
1 

 

H/ 119 -21/2019. 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.  
                 október 28-án megtartott  alakuló üléséről.  
 
Jelen vannak:         Szőke László polgármester 

     dr. Szegedi János képviselő 
  Mészáros Tibor képviselő 
  Fekete Tamás képviselő  
  Tóth Gyula képviselő 
  Molnár Sándor képviselő  
  Belya Attila képviselő  

 
Hivatalból jelen vannak:  
                                                dr. Gáli Péter  jegyző  

                Wiegerné Mészáros Erika aljegyző 
                Farkas Anna asszisztens  

 

Meghívott  vendégek:  Szőcs Tibor a Helyi Választási Bizottság elnöke  
Budai Lajos  
Tölgyesné Mészáros Margit 
Lajosné Kassai Csilla  

                                                 
 
Az ülés ünnepélyes megnyitása. 

Szőke László polgármester megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, elmondja, 
hogy a Mötv. 43. § (1) bekezdése rendelkezik arra vonatkozóan, hogy “a képviselő-
testület az alakuló ülését a választást  eredményének jogerőssé válását követő tizenöt 
napon belül tartja meg. 

(2) Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti. A megyei közgyűlés 
alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül a korelnök hívja össze, és vezeti a 
megyei közgyűlés új elnökének szervezeti és működési szabályzat szerinti 
megválasztásának időpontjáig.” 

 
Felkéri Szőcs Tibort a helyi választási bizottság elnökét a választások végleges 
eredményeinek ismertetésére.  
 
Szőcs Tibor a HVB elnöke a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező tartalommal 

ismerteti az eredményeket, elmondja, hogy szeptember 9-én 16 óráig kellett bejelenteni 

a jelölteket a helyi választási bizottsághoz. A törvényi határidő lejártáig 3 polgármester 

jelölt és 13 képviselő jelölt kérte nyilvántartásba vételét a választási bizottságtól. A 

jelölteket a választási bizottság nyilvántartásba vette. A névjegyzékben lévő 

választópolgárok száma 3030 fő, a szavazás napján felvett választópolgár nem volt. 

Szavazóként pedig 1289 fő jelent meg. A részvétel tehát 42,54%-os volt. Községünkben a 
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választás előkészítése és lebonyolítása szakszerűen zajlott, a választás napján a voksolás 

rendben folyt, az eredmény megállapítása is időben befejeződött. A választással 

kapcsolatban kifogást nem emeltek, jogorvoslattal nem éltek.  

Ezek után ismerteti a választás hivatalos eredményét:  

A polgármester 905 érvényes szavazattal Szőke László lett, az érvényes szavazatok 

71,09 %-ával.  

Önkormányzati képviselők:  

1. Mészáros Tibor   független  815    62,2 % 

2. Tóth Gyula   független  767    60,49 % 

3.Fekete Tamás  független  637    50,24 % 

4. dr. Szegedi János Pál   független  614   48,42 % 

5. Molnár Sándor Gyula független  601   47,4 % 

6. Belya Attila  független  575   45,35 % 

 

Szőcs Tibor a HVB elnöke a megválasztott polgármesternek és minden megválasztott 

képviselőnek gratulál és az elkövetkezendő nagyon szép, de felelősségteljes  

munkájukhoz erőt és jó egészséget kíván.  

Szőke László polgármester megköszöni a HVB elnökének beszámolóját.  Továbbiakban 

felkéri az önkormányzati képviselők esküjének előmondására.  

A választási eredmény kihirdetése után a képviselő-testület tagjai a választási bizottság 

elnöke előtt letették az esküt.  

Ezt követően Szőcs Tibor HVB elnöke elmondja, hogy a választási eljárási szabályok 

meghatározzák a megbízólevelek átadásának idejét, mely a választás eredményének 

jogerőssé válását követő három napon belül megtörtént, így most jelképesen, az 

ünnepélyesség megtartása miatt, ismételt átadásra kerül sor.        

Ezután a HVB elnöke felkéri a polgármestert a képviselő-testület előtti eskütételre.  

A polgármesteri eskü letétele után a képviselők és a polgármester aláírják az 

esküokmányokat. 

Szőke László polgármester megállapítja, hogy a polgármester és a képviselők letették 

az esküt, aláírták az esküokmányt, így a képviselő-testület megalakult.  

