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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án 17.30 

órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Külsővat, Művelődési ház klubterem 

                         

Jelen vannak: 

  

A Képviselő-testület tagjai:  

 

 Aczél Péter polgármester 

           Feketéné Bonczók Éva képviselő 

           Hideg Tamás képviselő  

           Lengyelné Hőbe Katalin képviselő 

           Szabó Lászlóné képviselő              

 

Meghívottak részéről jelen vannak:  

 

          dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

          Balogh Zsuzsanna helyi választási bizottság elnöke 

          A választópolgárok részéről: 3 fő  

 

Hiányzó:  nincs. 

        

            

Aczél Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mivel az 5 fő megválasztott képviselőből 5 fő képviselő az ülésen megjelent. 

Megnyitja az alakuló ülést. 

Elmondja, hogy a következő választási időszak az eddigi 4 év helyett 5 évre szól. Köszönetet 

mond a helyi választási bizottság és a választási iroda tagjainak, és legfőképpen a 

választóknak, akiknek köszönhető az eredmény. A falu népe olyan összefogást hozott létre, 

amellyel tovább folytatható a megkezdett munka. A testület összetétele alapján a polgármester 

bízhat abban, hogy a képviselőkkel együttműködésben tudnak dolgozni. A szavazással a 

választók kifejezték, hogy az elért eredmények jók voltak, és a kevésbé aktív képviselők 

helyett új képviselőket választottak a testületbe. Választási szórólapján ismertette az 

elképzeléseit. Az előző ciklushoz hasonlóan, most is több ciklusban megvalósítható képet 

festett a falu elé. Hosszabb távon tervez, még sok az elvégzésre váró tennivaló. A 

feladatmennyiségből mindig azt veszi elő, ami pályázat igénybevételével megvalósítható. A 
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tervben szereplő feladatok nem feltétlenül jelentenek fontossági sorrendet. A fejlesztésekhez 

állami segítséget, pályázatokat vesznek igénybe. Most is folyamatban van egy 100 %-os 

támogatottságú pályázat, melyet az óvoda energetikai felújítására nyújtottak be október 1-jén. 

Támogatást nyertek a sportöltöző felújítására, amely az MLSZ-hez benyújtott pályázatból 

vasul meg. A jövőbeli tervek között szerepel pl. a külső buszmegállóhoz a közvilágítás 

bővítése, valamint a túloldalon fülke elhelyezése.  Hosszú évek munkájának eredményeként 

jó úton halad a Fő tér rendezése. Három év után talán most sikerül az állami közútkezelőtől az 

út tulajdonjogának megszerzése. Az előzetes megbeszélés alapján mindegyik képviselő tud 

vállalni olyan feladatot, amellyel segítheti a község fejlődését.  

 

Ezt követően a polgármester felkéri a választási bizottság elnökét, hogy tartsa meg 

tájékoztatóját, a 2014. október 12-én megtartott önkormányzati képviselő és polgármester 

választás külsővati eredményéről.  

 

N a p i r e n d: 

 

1./ Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás helyi 

eredményéről 

Előadó: Balogh Zsuzsanna HVB elnöke  

 

Balogh Zsuzsanna HVB elnök: Tájékoztatja az alakuló ülés résztvevőit az önkormányzati 

képviselők és polgármester választásának helyi eredményéről.  

 

(A HVB elnök beszámolója a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  

 

2./ Képviselők és polgármester eskütétele 

 

Az önkormányzati képviselők a HVB elnök közreműködésével leteszik 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 Külsővat község fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

(az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Balogh Zsuzsanna HVB elnök közreműködésével a polgármester a képviselő-testület előtt 

leteszi 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 Külsővat község fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

A képviselők és a polgármester, valamint a HVB elnöke aláírják az esküokmányokat.  
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Aczél Péter polgármester szavazásra bocsátja a kiküldött meghívóban szereplő, következő 

napirendi javaslat elfogadását.  

 

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

 

3./ Ügyrendi bizottság elnökének                                             Aczél Péter polgármester 

és tagjainak megválasztása 

 

4./ Alpolgármester megválasztása,                                           Aczél Péter polgármester 

eskütétele 

 

5./ Polgármester tiszteletdíja                                                     dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

 

6./ Alpolgármester tiszteletdíjának                                           Aczél Péter polgármester  

megállapítása 

 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadja az ülés napirendjére tett javaslatot.  

 

 

3./ Ügyrendi bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

Aczél Péter polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat jelenleg 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. Mivel 

az alpolgármestert titkos szavazással kell megválasztani, ezért már most szükséges az 

ügyrendi bizottság megalakítása.  

Javasolja, hogy az ügyrendi bizottság elnökének Szabó Lászlóné képviselőt válassza meg a 

képviselő-testület.  

 

Szabó Lászlóné képviselő: Nyilatkozik, hogy vállalja a jelölést, a napirend tárgyalására nem 

kéri zárt ülés elrendelését, valamint bejelenti, hogy saját ügyében nem kíván szavazni.  

 

Aczél Péter polgármester: Szavazásra bocsátja az ügyrendi bizottság elnökének 

megválasztását.  

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot:  

 

70/2014.(X.20.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzata szerint létrehozandó  

Ügyrendi Bizottság elnökének 

Szabó Lászlóné 

képviselőt megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Aczél Péter polgármester  

 

 

 

Aczél Péter polgármester: Javaslatot tesz az ügyrendi bizottság tagjaira. Feketéné Bonczók 

Éva és Lengyelné Hőbe Katalin képviselők megválasztását javasolja.  

 

Feketéné Bonczók Éva képviselő: Nyilatkozik, hogy vállalja az ügyrendi bizottság tagjává 

történő jelölését, valamint a napirend tárgyalására nem igényli zárt ülés elrendelését. 

