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      BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

                        KÉPVISELŐTESTÜLETE 

        

                 

 

 

 

1-15//2006. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2006. évi október hó 11-én, szerdán de. 10 óra 00 

perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott ALAKULÓ ülésén 

elhangzottakról 

 

 
Jelen vannak:                    Kiss Ferenc               polgármester 

                                                        Beri Aladár               képviselő 

                                                        Berzi István              képviselő 

                                                        Csathó László           képviselő 

                                                        Kiss Ferencné           képviselő 

        Szabó Árpád Zoltán  képviselő  

                                                              

 

Igazoltan távol maradt:      --------------- 

 

Igazolatlanul távol maradt:         --------------- 

 

Tanácskozási joggal jelen van:    Kalász Tiborné         körjegyző  

                                                        Bódvai Mihályné      gazdálkodási ügyintéző 

                                                        Nagy Zoltánné          jkv.vezető 

                                                

Meghívottként jelen van:             Molnár Józsefné       HVB elnöke 

                                                           

Érdeklődőként jelen van:             Ádám Ferenc Györgyné  balajti lakos 

                                                        Tóthné Berzi Valéria       balajti lakos 

 

 

Kiss Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket. Külön, kiemelten is köszönti a meghívott és 

érdeklődőként itt megjelent vendégeket. 

 

Az alakuló ülés megtartására ünnepélyes keretek között kerül sor.  

Annak levezetésére - mint a f. évi október 1-én megválasztott képviselők közül a legidősebb települési 

képviselőt - Beri Aladár képviselő urat (korelnököt) felkéri. 

 

(Nagy Zoltánné ügyintéző a polgármesternek és minden képviselőnek átadja egy-egy lefűzött példányban 

az SZMSZ-t, a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet, az Ötv-t, az Ökjtv-t és a Pttv-t.) 
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Beri Aladár korelnök: Köszönti a jelenlévőket. 

Megnyitja a 2006. október 1-én megválasztott települési képviselők mai napra összehívott ülését. 

Megállapítja, hogy a megválasztott képviselők és a polgármester jelen van, így a testület határozatképes. 

 

Az írásbeli meghívóban szereplő és hirdetményként is közzétett napirendet ismerteti. 

Javasolja a napirend elfogadását. 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el: 

 

                   1./ Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 

                         

                   2./ A polgármesteri program ismertetése  

               

                   3./ A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, módosítása  

 

                   4./ Bizottság(ok) megválasztása      

 

                   5./ A polgármester illetményének megállapítása  

 

                   6./ Alpolgármester(ek) választása titkos szavazással (szükség szerint zárt ülésen), 

                        az alpolgármester(ek) eskütétele  

 

                   7./ Az alpolgármester(ek) illetményének megállapítása 

 

                   8./ Egyebek (pl.: gazdasági program elfogadásával, ill. felülvizsgálatával 

                                       kapcsolatos feladatok meghatározása) 

 

 

 

Beri Aladár korelnök Felkéri a jelenlévőket, hogy a Magyar Köztársaság Himnuszát felállva közösen 

hallgassák meg. 

 

Erkel Ferenc: HIMNUSZ közös meghallgatása 

 

 

Beri Aladár korelnök: Napirend előtti felszólalásában felkéri a helyi Választási Bizottság elnökét, 

Molnár Józsefnét - napirenden kívül – ismertesse a választás végleges eredményét. 

 

Molnár Józsefné HVB elnöke: Köszönti a jelenlévőket. 

Tájékoztatásként elmondja, hogy a szavazást megelőző nap 16.00 óráig a névjegyzékbe 308 

választópolgár lett felvéve. A szavazás napján senki nem kérte felvételét a választók névjegyzékébe, így a 

választás befejezésekor a szavazásra jogosultak száma változatlan maradt. A szavazástól való 

visszautasításra senki nem került, aki megjelent, ill. mozgásában korlátozottként jelezte szavazási 

szándékát az szavazott. 

 

A választójoggal rendelkezők közül 251 fő vett részt a szavazás alkalmával. 

 

A kislistás települési képviselő választás során az 5 legtöbb szavazatot kapott képviselő jelölt  

          - Kiss Ferencné                   (függetlenként 140 szavazat) 
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          - Csathó László                   (függetlenként 120 szavazat) 

          - Szabó Zoltán                     (függetlenként  69 szavazat) 

          - Beri Aladár                       (MCF Roma Összefogás Párt jelöltjeként 65 szavazat) 

          - Berzi István                       (függetlenként  55 szavazat). 