Megállapítja továbbá, hogy a 6 képviselő és a polgármester jelen van, így a testület 

határozatképes. Megállapítja, hogy az érvényes szavazatok száma 7, a minősített 

többséget és az egyszerű többséget igénylő döntéshozatalhoz is egyhangú 4 szavazat 

szükséges.  

Felkéri Wiegerné Mészáros Erika aljegyzőt a jegyzőkönyv vezetésére.  

Jegyzőkönyv-hitelesítőinek Mészáros Tibor képviselőt javasolja.  
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A képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőkre vonatkozó javaslatot egyhangúlag, 7 igen 

szavazattal  elfogadja. 

Továbbiakban a polgármester javaslatot tesz az alakuló ülés napirendi pontjaira, 
melyek a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok.  Megkérdezi a képviselőket, 
van-e még valakinek javaslata a napirendi pontok közé felveendő és megtárgyalandó 
témakörben.  
 
Mivel  más napirendi javaslat nem hangzik el, javasolja a testületi tagoknak fogadják el, 
hogy  a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek az alakuló ülésen 
megtárgyalásra.  
 
Ezután a polgármester ismerteti az ülés végleges tárgysorozatának napirendi pontjait.     

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 

195/2019.( X.28. ) határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 28-i 
alakuló ülésén az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:  
 1.  A polgármester programjának ismertetése 
Előterjesztő: Szőke László polgármester  
2. Szavazatszámláló munkacsoport megválasztása 
Előterjesztő: dr. Gáli Péter jegyző  
3. Az alpolgármester megválasztása és eskütétele 
Előterjesztő: Szőke László polgármester   
4. A polgármester illetményének és költségtérítésének, valamint az 
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása  
Előterjesztő: dr. Gáli Péter jegyző  
5. A képviselő-testületi bizottsági struktúra meghatározása és a bizottságok 
elnökének és tagjainak megválasztása, külsős bizottsági tagok eskütétele, 
megbízólevelek átadása, esküokmány aláírása 
Előterjesztő: Szőke László polgármester  
6.Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Szőke László polgármester 
7. Egyebek 
7.1. Megbízás a gazdasági program előkészítésére 
7.2. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre történő felhívás  
7.3. Felhívás köztartozás mentességi nyilvántartásba történő felvételre   
7.4. A német nemzetiségi önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára megbízás adása  
7.5 A Közös Önkormányzati Hivatal működésére vonatkozó megkeresés kiküldése 
Felelős: Szőke László polgármester  
Határidő: azonnal  
 

1.  A polgármester programjának ismertetése 
     (2. számú melléklet)  
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Szőke László polgármester a jegyzőkönyv 2. számú mellékletének megfelelő 
tartalommal ismerteti programját. Megköszöni a hegyeshalmi szavazópolgároknak  a 
bizalmat, a döntést arról, hogy folytathassa a munkát a képviselő-testülettel együtt.    
Kiemeli főbb célkitűzéseit az új ciklusra vonatkozóan, melyek a művelődési ház 
megépítése, az új bölcsőde építése, a „kis”tornacsarnok felújítása, a volt gimnázium 
könyvtárrá alakítása, az út- és járdaépítések, felújítások folytatása, önkormányzat telkek 
kialakítása, helyben lakó fiatalok támogatása, rászorulók és elesettek támogatása, a 
tulajdonossal megegyezve a Bánya tó egy részén strand kialakítása, közterület-felügyelet 
létrehozása, civil szervezetek és kezdeményezéseik támogatása, közbiztonságot szolgáló 
fejlesztések támogatása, közterületek szépítése, új közterületek kialakítása.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag tudomásul veszik az elhangzottakat.  
 
2. Szavazatszámláló munkacsoport megválasztása 
(3. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester felkéri dr. Gáli Péter jegyzőt a napirend előterjesztésére.  

dr. Gáli Péter jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára, 

titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának 

segítésére egy, vagy több alpolgármestert választhat.  

Elmondja továbbá, hogy a képviselő-testület legalább egy alpolgármestert köteles saját 

tagjai közül megválasztani az alakuló (vagy az azt követő) ülésen a  Mötv. 74. § (1) 

bekezdése alapján.  