Bejelenti, hogy saját ügyében nem vesz részt a szavazásban.  

 

Lengyelné Hőbe Katalin képviselő: Nyilatkozik, hogy vállalja az ügyrendi bizottság tagjává 

történő jelölését, valamint a napirend tárgyalására nem igényli zárt ülés elrendelését. 

Bejelenti, hogy saját ügyében nem vesz részt a szavazásban.  

 

Aczél Péter polgármester: Szavazást kér az ügyrendi bizottság tagjainak megválasztásáról.   

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot:  

 

 

71/2014.(X.20.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzata szerint létrehozandó  

Ügyrendi Bizottság tagjának 

Feketéné Bonczók Éva 

képviselőt megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Aczél Péter polgármester  

 

 

 

 

4./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

Aczél Péter polgármester: Elmondja, hogy az alpolgármester választására a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az önkormányzat 

szervezeti és működési szabályzatának rendelkezései az irányadók.  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 SZMSZ 41. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, 

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

alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Javaslatot tesz az 

alpolgármester személyére: A választáson a legtöbb szavazatot elért képviselőjelölt, Hideg 

Tamás alpolgármesterré történő megválasztását javasolja.  
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Hideg Tamás képviselő: Nyilatkozik, hogy vállalja a megbízatást, valamint a napirend 

tárgyalására nem igényli zárt ülés elrendelését. Bejelenti, hogy a személyét érintő döntés 

meghozatalában nem vesz részt.  

 

Aczél Péter polgármester: Felkéri az ügyrendi bizottság elnökét a titkos szavazás 

lebonyolításra, melynek érdekében 10 perc szünetet rendel el.  

 

Szabó Lászlóné ügyrendi bizottság elnöke: Kiosztja a szavazólapokat és a borítékokat, 

majd ismerteti a szavazás módját.  

 

A szavazás a szomszédos helyiségben, borítékba helyezett szavazólappal történik, melyet 

lezárt urnába tesznek a képviselők.  

 

 

S z ü n e t  

(17.40-tól 17.45 óráig) 

 

 

Aczél Péter polgármester felkéri az ügyrendi bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos 

szavazás eredményét.  

 

Szabó Lászlóné elnök 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, Hideg Tamás alpolgármester jelölt megkapta a minősített 

többséghez szükséges szavazatot.  

 

( A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv csatolva a jegyzőkönyvhöz.)  

 

Aczél Péter polgármester kimondja a határozatot.  

 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  

 

 

72/2014.(X.20.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat 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 megválasztotta 

Hideg Tamás 

önkormányzati képviselőt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Aczél Péter polgármester  
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Hideg Tamás alpolgármestertől Aczél Péter polgármester kiveszi az Mötv. 1. melléklete 

szerinti esküt, majd esküvevő és eskütevő aláírják az esküokmányt.   

 

5./ Polgármester tiszteletdíja 

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző  

 

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző: 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 501-1500 fő lakosságszámú település 

esetében az illetményalap 40 %-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, 

megállapításának határozatba foglalása szükséges. Ismerteti a határozati javaslatot:  

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Aczél Péter 

társadalmi megbízatású polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 71. § (5) bekezdése alapján 2014. október 12. napjától 149 575 Ft 

tiszteletdíjra, valamint tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre 

jogosult.  Határidő: folyamatos, felelős: Hideg Tamás alpolgármester.  

 

Aczél Péter polgármester: Bejelenti, hogy a személyt érintő szavazásban nem vesz részt.  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot:  

 

 

  73/2014.(X.20.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Aczél Péter 

társadalmi megbízatású polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 71. § (5) bekezdése alapján 2014. október 12. napjától 149 575 Ft 

tiszteletdíjra, valamint tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre 

jogosult.   

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Hideg Tamás alpolgármester  

 

 

 

6./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

Aczél Péter polgármester: Javaslatot tesz az alpolgármester tiszteletdíjára. 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 (104.706 – 134.622,-Ft) állapítja meg. Ennek figyelembevételével  



javaslatot tesz az alpolgarmester tiszteletdijanak osszegere. A polgarmester tiszteletdijanak 70
%-at, 104 706 Ft havi tiszteletdij megallapitasat javasolja.

Hideg Tamas alpolgarmester: Bejelenti, hogy a szemelyt erinto dontesben, az
alpolgarmesteri tiszteletdijnak megallapitasarol szolo szavazasban nem vesz reszt.

Kulsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete 4 igen szavazattal, ellenszavazat es
tartozkodas nelkul hozza a kovetkezo hatarozatot:

74/2014.(X.2Q.) kepviselo-testuleti hatarozat

Kulsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete Hideg Tamas tarsadalmi
megbizatasu alpolgarmester tiszteletdijat a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo
2011. evi CLXXXIX. torveny 80. § (2) bekezdese alapjan 2014. oktober 20. napjatol 104 706
Ft osszegben allapitja meg.

Hatarido: folyamatos
Felelos: Aczel Peter polgarmester

Hideg Tamas alpolgarmester: Nyilatkozik, hogy megallapitott tiszteletdijanak egeszerol
ezennel lemond, melyrol szolo irasos nyilatkozatat a jegyzokonyvhoz csatolja.

Napirend utan:

Aczel Peter polgarmester tajekoztatja a kepviseloket vagyonnyilatkozat-teteli
kotelezettsegukrol, valamint a koztartozasmentes adozoi adatbazisba torteno felvetelrol szolo
rendelkezesekrol.
A vagyonnyilatkozathoz szukseges nyomtatvdnyoh kiosztdsra kerulnek.

Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 18.15 orakor bezarja a nyilvanos kepviselo-
testuleti iilest.

f

Aczel Peter
polgarmester

K. m. f.

dr. Szabadics Zsfezsanna
jegyzo
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