mötv. 57. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok
feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a
polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. Az Mötv. 58. § (1)
bekezdése alapján nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.
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Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 10/2013. (VI. 28.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: SzMSz.) 30. § b. a) pontja alapján a képviselő-testület állandó
bizottságként az Ügyrendi Bizottságot hozza létre, 3 fővel.
Így a bizottság elnökére Peng Ferenc képviselőt, tagjaira Bérces Antal Ignác és Farkas Péter
képviselők személyében tesz javaslatot.
A képviselők mindannyian elfogadják a jelölést.
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
69/2019./X.24./sz.
Nagytevel
Önkormányzat
Képviselő-testület határozata:
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az
Ügyrendi Bizottság elnökének: Peng Ferenc képviselőt,
tagjainak Bérces Antal Ignác és Farkas Péter képviselőket
választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős : Orbán Sándor polgármester
Horváth Mária jegyző

5./ N a p i r e n d : Alpolgármester megválasztása, eskütétele
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester
(Titkos szavazás a jkv. mellékletét képezi.)
Orbán Sándor polgármester: az Mötv. 74. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a
polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ. A (2) bekezdés alapján az
alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.
Orbán Sándor polgármester elmondja, hogy egyeztetett Bérces Antal Ignác képviselővel az
alpolgármesteri feladatok ellátásáról, de nem vállalta. Javasolja alpolgármesternek Ármán
Katalin képviselőt megválasztani.
Ármán Katalin képviselő a felkérést elfogadja és bejelenti személyes érintettségét.
Orbán Sándor polgármester a bejelentés után javasolja, hogy a képviselő-testület ne zárja ki
Ármán Katalint a döntéshozatalból.
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
70/2019./X.24./sz.
Nagytevel
Önkormányzat
Képviselő-testület határozata:
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete nem zárja
ki Ármán Katalin képviselőt az alpolgármester választási
döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: Peng Ferenc ügyrendi bizottság elnöke
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Az Mötv. 74. § (1) bekezdése alapján titkos szavazást kell lebonyolítani.
Az SzMSz 24. § (3) bekezdése alapján a titkos szavazást lebonyolítását az Ügyrendi Bizottság
végzi. A 254. § (4) bekezdése alapján a titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon,
szavazófülke és urna alkalmazásával történik. A szavazólapon fel kell tüntetni a szavazás napját
és tárgyát. Az (5) bekezdés alapján a titkos szavazásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely
tartalmazza:
a) a szavazás helyét, napját,
b) kezdetét és végét,
c) az Ügyrendi Bizottság tagjainak nevét és tisztségét.
d) a szavazás során felmerült körülményeket
e) a szavazás eredményét.
Orbán Sándor polgármester felkéri az Ügyrendi Bizottságot a szavazás lebonyolítására.
Az ügyrendi bizottság lebonyolítja a szavazást, majd az elnök ismerteti a szavazás eredményét,
mely szerint Ármán Katalint választották meg alpolgármesternek.
Orbán Sándor polgármester gratulál az alpolgármesternek a megválasztásához, és azt kívánja:
sikeresen dolgozzanak együtt a község érdekében.
Az alpolgármester e minőségében is leteszi az esküt a polgármester előtt az alábbiak szerint:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Nagytevel fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
71/2019./X.24./sz.
Nagytevel
Önkormányzat
Képviselő-testület határozata:
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete titkos
szavazással
Ármán
Katalint
választotta
meg
alpolgármesternek a képviselő-testületi megbízatásának
időtartamára.
Határidő: azonnal
Felelős : Orbán Sándor polgármester

6./ N a p i r e n d : Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Orbán Sándor polgármester: : az Mötv. 80. §(2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíja maximum 90%-ában állapítja meg, melynek egészéről vagy meghatározott részéről
a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A társadalmi megbízatású
alpolgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult. Költségtérítésről nem lehet lemondani.
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Az Mötv. 116. § (1)-(2) bekezdése alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit
gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt
meghaladó időszakra szól. Az (5) bekezdés alapján a gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselőtestület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ezen kötelezettségének a helyi
önkormányzat ezen ülést követő hat hónapon belül eleget tesz.
Az Mötv. 32. § (2) bekezdés j) pontja alapján az önkormányzati képviselő eskütételét követően három
hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen. A Kormányhivatal
megkezdte a szükséges előkészületeket a képzések lebonyolítása érdekében.
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 (a továbbiakban: adatbázis). 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.
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
72/2019./X.24./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 80. §
(2) bekezdése alapján Ármán Katalin társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját bruttó 40.000.- Ft/hó összegben,
költségtérítését bruttó 6.000.- Ft/hó összegben határozza meg
2019. október 24. napjától.
A testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen az
alpolgármester havi járandóságának rendszeres kifizetése
érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős : Orbán Sándor polgármester
Horváth Mária jegyző

7./ N a p i r e n d : SzMSz felülvizsgálata
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Szóbeli előterjesztés)
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.(VI.28.) önkormányzati
rendeletét – felülvizsgálva – ne módosítsák.
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
73/2019./X.24./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete a felülvizsgálata
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendeletet és nem
kívánja módosítani.
Határidő: azonnal
Felelős : Orbán Sándor polgármester
Horváth Mária jegyző
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8./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
a./ Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 12/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet
módosítása
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
megalkotta következő rendeletét:
11/2019./XI.7./ Nagytevel Önkormányzat Képviselőtestület önkormányzati rendelete:
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzati
képviselők
tiszteletdíjáról
szóló
12/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet módosítása a
jkv. mellékletét képezi.

Orbán Sándor polgármester miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 18 óra
15 perckor bezárta.
kmf.
Orbán Sándor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