A szavazás lebonyolítására a képviselő-testületnek a tagjai sorából szavazatszámláló 

munkacsoportot kell létrehozni, amely felel a technikai lebonyolításért. A szavazás 

eredményéről külön jegyzőkönyv készül, melyet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell 

csatolni. Javasolja a munkacsoport tagjainak megválasztani Molnár Sándor képviselőt, 

Belya Attila képviselőt és dr. Szegedi János képviselőt megválasztani.  

A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozzák:  

196/2019.( X.28. ) határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 
megválasztására és a titkos szavazás lebonyolítására szavazatszámláló munkacsoportot 
hoz létre. 
A munkacsoport tagjai: Molnár Sándor  képviselő 
                                             dr. Szegedi János   képviselő 
                                             Belya Attila  képviselő  
Felelős: dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal  
 
 
3. Az alpolgármester megválasztása és eskütétele 
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    (4-5. sz. melléklet) 
 
Szőke László polgármester előterjeszti, hogy a Mötv.74. § (1) alapján a képviselő-

testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a 

polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, 

főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: 

alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább 

egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és 

kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek 

meg. 

SZMSZ-ünk szerint egy társadalmi megbízatású alpolgármester választható.  

Ismerteti a képviselőkkel, hogy az Mötv. 46. § (1) kimondja, hogy „a képviselő-testület 
ülése nyilvános. 
A (2) bekezdés alapján a  képviselő-testület 
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, 
kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; 
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői 
megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást 
igénylő személyi ügy tárgyalásakor;” 
 

Javaslatot tesz az alpolgármesterre Mészáros Tibor személyében.  

Elmondja még, hogy az érintett alpolgármester kérésére a választás idejére zárt ülést 

kell tartani, ha ezt az érintett kéri.  

Mészáros Tibor képviselő hozzájárul a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz, azonban 

bejelenti érintettségét és a szavazásban nem kíván részt venni. 

Szőke László polgármester az érintettség bejelentése alapján szavazásra bocsátja 

Mészáros Tibor kizárását a szavazásból.  

A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozzák:  
 
197/2019.( X.28. ) határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete személyes érintettség 
miatt Mészáros Tibort kizárja az alpolgármester választással kapcsolatos 
döntéshozatalból.  
Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: azonnal  
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Így érvényesen 6 képviselő szavazhat titkos szavazással.  A polgármester megkéri a 

szavazatszámláló munkacsoportot, hogy az SZMSZ 42.§-a alapján bonyolítsa le a titkos 

szavazást.  

A polgármester a titkos szavazás időpontjára 10 perc szünetet rendel el.  

A szavazólapok kiosztásra kerülnek a képviselőknek (kivéve érintett jelölt) majd a titkos 

szavazás szabályai szerint a szavazatok leadása után urnába kerülnek. A 

szavazatszámláló bizottságból Belya Attila a szavazólapok szabályos összesítése után 

külön borítékba helyezi a szavazólapokat.  

Szőke László polgármester a 10 perc szünet letelte után felkéri a szavazatszámláló 

munkacsoport tagját, Belya Attila képviselőt, hogy ismertesse a titkos szavazás 

eredményét.  

Belya Attila képviselő  a szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás 

eredményét. 

A leadott szavazatok száma összesen: 6 

                                                         ebből:    6 szavazat érvényes. 

Mészáros Tibor alpolgármester jelöltre leadott szavazatok száma: 6 igen szavazat.  

Megállapítja a munkacsoport, hogy a titkos szavazás érvényes, és eredményes volt, az 

alpolgármester Mészáros Tibor lett. 

Szőke László polgármester ismerteti a határozati javaslatot, melyet javasol a képviselő-

testületnek elfogadásra.  

A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozzák:  

 198/2019.( X.28. ) határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással 
Mészáros Tibor képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta. 
Felelős: Szőke László polgármester  
Határidő: azonnal 
 

Szőke László polgármester elmondja, hogy az alpolgármester megválasztását követően 

a képviselő-testület előtt esküt tesz és erről okmányt ír alá.  Felkérte Mészáros Tibor 

alpolgármestert, hogy a képviselőtestület előtt tegye le az esküt.  