 

A legtöbb szavazatot elért polgármester jelölt  

         - Kiss Ferenc                       (függetlenként 115 szavazat), akit – jelöltkénti bejelentésének 

megfelelően - főállású polgármesterként választottak meg a község lakosai. 

 

Mindezek figyelembe vételével megállapítható, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester 

választása eredményes. 

 

Felkéri a jelenlévő képviselőket és a polgármestert, hogy nevének elhangzását követően szíveskedjenek 

kifáradni annak érdekében, hogy a nevükre kiállított megbízólevelet átadhassa. 

 

 

Egyenként szólítja a megválasztott képviselőket és a polgármestert 

 

 

Molnár Józsefné a HVB elnöke: A megalakuló képviselőtestület minden tagjának gratulál a helyi 

Választási Bizottság és a maga nevében.  

Kíván a munkájukhoz kitartást, eredményes négy évnyi szolgálatot. 

 

 

 

A napirend tárgyalása: 

 

 

1./ Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 

      

 

Beri Aladár korelnök: Felkéri a képviselőket az eskü letételére. [Jogszabályi háttér: 1990:LXV. tv. 19. és 

32. §-a, 2000:XCVI. tv. 1. §-ának (2) bekezdése] Az eskü szövegét - értelemszerűen a saját névvel 

kiegészítve - szíveskedjen minden képviselő utána mondani. (Az eskü idejére minden jelenlévő feláll a 

helyéről.) 

 

Az eskü szövege: 

„Én, …… (a képviselő mondja a saját nevét) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 

Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat 

megtartom; az állami és a szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven pártatlanul, 

lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel BALAJT község 

javát szolgálom.” 

 

Az esküt tevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen!” 

 

Beri Aladár korelnök: Felkéri az esküt tett képviselőket az eskütételi okmány és a titoktartási nyilatkozat 

aláírására. 

Felhívja a képviselők figyelmét a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre. Az önkormányzati képviselő a 

2000. évi XCVI. törvény (továbbiakban: Ökjtv.) 10/A. §-ának (1) bekezdése alapján a megbízólevelének 

átvételétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. 
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Nagy Zoltánné ügyintéző átadja a képviselőknek a vagyonnyilatkozat-tételi nyomtatványokat, 

mindenkinek a megtételhez szükséges – dupla -  mennyiségben. 

 

Beri Aladár korelnök: Felkéri a főállású polgármestert az eskü letételére. [Jogszabályi háttér: 1990:LXV. 

tv. 32. §-a] Az eskü szövegét - értelemszerűen a saját névvel kiegészítve – szíveskedjen a polgármester 

utána mondani. (Az eskü idejére minden jelenlévő feláll a helyéről.) 

 

Az eskü szövege: 

„Én, …… (a polgármester mondja a saját nevét) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 

Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat 

megtartom; az állami és a szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven pártatlanul, 

lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel BALAJT község 

javát szolgálom.” 

 

Az esküt tevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen!” 

 

Beri Aladár korelnök: Felkéri az esküt tett polgármestert az eskütételi okmány és a titoktartási 

nyilatkozat aláírására. 

Felhívja a polgármester figyelmét a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre. A polgármester - az Ötv. 

33/B. §-ának megfelelően – megválasztásakor vagyonnyilatkozatot köteles tenni. 

 

Nagy Zoltánné ügyintéző átadja a polgármesternek a vagyonnyilatkozat-tételi nyomtatványokat, a 

megtételhez szükséges – dupla - mennyiségben. 

 

Beri Aladár korelnök: Felkéri a jelenlévőket, hogy a Szózatot felállva közösen hallgassák meg. 

 

Egressy Béni: SZÓZAT  közös meghallgatása 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

  142/2006. (X.11.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

       a jogszabályi feltételek (lásd: 1990: LXV. tv. 19., 32. §-ait) teljesülése révén a mai 

                               naptól megalakultnak tekintendő. 

  

 A képviselőtestület tagjai: 

 Kiss Ferenc - főállású foglalkoztatási jogviszonyú - polgármester, továbbá 

 Beri Aladár, 

 Berzi István,  

 Csathó László, 

 Kiss Ferencné és 

 Szabó Zoltán képviselők. 

