
 
 

 

 

Szám: 106-10/2014.  

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 17-én 11.00 

órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről.  

 

Az ülés helye: Önkormányzat hivatala 

                        Vinár, Köztársaság u. 38.  

 

Jelen vannak: 

 

A képviselő-testület tagjai: 

 

    Horváth Csaba polgármester  

    Kiss Attila képviselő 

    Kránitz Attila Ernőné képviselő 

    Németh Miklósné képviselő 

    Szalóky Anna Eszter képviselő 

 

Meghívottak részéről jelen vannak: 

 

    dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

    Szabóné Kovács Krisztina HVB elnök  

    A választópolgárok részéről jelen van: 1 fő  

 

Hiányzó: nincs.  

              

 

Horváth Csaba polgármester köszönti az alakuló ülés résztvevőit. Jelenléti ív alapján 

megállapítja, hogy a megválasztott képviselő-testület 5 tagjából 5 fő képviselő az ülésen 

megjelent, melyre tekintettel az alakuló ülés határozatképes.  

 

Tájékoztató az önkormányzati választás helyi eredményéről: 

 

Horváth Csaba polgármester felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse az 

önkormányzati választás helyi eredményéről szóló tájékoztatóját.  

 

Szabóné Kovács Krisztina HVB elnök: 

Ismerteti a választásról szóló tájékoztatót.  
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(HVB elnök tájékoztatója a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  

 

N a p i r e n d: 

 

1./ Képviselők és polgármester eskütétele: 
 

Szabóné Kovács Krisztina HVB elnök közreműködésével a képviselők letették a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. melléklete 

szerinti következő esküt:  

 

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

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

önkormányzati képviselő tisztségemből eredő feladataimat Vinár község fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

(az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Szabóné Kovács Krisztina HVB elnök közreműködésével a polgármester a képviselő-testület 

előtt letette a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. 

melléklete szerinti következő esküt:  

 

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

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

polgármester tisztségemből eredő feladataimat Vinár község fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az esküokmányok aláírását követően a HVB elnök átadja a polgármesternek és a 

képviselőknek a Megbízóleveleket.  

 

Horváth Csaba polgármester szavazásra bocsátja a kiküldött meghívóban szereplő, következő 

napirendi javaslat elfogadását.  

 

T á r g y:                                                                        E l ő a d ó: 

 

2./ Ügyrendi bizottság elnökének és                                         Horváth Csaba polgármester  

tagjainak megválasztása 

 

3./ Alpolgármester megválasztása, es-                                     Horváth Csaba polgármester 

kütétele 

 

4./ Polgármester illetménye, alpolgár-                                     dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző, 

mester tiszteletdíjának megállapítása                                       Horváth Csaba polgármester  

 

5./ Képviselők tiszteletdíja                                                       Horváth Csaba polgármester 

 

6./ Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-té-                                    dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző  

teli kötelezettségről 
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Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja az alakuló ülés napirendjét.  

 

 

N a p i r e n d  tárgyalása: 

 

2./ Ügyrendi bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 

Előadó: Horváth Csaba polgármester 

 

Horváth Csaba polgármester: 

Elmondja, hogy az önkormányzat hatályos szervezeti és működési szabályzata szerint a 

képviselő-testület 3 fővel ügyrendi bizottságot hoz létre. Az ügyrendi bizottság egyik feladata, 

hogy közreműködik a titkos szavazások lebonyolításában és ellátja az önkormányzati 

képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat. Tekintettel arra, hogy az 

alpolgármestert titkos szavazással kell megválasztani, már most szükséges az ügyrendi 

bizottság elnökének és tagjainak megválasztása. Javasolja, hogy az ügyrendi bizottság 

elnökének Németh Miklósné képviselőt válassza meg a képviselő-testület.  

 

Németh Miklósné képviselő:  

Nyilatkozik, hogy vállalja a jelölést, és bejelenti, hogy saját ügyében nem vesz részt a 

szavazásban. 

 

Horváth Csaba polgármester: 

Szavazásra bocsátja az ügyrendi bizottság elnökére tett javaslat elfogadását.  