Felkérte Szőcs Tibort a HVB elnökét az esküszöveg előmondására.  

Mészáros Tibor alpolgármester a képviselő-testület előtt letette az esküt.  

Szőcs Tibor a HVB elnöke átadta Mészáros Tibor alpolgármesternek a megbízólevelet. 
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Mészáros Tibor alpolgármester megköszöni a polgármester úrnak a bizalmát, hogy őt 

jelölte az alpolgármesteri tisztségre.  

Képviselő társainak pedig megköszönni, hogy támogató szavazataikkal méltónak és 

alkalmasnak tartották ezen tisztség betöltésére. 

Elmondja továbbá, hogy munkáját lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint fogja ellátni.   

4. A polgármester illetményének és költségtérítésének, valamint az 
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
(6. számú melléklet)  
 
Szőke László polgármester felkéri dr. Gáli Péter jegyzőt a napirend előterjesztésére.  

dr. Gáli Péter jegyző előterjeszti, hogy   A Mötv. 64. § (1) bekezdése alapján a 

polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el. Az új 

szabályozás már a lakosságszámtól függetlenül biztosítja ezt a lehetőséget. A főállású 

polgármester illetményre, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjra jogosult.  

A polgármester illetményét vagy tiszteletdíját akkor is meg kell állapítani vagy a 

kérdésről tárgyalni, ha újraválasztották. Az Alaptörvény 35. § (3) bekezdése értelmében 

a polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart, tehát a régi 

tisztség megszűnik, és új jogviszony keletkezik.  

(2) *  A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 

megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány 

tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 

illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.” 

(Mötv. 71. § (2) bekezdés).  

„(4) *  A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; 

b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

f) 70%-a a 10 001-30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. 

(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával 

megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről 

a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

(6) 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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A jogszabályi háttér ismertetése után, levezeti a polgármester illetményének a 

törvényben előírt számítását az alábbiak szerint: az államtitkár alapilletménye az 

illetményalap 38. 650 Ft tizenkétszerese : 463.800.- Ft . 

Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50 %-

a tehát 231.900.- Ft.  

Továbbá az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65 %-a , tehát 

301.470- Ft.  Így mindösszesen az   államtitkár illetménye 997.170.- Ft . Ennek az 

összegnek az alapulvételével kell a polgármester illetményét megállapítani, mely a 

jogszabály alapján az államtitkári illetmény 55 %-a , tehát esetünkben 548.443.- Ft  

Költségtérítése: a 548.443.-Ft-nak a 15%-a, így 82.266.-Ft.  

A törvény így szabályoz, javasolja a fentiek szerint a polgármester illetményének és 

költségtérítésének jóváhagyását. 

Szőke László polgármester bejelenti érintettségét, a szavazásban nem kíván részt 

venni.  

A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozzák:       

199/2019.( X.28. ) határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete személyes érintettség 
miatt Szőke László polgármestert kizárja az illetményével és költségtérítésével 
kapcsolatos döntéshozatalból. 
Felelős: dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal  
 
Így az érvényes szavazatok száma 6. 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül  az alábbi határozatot hozzák:  

 200/2019.( X.28. ) határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőke László 
polgármester illetményét 2019. október 13. napjától a nagyközség lakosságszámának 
figyelembe vételével a Mötv.71.§ (4) bekezdés d) pontja alapján bruttó 548.443.-Ft/ hó 
összegben állapítja meg. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a munkabér megállapításáról a Magyar Államkincstárat értesítse.  
Felelős: dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal, illetve folyamatos   
 
Ezután a képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozzák:  

201/2019.( X.28. ) határozat 
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Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőke László 
polgármester költségtérítését 2019. október 13. napjától 82.266.- Ft/hó bruttó 
összegben állapítja meg.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a további szükséges intézkedéseket a határozat végrehajtása 
érdekében tegye meg.  
Felelős: dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal, illetve folyamatos   
 
 
A továbbiakban dr. Gáli Péter jegyző előterjeszti az alpolgármester tiszteletdíjára 

vonatkozó szabályozást, mely szerint a tiszteletdíjat összegszerűen kell meghatározni a 

törvény rendelkezései alapján.  