 

 A képviselőtestület elnöke:  

 Kiss Ferenc polgármester 

 

 Felelős:   - 

 Határidő: - 
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Nagy Zoltánné ügyintéző: Az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 33/A. §-ának (2) bekezdés 

b.) pontja értelmében a főállású foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester a képviselőtestület 

hozzájárulása nélkül nem lehet  

1.) gazdasági társaság vezető tisztségviselője, vezető testületének, felügyelő bizottságnak tagja, ill. 

2.) alapítvány kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője. 

 

Kiss Ferenc polgármester úr a helyi „Középbérc Erdőbirtokossági Társulat” és a „Balajti Lakosokért Jóléti 

Szolgálat Helyi Alapítvány” elnöke. 

A képviselőtestület hozzájárul-e ahhoz, hogy továbbra is elláthassa tisztségét az előbbiekben megnevezett 

társaságnál és társadalmi szervezetnél? 

 

Kiss Ferenc polgármester beleegyezik a személyét érintő – állásfoglalást igénylő ügy – nyilvános 

tárgyalásához és egyidejűleg bejelenti személyes érintettségét. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot 

hozta: 

 

  143/2006. (X.11.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

- figyelembe véve az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 14. §-ának (2) 

bekezdésében, valamint a 33/A. §-ának (2) bekezdés b.) pontjában foglaltakat – a 

személyét érintő döntéshozatalból - azaz hogy főállású foglalkoztatási jogviszonyban 

álló polgármesterként  lehet-e továbbra is  

 gazdasági társaság vezető tisztségviselője, vezető testületének tagja, ill. 

 alapítvány kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője - 

 Kiss Ferenc polgármestert kizárja. 

   

 Felelős: - 

 Határidő: -  

 

Beri Aladár korelnök: Megállapítja, hogy a kizárás ellenére a testület továbbra is határozatképes. (Ötv. 

14. §-ának (2) bek.) 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

  144/2006. (X.11.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

- figyelembe véve az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 33/A. §-ának (2) 

bekezdés b.) pontjában foglaltakat – hozzájárul ahhoz, hogy a főállású foglalkoztatási 

jogviszonyban álló polgármester – Kiss Ferenc –  

 gazdasági társaság (a helyi „Középbérc Erdőbirtokossági Társulat”) vezető 

tisztségviselője, vezető testületének  tagja, ill. 

 alapítvány kezelő szervezetének (a helyi „Balajti Lakosokért Jóléti Szolgálat 

Helyi Alapítvány”) tagja, tisztségviselője legyen. 

  

     E határozat visszavonásig érvényes. 

 

 Felelős: - 

 Határidő: - 
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2./ A polgármesteri program ismertetése  

 

 

Beri Aladár korelnök: Átadja a szót Kiss Ferenc polgármesternek, tartsa meg ismertetőjét. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Gratulál minden megválasztott képviselőnek. 

Megköszöni a Választási Bizottság színvonalas munkáját.  

 

A résztvevők jelenlétében külön is köszönetet mond feleségének, Kiss Ferencné képviselőnek, aki nélkül 

ma nem ülhetne a polgármesteri székben.  

Összegzésképpen megjegyzi: Az is minden bizonnyal jelent valamit a választópolgárok részéről, hogy 

felesége kapta a képviselő jelöltek közül a legtöbb szavazatot. 

 

Röviden összefoglalja a négy évet átölelő programja lényegét: a működés, az intézmények, a 

szolgáltatások fenntartása, további közmű-, ill. infrastrukturális fejlesztések megvalósítása. 

 

A képviselőtestület által a közeljövőben elfogadásra kerülő ciklusprogramban foglaltakat igyekeznünk 

kell majd közösen és következetesen betartani, vagyis megvalósítani. 

 

Beri Aladár korelnök: Szeretné, ha az iskolában minél előbb kiépítésre kerülne a vezetékes vízellátás. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Az nem gond, hogy bevigyük a vizet, a szennyvíztisztító akna megépítése 

kerül nagyobb költségbe. 

 

 

A képviselőtestület a polgármesteri programot egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

 

3./ A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, módosítása 

 

 

Beri Aladár korelnök: Az Ötv-t módosító 1994. évi LXIII. tv. 62. §-ának (5) bekezdése értelmében, a 

képviselőtestület az alakuló ülését követő fél éven belül vizsgálja, megalkotja a szervezeti és működési 

szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ). 