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

32/2014.(X.17.) képviselő-testület határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzata szerint létrehozandó 

Ügyrendi Bizottság elnökének 

Németh Miklósné 

képviselőt megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Horváth Csaba polgármester 

 

 

Horváth Csaba polgármester: 

Javaslatot tesz az ügyrendi bizottság tagjaira. Kiss Attila és Szalóky Anna Eszter képviselők 

megválasztását javasolja.  

 

Kiss Attila képviselő: 

Nyilatkozik, hogy vállalja a jelölést, valamint bejelenti, hogy nem vesz részt a 

megválasztásáról szóló szavazásban.  

 

Szalóky Anna Eszter képviselő: 
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Nyilatkozik, hogy vállalja a jelölést, valamint bejelenti, hogy nem vesz részt a 

megválasztásáról szóló szavazásban.  

 

 

Horváth Csaba polgármester: 

Szavazásra bocsátja az ügyrendi bizottság tagjaira tett javaslat elfogadását.  

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

33/2014.(X.17.) képviselő-testület határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzata szerint létrehozandó 

Ügyrendi Bizottság tagjainak 

Kiss Attila és Szalóky Anna Eszter  

képviselőket megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Horváth Csaba polgármester 

 

 

 

3./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Elmondja, hogy az alpolgármester megválasztására a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatának ide vonatkozó rendelkezései alapján kerül sor. Az Mötv. 74. § (1) bekezdése 

szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 

többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert 

választ, több alpolgármestert választhat. Az önkormányzati SZMSZ 41. § (2) bekezdése úgy 

rendelkezik, hogy a képviselő-testület  1 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. 

Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Jelölési jogával élve 

javasolja, hogy Kránitz Attila Ernőnét válassza meg alpolgármesterré a képviselő-testület. 

Képviselő asszony az előző önkormányzati ciklusban is betöltötte az alpolgármesteri 

tisztséget és kiváló együttműködésben végezték munkájukat. Kéri a jelöltet, nyilatkozzon, 

hogy vállalja-e a megbízatást. 

 

Kránitz Attila Ernőné képviselő: 

Nyilatkozik, hogy vállalja az alpolgármesteri jelölést. Bejelenti, hogy saját ügyében nem 

kíván szavazni, valamint nem kéri a napirend zárt ülésen való tárgyalását.  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Felkéri az ügyrendi bizottság elnökét és tagjait az alpolgármester választás titkos 

szavazásának lebonyolításához.  

 

Az ügyrendi bizottság elnöke kiosztja a szavazólapokat és a borítékokat, valamint ismerteti a 

titkos szavazás módját.  
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A szavazás a szomszédos könyvtár helyiségben, borítékba helyezett szavazólappal történik, 

melyet urnába tesznek a képviselők.  

 

Horváth Csaba polgármester: 

A titkos szavazás lebonyolítására 10 perc szünetet rendel el.  

 

S z ü n e t  

(11.23-tól 11.33 óráig) 

 

Horváth Csaba polgármester felkéri az ügyrendi bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos 

szavazás eredményét.  

 

Németh Miklósné képviselő:  

Elmondja, hogy az urnában 4 db szavazólap volt. Az érvényes szavazólapok száma: 4, az 

érvényes szavazatok száma: 4.   Érvénytelen szavazat nem volt. A szavazás eredményes volt, 

Kránitz Attila Ernőné alpolgármester jelölt megkapta a minősített többséghez szükséges 

szavazatot.  

 

( A titkos szavazásról készült külön jegyzőkönyv csatolva.)  
 

Horváth Csaba polgármester: 

Kimondja a határozatot.  

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  

 

34/2014.(X.17.) képviselő-testület határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében foglalt 

jogkörében, a polgármester javaslatára, titkos szavazással, társadalmi megbízatású 

alpolgármesterré megválasztja  

 

Kránitz Attila Ernőné 

önkormányzati képviselőt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Horváth Csaba polgármester  

 

 

Kránitz Attila Ernőné alpolgármester a HVB elnök közreműködésével leteszi az Mötv. 1. 

melléklete szerinti esküt, majd esküvevő és eskütevő aláírják az esküokmányt.   