A polgármester illetményénél részletesen, összegszerűen ismertetésre került az 

illetmény és költségtérítés összege.  A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a 

polgármester illetménye 50%-ának 70-90%-a közötti összegben tiszteletdíjra jogosult. 

Összegszerűen tehát a polgármester illetménye 548.443.-Ft, ennek 50%-a 274.220.-Ft. 

Ennek 70%-a 191.954.-Ft, 90%-a 246.798.-Ft lenne, költségtérítése pedig a 

tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összeg.  

Szőke László polgármester javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a 70 %-nak 

megfelelő 191.954.- Ft/ hó bruttó összeget és az annak megfelelő költségtérítést.  

Mészáros Tibor alpolgármester bejelenti érintettségét a szavazásban  nem kíván  részt 

venni. 

Szőke László polgármester az érintettség bejelentése alapján szavazásra bocsátja 

Mészáros Tibor kizárását a szavazásból.  

A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozzák:   

202/2019.( X.28. ) határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete személyes érintettség 
miatt Mészáros Tibort kizárja az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítésével 
kapcsolatos döntéshozatalból.  
Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Így érvényesen 6 képviselő szavazhat.  

A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozzák:   

202/2019.( X.28. ) határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Tibor 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 13. napjától az 
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Mötv. 80.§ (2) bekezdésének figyelembe vételével 70%-ban 191.954.-Ft/ hó bruttó 
összegben állapítja meg.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a további szükséges intézkedéseket a határozat végrehajtása 
érdekében tegye meg.  
Felelős: Szőke László polgármester  
    dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos   
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozzák:   

203/2019.( X.28. ) határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Tibor 
társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését 2019. október 13. napjától 
28.793.- Ft/hó bruttó összegben állapítja meg.  
Felelős: Szőke László polgármester  
    dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos   
 
5. A képviselő-testületi bizottsági struktúra meghatározása és a bizottságok 
elnökének és tagjainak megválasztása, külsős bizottsági tagok eskütétele, 
megbízólevelek átadása, esküokmány aláírása 
   (7. számú melléklet)  
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a korábbi ciklusokban a bizottsági struktúra 

tekintetében 3 bizottság működött, amelynek tagjai 3 fő képviselőből és 2 fő külsős 

bizottsági tagból álltak. Javasolja, hogy a következő öt évre 2 fő képviselő és 1 fő külsős 

bizottsági tag kerüljön megválasztásra. Az öt fős bizottsági tagság még a korábbi 

ciklusokban, 12 fős képviselő-testület mellett működött, a mostani létszám mellett ez a 

felosztás lenne a legoptimálisabb.  

A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozzák:   

204/2019.( X.28. ) határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság, szociális bizottság, és a településfejlesztési és 
környezetvédelmi bizottságba 2 fő képviselő és 1 fő külsős bizottsági tagot választ.  
Felelős: Szőke László polgármester  
  dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal  
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a bizottságok tagjainak több mint a felét a 

képviselő-testület tagjaiból kell megválasztani. (Mötv. 58. § (1) bekezdés)  
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A bizottságok nem képviselő tagjainak olyan személyeket lehet megválasztani, akik a 

törvényi előírásoknak megfelelnek és az adott területen szakértelemmel, jártassággal 

bírnak.  

Mivel a bizottság elnöke és tagjai e napirend szempontjából érintettnek minősülnek, 

kérhetik, hogy a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja megválasztásukat. Ezért 

döntenünk kell, hogy a bizottságok elnökeinek, tagjainak, és a bizottságok nem képviselő 

tagjainak megválasztása nyílt, vagy zárt ülésen történjen.  

 A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozzák:   

205/2019.( X.28. ) határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
bizottságok elnökeinek és tagjainak, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak 
megválasztása nyílt ülésen történik.   
Felelős: Szőke László polgármester 
    dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Továbbiakban a polgármester a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnökének Molnár 

Sándor képviselőt javasolja megválasztani.  

Molnár Sándor képviselő személyes érintettséget jelent be, bejelenti, hogy a 

döntéshozatalban nem kíván részt venni. 