E feladat megkezdésére a testületnek megbízást kell adnia. 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

  145/2006. (X.11.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

figyelembe véve az 1990. évi LXV. törvényt módosító 1994. évi LXIII. törvény 62. §-

ának (5) bekezdésében foglaltakat az alakuló ülését követő fél éven belül megalkotja 

a szervezeti és működési szabályzatát, ezért egyrészt megbízza az Ügyrendi Bizottság 

tagjait, hogy annak felülvizsgálatát folytassák le, s a módosítására vonatkozó 

előterjesztést készítsék el, másrészt felkéri a polgármestert, hogy azt az előbbiekben 

megadott határidőn belül terjessze a testület elé. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: március 31. 
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4./ Bizottság(ok) megválasztása      

 

 

Beri Aladár korelnök: A választások (titkos szavazások) lebonyolításával, ügyrendi kérdésekkel, az 

SZMSZ módosításával, a vagyonnyilatkozat vizsgálatával, az összeférhetetlenségi okok megszüntetésével 

és egyéb hasonló jellegű feladatokkal - az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően - az ügyrendi bizottság 

foglalkozik. 

 

A bizottság tagjainak módosítására tesz javaslatot, mivel abban a korábbi képviselőtestület két olyan tagja 

is be van választva, akik nem lettek újra megválasztva. 

(Az SZMSZ-ben a bizottság tagjai megjelölve nincsenek, így annak ilyen irányú módosítása nem 

szükséges.) 

 

Kiss Ferenc polgármester: Javasolja az ügyrendi bizottság tagjainak megválasztani Beri Aladár és Berzi 

István képviselőket, valamint a jelenlévő Tóthné Berzi Valéria balajti lakost. 

 

Beri Aladár képviselő beleegyezik a személyét érintő – állásfoglalást igénylő ügy – nyilvános 

tárgyalásához, egyidejűleg bejelenti személyes érintettségét. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot 

hozta: 

 

  146/2006. (X.11.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

- figyelembe véve az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 14. §-ának (2) 

bekezdésében foglaltakat – a személyét érintő döntéshozatalból – azaz, hogy a helyi 

ügyrendi bizottság tagjaként megválasztásra kerüljön – Beri Aladár képviselőt 

kizárja. 

 

Felelős: - 

Határidő: -  

 

Beri Aladár korelnök: Megállapítja, hogy a kizárás ellenére a testület továbbra is határozatképes. [Ötv. 

14. §-ának (2) bek.] 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

  147/2006. (X.11.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

 az Ügyrendi Bizottság tagjának Beri Aladár települési képviselőt megválasztja. 

 

 Felelős: - 

 Határidő: - 

 

Berzi István képviselő beleegyezik a személyét érintő – állásfoglalást igénylő ügy – nyilvános 

tárgyalásához, egyidejűleg bejelenti személyes érintettségét. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot 

hozta: 
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  148/2006. (X.11.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

- figyelembe véve az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 14. §-ának (2) 

bekezdésében foglaltakat – a személyét érintő döntéshozatalból – azaz, hogy a helyi 

ügyrendi bizottság tagjaként megválasztásra kerüljön – Berzi István képviselőt 

kizárja. 
 

Felelős: - 

Határidő: -  

 

Beri Aladár korelnök: Megállapítja, hogy a kizárás ellenére a testület továbbra is határozatképes. [Ötv. 

14. §-ának (2) bek.] 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

  149/2006. (X.11.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

 az Ügyrendi Bizottság tagjának Berzi István települési képviselőt megválasztja. 

 

 Felelős: - 

 Határidő: - 

 

Tóthné Berzi Valéria beleegyezik a személyét érintő – állásfoglalást igénylő ügy – nyilvános 

tárgyalásához.  

 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

  150/2006. (X.11.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

az Ügyrendi Bizottság tagjának Tóthné Beri Valéria balajti lakost (nem képviselő 

magánszemélyt) megválasztja. 

 

 Felelős: - 

 Határidő: - 

 

Beri Aladár korelnök: Javasolja, hogy a testület tartson szünetet az ügyrendi bizottság alakuló ülésének 

megtartásának időtartamára, ahol maguk közül megválasztják a bizottság elnökét, s az SZMSZ-ben 

foglaltaknak megfelelően javaslatot fogadnak el a főállású polgármester illetményének megállapítása 

tárgyában. 

