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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én, 16,00 
órakor megtartott alakuló üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza, nagyterme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, Guttyán Edina, Kozák Ferencné, 
Németh Lajos, és Tóth-Varga Valéria képviselők. 

 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Fekete Nóra  az önkormányzat jegyzője 
Pozsa Sándorné az önkormányzat gazdaság 
Dr. Botka János Hunor a Törökszentmiklósi Járási Hivatal vezetője 
Rimóczi Jánosné a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
valamint a lakosság köréből 12 fő 

 
Nagy Szilárd polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, illetve az ülésen megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből 7 
képviselő jelen van, az ülést megnyitja. Kéri a jelenlévőket a Himnusz közösen történő 
eléneklésére. 
 
Himnusz 
 
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a 
kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület még egy napirendet tárgyaljon meg 7. napirendi 
pontként: 
 
7. A Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelet 2. számú és 3. számú függelékének 
módosításáról 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a fenti napirendekre tett javaslatot. 
 
A napirendekre vonatkozó írásos anyagokat az ülés előtt mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendekre tett javaslatot 7 igenlő 
szavazattal, egyöntetűen elfogadta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta. 
 

109/2014.(X.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A napirendi pontokra tett javaslatról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokra tett javaslatot 
e l f o g a d j a .  
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N A P I R E N D E K: 
 
1./ A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 

Előadó: Rimóczi Jánosné HVB elnöke 
2./ A képviselők és a polgármester eskütétele  

Előadó: Rimóczi Jánosné HVB elnöke 
3./ A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
4./ Az Önkormányzat bizottságainak megválasztása 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
5./ Az alpolgármester megválasztása 

Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
6./ Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
7./ A Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelet 2. számú és 3. számú függelékének 
módosításáról 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
 

 
 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Bódi Mariannát és 
Németh Lajos képviselőket. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a  2 fő jegyzőkönyv 
hitelesítő személyét. 
 
 
 
 
Polgármester úr felkéri Rimóczi Jánosnét a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
2014. október 12-én lebonyolításra került önkormányzati képviselő és polgármester választás 
eredményét. 
 
I. NAPIREND: 
A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről /írásban/ 
Előadó: Rimóczi Jánosné HVB elnöke  
(a tájékoztató jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Rimóczi Jánosné HVB elnök ismertette a választás eredményéről szóló tájékoztatót. A 
megválasztott polgármesternek és a képviselőknek gratulál. Eredményes munkát, sok sikert, 
kitartást és jó egészséget kíván. 
 
Nagy Szilárd polgármester megköszöni a választási bizottság elnökének tájékoztatóját,  javasolja 
a tájékoztató elfogadását.  
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
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110/2014.(X.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  

2014. október 12-én lebonyolításra került önkormányzati képviselő és polgármester 
választás eredményéről 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi 
Választási Bizottság tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 
 
 

II. NAPIREND: 
A képviselők és a polgármester eskütétele /szóban/ 
Előadó: Rimóczi Jánosné HVB elnöke  
 
Rimóczi Jánosné a Helyi Választási Bizottság elnöke felkéri a polgármester urat az eskü 
letételére.  

Nagy Szilárd polgármester Rimóczi Jánosné a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt a 
következő szövegű esküt tette: 

„Én, Nagy Szilárd becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom 
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Kengyel fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” (meggyőződés szerint) 

 

A Helyi Választási Bizottság elnöke felkéri a képviselőket az eskü letételére.  

A képviselő-testület képviselő tagjai Rimóczi Jánosné a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt a 
következő szövegű esküt tették: 

„Én, ………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom 
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kengyel fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” (meggyőződés szerint) 

 
III. NAPIREND: 
Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról /írásban/ 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző  
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb 
szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
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Kérdést tett fel: Németh Lajos képviselő tag. 
A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést feltevő és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester a polgármester illetményének megállapításáról szóló határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 
111/2014.(X.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A polgármester illetményének megállapításáról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  71. § (2)-(5) bekezdései 
alapján Nagy Szilárd polgármester úr illetményét 2014. október 12-től 448.727 Ft 
összegben határozza meg. 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. MÁK JNSZ Megyei Igazgatóság 
4. Irattár 

 
Nagy Szilárd polgármester a polgármester költségtérítésének megállapításáról szóló határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta. 
 
112/2014.(X.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A polgármester költségtérítésének megállapításáról 

Kengyel Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  71. § (6) bekezdése alapján 
Nagy Szilárd polgármester úr költségtérítését   2014. október 12-től illetményének 15 
%-ában, azaz 67.310 Ft összegben állapítja meg. 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. MÁK JNSZ Megyei Igazgatóság 
4. Irattár 
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IV. NAPIREND: 
Előterjesztés az Önkormányzat bizottságainak megválasztásáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester  
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi bizottság tagjainak 
megválasztásáról szóló határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
113/2014.(X.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi bizottság tagjainak megválasztásáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi bizottság 
tagjait  megválasztja: 
 elnök:   Bódi Marianna képviselő 
 elnök-helyettes: Csabainé Bártfai Margit képviselő 
 tagja:  Németh Lajos képviselő 
 nem képviselő tagja: Erdei Lászlóné és Varga Márta. 
 
Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. bizottsági tagok 
4. Irattár 

 
Ezután polgármester úr az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási bizottság tagjainak 
megválasztásáról szóló határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
114/2014.(X.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási bizottság tagjainak megválasztásáról 

Kengyel Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási 
bizottság tagjait megválasztja: 
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 elnök:   Németh Lajos képviselő 
 elnök-helyettes:  Guttyán Edina képviselő 
 tagja:  Tóth-Varga Valéria képviselő 
 nem képviselő tagja: Kovács Gyula és Vágner Ferencné. 

Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. bizottsági tagok 
4. Irattár  

 
 
V. NAPIREND: 
Az alpolgármester megválasztása /szóban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester  
 
Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy az alpolgármester személyére kizárólag a 
polgármester tehet javaslatot. 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy újból Kozák Ferencné képviselőt válasszák meg 
társadalmi megbízású alpolgármesternek. Kozák Ferencnének megköszöni, hogy az elmúlt négy 
évben kiválóan ellátta alpolgármesteri feladatait, Önkormányzatunknak nagyon sokat segített. 
Szeretné, ha továbbra is folytatni tudná alpolgármesteri tisztségét. 
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kozák Ferencné képviselő jelzi a döntésben való személyes érintettségét, ezért kéri a 
szavazásból való személyének kizárását, valamint bejelenti, hogy hozzájárul a személyére 
vonatkozó napirend vonatkozásában a nyílt ülés tartásához. 
 
Nagy Szilárd polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy döntsön Kozák Ferencné 
szavazásból való kizárása kérdésében. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

 
115/2014.(X.22.) Kt. 

H a t á r o z a t  
 
Kozák Ferencné döntés hozatalból való kizárásáról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi Önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 14.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - megállapítja 
Kozák Ferencné képviselő személyes érintettségét az alpolgármester választás ügyében, 
azért kizárásáról dönt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Nagy Szilárd polgármester 
 

Kozák Ferencné képviselő a szavazás idejére a tanácskozó termet elhagyja. 
 
Nagy Szilárd polgármester ezután felkéri Bódi Marianna a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a titkos szavazást bonyolítsák le. 
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A polgármester a szavazás idejére szünetet rendel el. 
 
Szünet után: 
Nagy Szilárd polgármester felkéri elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. 
 
Bódi Marianna a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatja a 
Képviselő-testületet, hogy a képviselőknek egyenként átadta a szavazólapot, akik a szavazás 
módjának ismertetése után külön helyiségben a titkos szavazás körülményeit biztosítva bedobták 
szavazataikat a lezárt urnába. Az alpolgármester választás titkos szavazással történt, az urna 
sértetlen volt, felbontása után megállapították, hogy a minősített többségi szavazás megvolt, a 6 
fő szavazásra jogosult leszavazott. Kozák Ferencné jelöltre leadott szavazatok száma 6, 
érvénytelen szavazat nem volt. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
elnöke megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai egyhangú igen szavazattal Kozák 
Ferencnét alpolgármesternek megválasztották, akinek ezúton gratulál, nagyon sok sikert 
kíván az következendő időszakra. 
 
Nagy Szilárd polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igenlő szavazattal Kozák 
Ferencnét alpolgármesternek megválasztotta és az alábbi határozatot hozta. 
 
 
116/2014.(X.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
Kozák Ferencné alpolgármester megválasztásáról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXLV. tv. 34. §. (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva –  Kozák Ferencné  képviselőt a 
polgármester javaslatára titkos szavazással társadalmi megbízatású 
alpolgármesterré választotta.  

 
 
 
Nagy Szilárd polgármester gratulál a megválasztott alpolgármesternek, akinek sok sikert kíván 
munkájához, majd ezt követően polgármester úr kiveszi az esküt az alpolgármester asszonytól. 
 
Kozák Ferencné alpolgármester asszony Nagy Szilárd polgármester előtt a következő szövegű 
esküt tette: 

„Én, Kozák Ferencné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom 
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Kengyel fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” (meggyőződés szerint) 

 
Kozák Ferencné alpolgármester megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a polgármester 
úrnak a bizalmat. Elmondja, hogy az elmúlt négy évben is Kengyel Községi Önkormányzat 
érdekeit tartotta szem előtt. Képviselő társainak, valamint a hozzá forduló embereknek 
igyekezett a legjobb hozzáértés szerint segíteni. Megígéri, hogy az elkövetkezendő időszakban is 
legjobb tudása szerint, mindenki megelégedésére végzi el az alpolgármesteri kötelezettségeit. 
Polgármester úr munkáját megpróbálja maximálisan segíteni. 
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VI. NAPIREND: 
Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 
/írásban/ 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző  
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb 
szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 
117/2014.(X.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  80. § (2) bekezdése alapján Kozák Ferencné alpolgármester  
tiszteletdíját 157.045 Ft összegben határozza meg. 

Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Irattár 

 
 
Nagy Szilárd polgármester az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról szóló határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal és 1 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta. 
 
 
118/2014.(X.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 

Az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 

Kengyel Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  80. § (3) bekezdése alapján Kozák 
Ferencné alpolgármester  költségtérítését tiszteletdíjának 15 %-ában, azaz 23.555 Ft összegben 
állapítja meg.  
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Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. MÁK JNSZ Megyei Igazgatóság 
4. Irattár 

 
 

VII. NAPIREND: 
Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelet 2. számú és 3. számú függelékének 
módosításáról /írásban/ 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző  
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Dr. Fekete Nóra jegyző ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelet 2. számú  függelékének 
módosításáról szóló határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
119/2014.(X.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelet 2. számú  függelékének módosításáról 

Kengyel Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése értelmében 
a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelet 2. számú  függelékét hatályon kívül 
helyezi , helyébe e határozat melléklete szerinti függelék lép. 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Irattár 
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Melléklet a 119/2014.(X.22.) Kt. határozathoz 

2. számú függelék az 5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelethez 

 

A képviselők neve és lakcíme 

 

1. Nagy Szilárd   polgármester                                Kengyel, Petőfi út 1/b. 
2. Kozák Ferencné  alpolgármester                         Kengyel, Hunyadi út 16. 
3. Németh Lajos                                                       Kengyel, Petőfi út 1/a. 
4. Bódi Marianna                                                     Kengyel, Hunyadi út 26. 
5. Csabainé Bártfai Margit Kengyel, Rákóczi út 5. 
6. Guttyán Edina                                                      Kengyel, Petőfi út 10. 
7. Tóth-Varga Valéria                                              Kengyel, Thököly út 49/a. 
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Nagy Szilárd polgármester a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelet 3. számú  függelékének 
módosításáról szóló határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
120/2014.(X.22.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelet 3. számú  függelékének módosításáról 

Kengyel Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése értelmében 
a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelet 3. számú  függelékét hatályon kívül 
helyezi , helyébe e határozat melléklete szerinti függelék lép. 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Irattár 

 

Melléklet a 120/2014.(X.22.) Kt. határozathoz 

3. számú függelék az 5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelethez 

A bizottságok elnökei és tagjai 

Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság 

Elnöke:    Németh Lajos 

Elnök-helyettes:   Guttyán Edina 

Tagjai:    Tóth Varga Valéria 

    Kovács Gyula         nem képviselő tag 

    Vágner Ferencné    nem képviselő tag 

 

Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

Elnöke:   Bódi Marianna 

Elnök-helyettes:  Csabainé Bártfai Margit 

Tagjai:     Németh Lajos 

    Erdei Lászlóné nem képviselő tag 

    Varga Márta     nem képviselő tag 
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Egyéb 
 
Dr.  Fekete Nóra jegyző asszony tájékoztatja a polgármester urat és a képviselőket, hogy a 
hatályos jogszabályok értelmében vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek. Jelezniük kell, ha 
valakinek valamilyen összeférhetetlenségi ok áll fenn. Kötelesek kérelmezni felvételüket az 
adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba, 
valamint az adóigazolás kiadása tárgyában nyilatkozatot kérniük. E kötelezettségeknek az 
önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül lehet eleget tenni. A 
vagyonnyilatkozatra, az összeférhetetlenségre, illetve a méltatlanságra vonatkozó további 
részletes tájékoztatást az átadásra kerülő tájékoztatóban olvashatnak.  
 
Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy az elmúlt négy év nem volt könnyű, de sok-sok szép 
eredményt sikerült elérni. Továbbra is növelni kell az Önkormányzat bevételét és csökkenteni a 
kiadásokat. A településünkön több rendezvények megszervezésére került sor, mivel a 
programok nagy részét pályázati úton nyert anyagi forrásból tudták megvalósítani, melyet 
kizárólag erre a célra nyert az Önkormányzat. Több pályázat lett benyújtva 76%-os sikerrel. 
Bízik benne, hogy ha Önkormányzatunk ilyen hatékonysággal tud pályázni a következő öt éves 
ciklusban is, akkor még tovább sikerül építeni településünket. 
A KEOP szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódóan útvédő hálózat építésére lesz lehetőség, 
ami a községben teljes aszfaltozást jelent. 
Számít mindenki munkájára a településen. 
 
Kéri a jelenlévőket a szózat közösen történő eléneklésére. 
 
Szózat 
 
Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést, az 
ülést berekeszti. 
 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
Nagy Szilárd         Dr. Fekete Nóra 
polgármester                jegyző 
 
 

Bódi Marianna képviselő Németh Lajos képviselő  
jegyzőkönyv hitelesítők 