A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozzák: 

206/2019.( X.28. ) határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Sándor   
bejelentését a személyes érintettségéről tudomásul veszi, azzal, hogy a határozat 
hozatalból kizárja.     
Felelős: dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Így az érvényes szavazatok száma 6.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozza:  

207/2019.( X.28. ) határozat  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Sándor képviselőt 
a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnökének megválasztja.  
Felelős: dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
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Szőke László polgármester a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság tagjának dr. Szegedi 

János képviselőt javasolja megválasztani.  

Dr. Szegedi János képviselő személyes érintettséget jelent be, bejelenti, hogy a 

döntéshozatalban nem kíván részt venni. 

A képviselő-testület tagjai 6 szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozzák: 

208/2019.( X.28. ) határozat  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Szegedi János 
bejelentését a személyes érintettségéről tudomásul veszi, egyúttal a határozathozatalból 
kizárja.     
Felelős: dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Az érvényes szavazatok száma 6.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozza:  

209/2019.( X.28. ) határozat  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Szegedi János 
képviselőt a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság tagjának megválasztja.  
Felelős: dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 

Szőke László polgármester a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság külsős tagjának 

Tölgyesné Mészáros Margitot javasolja megválasztani.  

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozza:  

210/2019.( X.28. ) határozat  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tölgyesné Mészáros 
Margitot a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság külsős tagjának megválasztja.  
Felelős: dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal 
 

Szőke László polgármester a településfejlesztési, környezetvédelmi és egészségügyi 

bizottság elnökének Belya Attila képviselőt javasolja megválasztani.  

Belya Attila képviselő személyes érintettséget jelent be, bejelenti, hogy a 

döntéshozatalban nem kíván részt venni. 

A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozzák: 

211/2019.( X.28. ) határozat  
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Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Belya Attila képviselő     
bejelentését a személyes érintettségéről tudomásul veszi, egyúttal a határozat 
hozatalból kizárja.     
Felelős: dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal 
 
Így az érvényes szavazatok száma 6.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozza:  

212/2019.( X.28. ) határozat  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Belya Attila képviselőt a 
településfejlesztési, környezetvédelmi és egészségügyi bizottság elnökének 
megválasztja.  
Felelős: dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 

Szőke László polgármester a településfejlesztési, környezetvédelmi és egészségügyi  

bizottság tagjának  dr. Szegedi János  képviselőt   javasolja megválasztani.  

Dr. Szegedi János képviselő személyes érintettséget jelent be, bejelenti, hogy a 

döntéshozatalban nem kíván részt venni. 

A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozzák: 

213/2019.( X.28. ) határozat  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Szegedi János  
képviselő     bejelentését a személyes érintettségéről tudomásul veszi, egyúttal a  
határozat hozatalból kizárja.     
Felelős: dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Így az érvényes szavazatok száma 6.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozza:  

214/2019.( X.28. ) határozat  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Szegedi János 
képviselőt a településfejlesztési, környezetvédelmi és egészségügyi  bizottság tagjának 
megválasztja.  
Felelős: dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal 
 

Szőke László polgármester a településfejlesztési, környezetvédelmi és egészségügyi 

bizottság  külsős tagjának Budai Lajost  javasolja megválasztani.  
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A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozzák:  

215/2019.( X.28. ) határozat  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Egészségügyi Bizottság külsős tagjának Budai Lajost megválasztja.  
Felelős: dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Szőke László polgármester a szociális bizottság elnökének Tóth Gyula képviselőt 

javasolja megválasztani.  

Tóth Gyula képviselő személyes érintettséget jelent be, bejelenti, hogy a 

döntéshozatalban nem kíván részt venni. 

A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozzák: 

216/2019.( X.28. ) határozat  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Gyula    képviselő     
bejelentését a személyes érintettségéről tudomásul veszi, egyúttal a határozat 
hozatalból kizárja.     
Felelős: dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Így az érvényes szavazatok száma 6.  
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozzák:  

217/2019.( X.28. ) határozat  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Gyula képviselőt a 
szociális   bizottság elnökének  megválasztja.  
Felelős: dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
  

Szőke László polgármester a szociális bizottság tagjának Fekete Tamás képviselőt 

javasolja megválasztani.  

Fekete Tamás képviselő személyes érintettséget jelent be, bejelenti, hogy a 

döntéshozatalban nem kíván részt venni. 