A polgármester illetményének megállapítása tárgyában a javaslattételt követően a képviselőtestületnek 

kell döntenie. 

 

A polgármester illetménye és egyéb juttatása  – a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.) 4. §-

ának (4) bekezdése alapján – közérdekű adat. 

Az illetményt egyszerű többséggel hozott határozatban összegszerűen kell megállapítani. A polgármester 

illetményét akkor is meg kell állapítani, ha ismételten a „régi” polgármestert választották meg. 
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A Pttv. 4/A. §-ának (3) bekezdése értelmében a polgármester illetményének összege a megválasztását 

megelőző polgármesteri illetmény összegénél nem lehet kevesebb. 

 

A polgármesternek e napirendi pont tárgyalásakor be kell jelentenie az Ötv. 14. §-ának (2) bekezdése 

szerint a személyes érintettségét. A kizárásról az érintett, vagy bármely települési képviselő javaslatára a 

képviselőtestület dönt minősített többséggel.. 

Nem törvénysértő, ha a polgármester bejelenti az érintettségét és saját elhatározásából nem vesz részt a 

döntéshozatalban. 

 

Az ülés felfüggesztve 10 óra 45 perckor. 

 

Az ülés továbbfolytatása 11 óra 00 perckor. 

 

 

5./ A polgármester illetményének megállapítása  

 

 

Beri Aladár korelnök: Megállapítja, a testület határozatképes. Bejelenti, hogy az Ügyrendi Bizottság 

tagjai maguk közül megválasztották az elnököt. A bizottság elnöke a mai naptól Beri Aladár képviselő. 

 

Az Ügyrendi Bizottság elnökeként ismerteti a polgármester illetményének megállapítása tárgyában 

elfogadott bizottsági javaslatot. 

E szerint a polgármester illetményét összegszerűen 297.000,- Ft-ban javasolják megállapítani. 

 

A Pttv. 4/A. §-ának (3) bekezdése és 4. §-ának (3) bekezdése értelmében a képviselőtestület a 

polgármester írásban benyújtott kérésére mellőzheti az illetmény  megállapítását, ill. az ide vonatkozó  3. 

§ (2) bekezdésében foglaltaknál kisebb összegben is megállapíthatja. 

 

Kiss Ferenc polgármester bejelenti személyes érintettségét és saját elhatározásából nem vesz részt a 

döntéshozatalban.. 

 

Beri Aladár korelnök: Megállapítja, hogy a testület továbbra is határozatképes. [Ötv. 14. §-ának (1) bek.] 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

  151/2006. (X.11.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.) 3. és 4. §-ában 

foglaltak figyelembe vételével Kiss Ferenc (szül.: 1957. szeptember 14-én, 

adóazonosító jele: 8331284534, lakóhelye: 3780 Balajt, Fő u. 21.) főállású 

foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester illetményét – 2006. október 1-től –  

havi bruttó 297.000,- Ft-ban, azaz Kettőszázkilencvenhétezer forintban állapítja meg. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Kiss Ferenc polgármester átveszi a korelnök képviselőtől az ülés vezetését. 
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6./ Alpolgármester(ek) választása titkos szavazással (szükség szerint zárt ülésen), 

     az alpolgármester(ek) eskütétele  

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Gratulál mindenkinek a megválasztásához, s kíván munkájához erőt, 

egészséget. 

 

Figyelembe véve az Ötv. 34.§-ában foglaltakat a  képviselőtestület – saját tagjai közül, a polgármester 

javaslatára, titkos szavazással – a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert 

választ. 

 

Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és az új képviselő-testület alakuló üléséig 

tart. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. 

 

Figyelembe véve az Ötv. 37. §-ának (3) bekezdését (főállású alpolgármester a háromezernél több lakosú 

önkormányzatnál lehet) községünk esetében csak társadalmi megbízatású alpolgármester választható. 

 

Mindezeket szem előtt tartva javasolja a képviselők közül a legtöbb szavazatot kapott képviselő asszonyt 

– az SZMSZ-ben foglaltak figyelembe vételével - társadalmi megbízatású alpolgármesternek 

megválasztani. 

 

Engedjék meg, hogy pár gondolat erejéig kitérjek személyes indíttatásomra is: feleségem az elmúlt évek 

alatt nagyon sokat tett személyesen a községért, a lakosokért. Sok esetben olyan dolgokat vállalt fel, amit 

nem kellett volna. Neki is köszönhetem, hogy továbbra is polgármester lehetek. 