 

4./ Polgármester tiszteletdíja, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 

a) Polgármester tiszteletdíja  

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

 

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző:  
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Elmondja, hogy a polgármester illetményét összegszerűen az Mötv. 71. §-ában foglaltak 

alapján kell megállapítani. A polgármester illetményének alapja a helyettes államtitkár 

közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 

illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összege (747.788 

Ft). A polgármester illetménye az 500 fő lakosságszám alatti település esetében az 

illetményalap 20 %-a. A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester 

illetménye 50 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. Valamint tiszteletdíjának 15 

%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.   

A polgármester tiszteletdíját az Mötv. meghatározza, mivel azonban közérdekű adat, 

szükséges a megállapításának határozatba foglalása. Ismerteti a határozati javaslatot.  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Bejelenti, hogy nem vesz részt a személyét érintő szavazásban.  

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás a következő határozatot hozza. 

 

  35/2014.(X.17.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Horváth Csaba 

társadalmi megbízatású polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 71. § (5) bekezdése alapján 2014. október 12. napjától 74 788 Ft 

tiszteletdíjra, valamint tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre 

jogosult.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Kránitz Attila Ernőné alpolgármester  

 

 

b) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Elmondja, hogy az Mötv. 80. § (2) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíjra jogosult, amelynek összegét a képviselő-testület a társadalmi megbízatású 

polgármester tiszteletdíja 70-90 %-a közötti összegben állapítja meg. Az alpolgármester a 

képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával a megállapított tiszteletdíjának 

egészéről, vagy egy részéről lemondat. A törvényi keretek figyelembevételével 

alpolgármester asszonynak a polgármesteri tiszteletdíj 70 %-ának megfelelő,, 52.352,- Ft 

összegű tiszteletdíj megállapítását javasolja.. Szavazást kér a javaslat elfogadásáról.  

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza. 

 

  36/2014.(X.17.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kránitz Attila Ernőné társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján 2014. október 17. napjától 52 352  

Ft  összegben állapítja meg.  
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Határidő: folyamatos 

Felelős:    Horváth Csaba polgármester  

 

Kránitz Attila Ernőné nyilatkozik, hogy a polgármesteri tiszteletdíj 70 %-a helyett annak 50 

%-át, 37 394 Ft-ot igényel, a 14 958 Ft különbözetről írásban lemond.  

 

(Alpolgármester nyilatkozata a jegyzőkönyvhöz csatolva.)   

 

 

5./ Képviselők tiszteletdíja 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a képviselők tiszteletdíjáról szóló hatályos 

1/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet szerint a képviselői tiszteletdíj havi összege 15 ezer Ft. 

Ennek fedezetét tartalmazza az önkormányzat 2014. évi költségvetése. Javasolja, hogy év 

végéig ne változtasson a képviselői tiszteletdíj összegén a képviselő-testület.  

 

Kiss Attila képviselő: 

A maga részéről nem támogatja tiszteletdíj megállapítását. Nincs beiskolázási segély, 

tankönyvsegély, tiszteletdíj viszont van, ezt szóvá teszik az emberek.  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Szavazást kér az önkormányzati rendelet szerinti tiszteletdíj változatlan fenntartásának 

elfogadásáról.  

 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a képviselői tiszteletdíj összege változatlan maradjon.   

 

 

6./ Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző  

 

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző: 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Mötv. rendelkezése szerint az önkormányzati képviselő 

megválasztásakor, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül a 

törvény 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő 

saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy 

élettársának, valamint gyermekének a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. A 

vagyonnyilatkozat tétel elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati 

képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni 

juttatást, költségtérítést nem kaphat. A polgármester is köteles vagyonnyilatkozatot tenni a 

helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint.  

A vagyonnyilatkozatokat az SZMSZ szerint az ügyrendi bizottság kezeli.  

 

A vagyonnyilatkozat-tételhez szükséges nyomtatványok átadásra kerülnek a polgármester és a 

képviselők részére.  

   



Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 11.50 orakor bezarja a kepviselo-testiilet
alakulo uleset.

K. m. f.

Horvath Csaba
polgarmester

dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyzo
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