A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozzák: 

218/2019.( X.28. ) határozat  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Fekete Tamás képviselő 
bejelentését a személyes érintettségéről tudomásul veszi, egyúttal a határozathozatalból 
kizárja.     
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Felelős: dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Így az érvényes szavazatok száma 6.  
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozzák:  

219/2019.( X.28. ) határozat  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Fekete Tamás képviselőt 
a szociális bizottság tagjának megválasztja.  
Felelős: dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
  

Szőke László polgármester a szociális bizottság külsős tagjának Lajosné Kassai Csillát 

javasolja megválasztani.  

A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozzák:  

220/2019.( X.28. ) határozat  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális bizottság 
külsős tagjának Lajosné Kassai Csillát megválasztja.  
Felelős: dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 

Szőke László polgármester a bizottsági tagok megválasztására vonatkozó 

tevékenységet összegezve kéri a képviselő-testületet, a bizottságok összetételére 

vonatkozóan azok egészének megállapítását.  

A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozzák:  

221/2019.( X.28. ) határozat  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
bizottságainak tagjait az alábbiak szerint választja meg: 
 
Pénzügyi, Ügyrendi- Jogi  Bizottság  
Elnöke: Molnár Sándor 
Képviselő-testületi tagjai: dr. Szegedi János 
Nem képviselő-testületi tagjai: Tölgyesné Mészáros Margit  
                                            
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Egészségügyi  Bizottság 
Elnöke:  Belya Attila 
Képviselő-testületi tagjai: dr. Szegedi János 
Nem képviselő-testületi tagjai: Budai Lajos 
 
Szociális Bizottság 
Elnöke:  Tóth Gyula  
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Képviselő-testületi tagjai:  Fekete Tamás  
Nem képviselő-testületi tagjai: Lajosné Kassai Csilla  
 
Felelős: Szőke László polgármester  
Határidő:  azonnal  
 

Szőke László polgármester felkéri a bizottságok külsős tagjait az eskütételre és az 

esküokmányok aláírására, akik ennek eleget tettek.   

6. Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára 
(8. számú melléklet) 

 
Szőke László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat működésének egyik 

legfontosabb jogszabályi alapja az SZMSZ. Az Mötv.43.§ (3) bekezdése szerint a 

képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen alkotja meg vagy vizsgálja felül 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. Lehetőség van egyes bizottságok 

megszüntetését, létrehozását, valamint elnevezését is módosítani, valamint az egyéb 

jogszabályi változásokból adódó módosításokat is át kell vezetni. A jelenlegi SZMSZ-ünk 

szerint a pénzügyi, ügyrendi- jogi  bizottság az aki a felülvizsgálattal kapcsolatos  

állásfoglalást, javaslatokat kidolgozza, ezért javasolja  a bizottságnak, hogy a képviselő-

testület következő ülésére – amennyiben az alapdokumentum  módosítása szükséges -, 

tegye meg állásfoglalását.  

A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozzák:  

222/2019.( X.28. ) határozat  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a pénzügyi, 
ügyrendi- jogi bizottságot, hogy a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatának átfogó felülvizsgálatát végezze el és a módosításra vonatkozó rendelet-
tervezetet szükség szerint készítse el.  
Felelős: Molnár Sándor bizottsági elnök 
                dr. Gáli Péter jegyző                
Határidő: 2019. novemberi ülés 
 
 
7. Egyebek: 
        7.1.Megbízás a gazdasági program előkészítésére 
             (9. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester előterjeszti, hogy az Mötv. 116.§ (5) bekezdése alapján a 

gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül 

fogadja el, amely egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az 

előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló 

ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig 

kiegészíteni vagy módosítani. Felkéri a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottságot a gazdasági 
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program előkészítésére és annak az alakuló ülést követő 6 hónapon belül a képviselő-

testület elé történő beterjesztésre.  