 

Kiss Ferenc polgármester bejelenti személyes érintettségét. 

 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal,  tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

  152/2006. (X.11.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

- figyelembe véve az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 14. §-ának (2) 

bekezdésében foglaltakat – a hozzátartozóját érintő döntéshozatalból – azaz Kiss 

Ferencné képviselő társadalmi megbízatású alpolgármesterként történő 

megválasztása ügyében – Kiss Ferenc polgármestert nem zárja ki a szavazásból. 

 

Felelős: - 

Határidő: -  

 

 

Kiss Ferencné képviselő beleegyezik a személyét érintő – állásfoglalást igénylő ügy – nyilvános 

tárgyalásához és egyidejűleg bejelenti személyes érintettségét. 

 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

  153/2006. (X.11.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 
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- figyelembe véve az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 14. §-ának (2) 

bekezdésében foglaltakat – a személyét érintő döntéshozatalból – azaz, hogy Kiss 

Ferencné képviselő társadalmi megbízatású alpolgármesterként megválasztásra 

kerüljön – Kiss Ferencné  képviselőt nem zárja ki a szavazásból. 

 

Felelős: - 

Határidő: -  

 

Kiss Ferenc polgármester: A társadalmi megbízatású alpolgármester személyét érintően titkos 

szavazással kell döntenie a testületnek. 

 

A titkos szavazás lebonyolításáról külön jegyzőkönyv készül, mely e jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Az ülés felfüggesztve 11 óra 15 perckor. 

 

Az ülés továbbfolytatása 11 óra 30 perckor. 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Felkéri az Ügyrendi Bizottság 

elnökét ismertesse a szavazás eredményét. 

 

Beri Aladár ÜB elnök: A bizottság, mint szavazatszámláló bizottsági feladatokat is ellátó testületi szerv a 

szavazást követően megállapította a titkos szavazás eredményét, melynek értelmében a képviselők 4 igen 

szavazattal, 2 ellenszavazattal társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztották Kiss 

Ferencné képviselőt. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy ezt követően a megválasztott alpolgármester a 

polgármester általános helyettese lesz. 

 

A képviselőtestület - minősített többséggel - 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

  154/2006. (X.11.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

figyelembe véve az Ötv. 34.§-ában foglaltakat a  képviselőtestület – saját tagjai közül, 

a polgármester javaslatára, titkos szavazással – a polgármester helyettesítésére, 

munkájának segítésére Kiss Ferencné (szül.:Miskolc 1958. szeptember 30., szül.neve: 

Nagy Ágnes, anyja születési neve: Kovács Margit, adóazonosító jele:                                  

………………………………….., lakóhelye: 3780 Balajt, Fő u. 21.) képviselőt a mai 

napon társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta. 

 

A társadalmi megbízatású alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és 

amennyiben az önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, 

úgy az új képviselő-testület alakuló üléséig tart. Ha nem választották meg települési 

képviselőnek, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napjával megszűnik. 

 

Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait, s a polgármester 

általános helyettese. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: - 
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Kiss Ferenc polgármester: Felkéri a megválasztott alpolgármestert tegye le az esküt a képviselőtestület 

előtt. [Jogszabályi háttér: 1990:LXV. tv. 32. §-a] Az eskü szövegét - értelemszerűen a saját névvel 

kiegészítve – szíveskedjen az alpolgármester utána mondani. (Az eskü idejére minden jelenlévő feláll a 

helyéről.) 

 

Az eskü szövege: 

„Én, …… (az alpolgármester mondja a saját nevét) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 

Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat 

megtartom; az állami és a szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven pártatlanul, 

lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel BALAJT község 

javát szolgálom.” 

 

Az esküt tevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen!” 

 

Kiss Ferenc polgármester: Felkéri az esküt tett alpolgármestert az eskütételi okmány és a titoktartási 

nyilatkozat aláírására. 

Felhívja az alpolgármester figyelmét a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre. Az alpolgármester - az 

Ötv. 33/B. §-ának megfelelően – megválasztásakor vagyonnyilatkozatot köteles tenni. 

 

Nagy Zoltánné ügyintéző átadja az alpolgármesternek a vagyonnyilatkozat-tételi nyomtatványokat, a 

megtételhez szükséges – dupla - mennyiségben. 

 

 

7./ Az alpolgármester(ek) illetményének megállapítása 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: A jogszabályi előírások értelmében az alpolgármester részére a megválasztása 

után tiszteletdíjat állapít meg a képviselőtestület.  

A Pttv. 4. §-ának (2) bekezdése alapján a képviselőtestület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek 

kettőezernél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg. 

A tiszteletdíj megállapítása során egyebekben a polgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 

szorzószámok tekintetében is.  

1000-nél kevesebb lakosú település esetében a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja lehet az 

önkormányzati illetményalap 2,5-4,5-szerese (pl.: 36.800,- Ft * 2,5 = 92.000,- Ft) 

1000-nél kevesebb lakosú település esetében a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja nem 

lehet magasabb az önkormányzati  illetményalap 4,5-szeres szorzatánál, azaz 36.800,- Ft * 4,5 = 165.600,- 

Ft. 

 

A Pttv. 4. §-ának (3) bekezdése értelmében a képviselőtestület az alpolgármester írásban benyújtott 

kérésére mellőzheti az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj megállapítását, ill. e 

bekezdésekben foglaltaknál kisebb összegben is megállapíthatja. 

A Pttv. 10. §-a és 4. §-ának (4) bekezdése értelmében az alpolgármester illetménye is közérdekű adat. 

 

Kiss Ferencné alpolgármester: Kéri a képviselőtestületet, hogy ennek a napirendi javaslatnak a 

megvitatását halassza következő ülésére. 

 

 

A képviselőtestület az elhangzott javaslatot egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

8./ Egyebek (pl.: gazdasági program elfogadásával, ill. felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok 
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     meghatározása) 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Az Ötv. 91. §-ának (6) bekezdése szerinti tartalommal az alakuló ülést 

követő 6 hónapon belül kell elkészíteni, ill. felülvizsgálni a gazdasági programot. 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

  155/2006. (X.11.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

 figyelembe véve az 1990. évi LXV. törvény 91. §-ában foglaltakat az alakuló ülését 

 követő hat hónapon belül – a választási ciklus idejére szólóan – gazdasági programját 

 el kívánja fogadni, ill. felül kívánja vizsgálni, ezért felkéri a polgármestert, hogy azt 

 az előbbiekben megadott határidőn belül terjessze a testület elé. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: március 31. 

 

 

Kalász Tiborné körjegyző: Javaslatot tesz a helyi képviselők és képviselőtestületi bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról szóló 8/2002. (X.30.) számú rendelet módosítására. 

 

Nagy Zoltánné ügyintéző: A jelenleg is hatályban lévő helyi rendelet rendelkezése szerint a képviselő 

havi bruttó 30.000,- Ft összegű tiszteletdíjra, továbbá személyenként és bizottságonként a képviselő  

bizottság elnökeként havi bruttó 7.000,- Ft, a bizottság tagjaként havi bruttó 5.000,- Ft bizottsági 

tiszteletdíjra jogosult. 

 

A 2006. október 1-től hatályos – a  polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló - 2006. évi 

LXVII. törvény 1. §-a értelmében a képviselő havi tiszteletdíja (alapdíja) nem haladhatja meg a Ktv. 43. § 

(1) bekezdése szerint megállapított illetményalap (1000-nél kevesebb lakosú település esetén) 1,0-

szeresét, amely 36.800,- Ft. 

 

Ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül – több bizottsági tagság esetén is – 

legfeljebb az alapdíj 45 %-ával növelhető (max.: 16.560,- Ft). 

 

A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45 %-át meg nem haladó tiszteletdíjban részesíthető (max: 

16.560,- Ft). 

 

A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül – több tisztség, bizottsági tagság esetén is – 

legfeljebb az alapdíj 90 %-ával növelhető (max.: 33.120,- Ft). 

 

A hivatkozott tv. 2. §-a értelmében a képviselőtestület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított 

tiszteletdíját legfeljebb 25 %-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti, illetőleg természetbeni 

juttatását ugyanilyen időtartamra megvonhatja. 

Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés, illetve a megvonás újra megállapítható. 

 

Figyelembe véve az Ötv. 20. §-ának (1) bekezdését a települési képviselőt a testületi munkában való 

részvételhez szükséges időtartamra a munkahelyén fel kell menteni a munkavégzés alól. 
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Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselőtestület téríti meg, melynek alapján a települési képviselő 

társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. A képviselőtestület átalányt is megállapíthat. 