A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozzák:  

223/2019.( X.28. ) határozat  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a pénzügyi, 
ügyrendi- jogi bizottságot, hogy a képviselő-testület gazdasági programjának és 
fejlesztési tervének tervezetét készítse elő.   
Felhívja a polgármestert, hogy az alakuló ülést követő 6 hónapon belül a gazdasági 
programot, figyelemmel a bizottsági fórumokon született javaslatokkal, 
állásfoglalásokkal terjessze a képviselő-testület elé döntéshozatalra.  
Felelős: Molnár Sándor bizottsági elnök 
                Szőke László polgármester                 
Határidő: 6 hónap 
 

Tájékoztatók:  

7.2. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre történő felhívás 
(10. számú melléklet) 

  
Szőke László polgármester elmondja, hogy az önkormányzati képviselő 

megválasztásától (2019. október 13.) , majd ezt követően minden év január 1-jétől 

számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati 

képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő 

házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát.  A 

megválasztását követő harminc napon belüli vagyonnyilatkozat tétel elmulasztása 

esetén – annak benyújtásáig- az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait 

nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat nem kaphat. A polgármester is köteles 

vagyonnyilatkozatot tenni a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára 

vonatkozó szabályok szerint.  

Tehát 2019. november 13-ig kérjük a kiosztott nyomtatványokat kitöltve visszajuttatni. 

A Képviselő-testület tagjai egyhangúlag tudomásul veszik  a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségre vonatkozó tájékoztatást.   

7.3. Felhívás köztartozás mentességi nyilvántartásba történő felvételre 
(11. számú melléklet) 

Szőke László polgármester elmondja, hogy az Mötv. méltatlanság című fejezete  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 
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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.” 
Elmondja még, hogy a képviselők megkapták az eljárás menetéről szóló részletes 
tájékoztatót, valamint arról is tájékoztat, hogy a hivatalból Molnárné Bejczi Anita segít, 
hogy mindenki  eleget tudjon tenni ezen kötelességének is.  

A Képviselő-testület tagjai egyhangúlag tudomásul veszik  a köztartozás mentességi 

nyilvántartási kötelezettségre vonatkozó tájékoztatást.   

7.4. A német nemzetiségi önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatára megbízás adása 

(12. számú melléklet) 
 

Szőke László polgármester elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat és a nemzetiségi 

önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodást minden év január 31. 

napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon 

belül felül kell vizsgálni.  Felkéri a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottságot az 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatára és a következő testületi ülésen a 

képviselő-testület elé történő beterjesztésre. 

A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozzák:  

224/2019.( X.28. ) határozat  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Hegyeshalom Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatával a Pénzügyi, Ügyrendi- Jogi Bizottságot megbízza.   

Felelős: Molnár Sándor bizottsági elnöke 

   Szőke László polgármester 
Határidő:2019. novemberi testületi ülés  
 

7.5. A Közös Önkormányzati Hivatal működésére vonatkozó megkeresés kiküldése 

 

Szőke László polgármester elmondja, hogy a képviselő-testületeknek a választásokat 

követő 60 napon belül dönteniük kell arról, hogy a további feladatellátást a Hegyeshalmi 

Közös Önkormányzati Hivatal keretein belül kívánják-e ellátni. Kéri a képviselő-testület 

felhatalmazását arra, hogy levélben felkeresse a társtelepülések polgármestereit, hogy 

nyilatkozataikat minél előbb tegyék meg, mivel a törzskönyvi nyilvántartáson történő 

átvezetés és az egyéb a közös hivatal létrehozását érintő feladatokra rövid határidő áll 

rendelkezésre, továbbá 2020. január 1-jétől már a közös hivatalnak működni kell a régi 

vagy új formában.  

A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozzák:  
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225/2019.( X.28. ) határozat  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szőke 

László polgármestert felhatalmazza arra, hogy felkeresse a Hegyeshalmi Közös 

Önkormányzati Hivatal társtelepüléseinek képviselő-testületeit annak érdekében, hogy 

nyilatkozzanak arra nézve, hogy 2020. január 1-jétől a Hegyeshalmi Közös 

Önkormányzati Hivatal keretein belül képzelik-e el a további feladatellátást.  

Felelős: Szőke László polgármester 
     dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő:2019. novemberi testületi ülés  
 

Több napirend nem volt a polgármester az ülést bezárja.  

k.m.f.                

 

 

 

      

      Szőke László                                                                                                dr. Gáli Péter 
      polgármester                                                                                                        jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő:                                       
 
 
 
                                                                                  
              Mészáros Tibor                                                                                                                             
              képviselő, alpolgármester                                                                                                                                                                            