 

Kiss Ferencné alpolgármester: Havi bruttó 25.000,- Ft tiszteletdíjat javasol megállapítani a 

képviselőknek személyenként. 

 

Csathó László képviselő: Javasolja, hogy a jelenleg is hatályos rendeletben foglaltak szerint kerüljön 

megállapításra a képviselői tiszteletdíj havi mértéke, azaz az legyen havi bruttó 30.000,- Ft. 

 

Beri Aladár képviselő: 25.000,- Ft-ot javasolja elfogadni. 

 

Berzi István képviselő: Beri Aladár úrral egyetértek. Amennyiben a falu helyzete anyagilag jobb lesz, 

akkor emeljünk majd rajta. 

 

Szabó Zoltán képviselő: Javasolja elnapolni a képviselői tiszteletdíjról való döntést a következő ülésre. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Döntsünk most, hiszen több javaslat is elhangzott. 

 

Szabó Zoltán képviselő: Akkor az első elhangzott javaslat kerüljön megszavaztatásra. 

 

Kiss Ferenc polgármester: A bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjára is javaslatot kérek. 

 

Szabó Árpád Zoltán képviselő és Csathó László képviselő: Nem javasolja emelni a bizottság képviselő 

tagjainak a tiszteletdíját, maradjon annyi, amennyi eddig is volt. 

 

Kiss Ferencné alpolgármester: A bizottság képviselő tagjának havi bruttó 5.000,- Ft-ot, a nem képviselő 

tagjának havi bruttó 10.000,- Ft-ot, a bizottság elnökének pedig havi bruttó 7.000,- Ft-ot javasol 

megállapítani. 

 

Több hozzászólást követően a képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,  tartózkodás nélkül 

a következő rendeletet alkotta: 

 

 

                     Balajt község önkormányzati képviselőtestületének 

 

                     12/2006. (X.12.) számú rendelete 

 

 

 a helyi képviselők és képviselőtestületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 8/2002. (X.30.) 

 rendelet           m ó d o s í t á s á r ó l 

 

 

 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Kéri költségátalány megállapítását, ezért arra kéri a képviselőket, hogy a 

polgármesteri költségtérítésről a következő testületi ülésen döntsenek. 

 

A képviselőtestület az indítványt egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette. 
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Kiss Ferenc polgármester: Amint azt már többen is tudják közülünk, a körjegyző asszony október 21-től 

a kötelezően kiadott felmentési idejét kezdi tölteni. 

Méhész Katalin Edelény Város aljegyzője nem vállalja a helyettesítést. 

 

Kalász Tiborné körjegyző: A megyei Közigazgatási Hivatalban dolgozó dr. Csire Péter tájékoztatása 

szerint, amennyiben az önkormányzat határozott időre kinevez köztisztviselőnek (ügyintézőnek és 

egyidejűleg megbíz a vezetői feladatok ellátásával is), úgy én továbbra is részt vehetek aktívan e közösség 

munkájában. 

Ez ügyben még egyeztetni fogok Ládbesenyő polgármesterével. 

 

Kiss Ferenc polgármester: A képviselőtestületnek évente legalább hat ülést kell tartania. 

Javaslom, hogy továbbra is minden hónap utolsó szerdáján tartsunk testületi ülést. 

Nekem a du. 4 óra is jó kezdésnek, de sajnos ilyen időpontban a munkaterv szerint meghívásra kerülő 

vendégek valószínűleg nem fognak megjelenni az ülésünkön. 

 

Az ülés akkorra lesz összehívva, amikorra én kijelölöm. 

 

 

 

Több hozzászólás nem lévén polgármester megköszönte a részvételt, majd az ülést 13 óra 00 perckor 

befejezetté nyilvánította. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Kiss Ferenc                                                                                                                Kalász Tiborné 

polgármester                                                                                                                    körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K I V O N A T 

 

 

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2006. évi október hó 11-én, szerdán de. 10 óra 00 

perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott ALAKULÓ ülésén 

elhangzottakról felvett jegyzőkönyvből: 

 

 

 

 

 

 

 

Kiss Ferenc sk.                                                                                                                Kalász Tiborné sk. 

polgármester                                                                                                                           körjegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Balajt, 2006. október 18. 

 

 

 

Nagy Zoltánné 

jkv.vezető 

 

 

 

   

 


