
Kunfehértó Község Képviselő-testülete  

 

138-17/2019. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült: Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2019. október 18-án 14,00 órai kezdettel, 

a Községháza tanácstermében megtartott alakuló üléséről 

    

 

Jelen vannak: Huszár Zoltán polgármester, Czagány-Mákos Roberta, Harnóczi Sándor, Dr. 

Hegyes Edina, Dr. Lovászné Dr. Veres Adrienn, Szalai László képviselők 
 

(6 fő – 86 %) 

 

 

Állandó meghívottként megjelent: Kristóf Andrea jegyző, 

     Bodó Szilveszterné jegyzőkönyvvezető, 

 

 

Külön meghívottként megjelent:  Dr. Kovács Mária HVB elnök, Szöllős Anita HVB el-

nök-helyettes, Ádám Dóra, Oravecz-Szabó Tímea, Faze-

kas Csaba, Lukács Tamás, Czagány-Mákosné Móczár 

Gertrúd iskola igazgató, Madácsi Erzsébet Gondozási 

Központ vezető, Patocskai Tamás Fehértó Np Kft. ügy-

vezető,  

 

 

Lakosság részéről jelen volt: 24 fő 

 

 
A jelen lévők felállva meghallgatják a Himnusz-t 

 

 

 

 

Huszár Zoltán polgármester:  

- Köszöntöm a jelenlévő meghívottakat, képviselőket és hozzátartozókat.  

- Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 tagú, melyből 6 fő jelen van, az ülés határo-

zatképes, azt  meg nyi t om .  

- Ismertetem az alakuló ülés napirendi javaslatát:  

 
 

1.) Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás lefolyásáról, megbízóleve-

lek átadása   
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Előadó: Dr. Kovács Mária HVB elnöke                              (tájékoztató írásban mellékelve) 

2.) Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 

3.) Polgármester programjának ismertetése               

Előadó: Huszár Zoltán polgármester      (tájékozató szóban) 

4.) Kunfehértó Község Képviselő-testülete és Intézményei Szervezeti és Működési Szabály-

zatának elfogadása   

Előadó: Huszár Zoltán polgármester      (előterjesztés írásban mellékelve) 

5.) Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságainak megválasztása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester          (előterjesztés írásban mellékelve) 

6.) Alpolgármester megválasztása, eskütétele   

Előadó: Huszár Zoltán polgármester 

7.) Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítása tárgyában 

Előadó: alpolgármester           (előterjesztés írásban mellékelve) 

8.) Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása tárgyában   

Előadó: Huszár Zoltán polgármester         (előterjesztés írásban mellékelve) 

9.) Egyebek 

 

 

 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- javaslom, hogy munkánkat a felsorolt napirendek szerint végezzük, 

- megkérdezem elfogadjuk-e a javaslatot? 

 

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

 felkérem Dr Kovács Máriát, a helyi Választási Bizottság elnökét tájékoztatója ismerteté-

sére, a megbízólevelek átadására 

 

 

 

1.)  N a p i r e n d 

Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről,  
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Előadó: dr Kovács Mária HVB elnöke          (tájékoztató írásban mellékelve) 

 

 

 

Dr Kovács Mária HVB. elnök:   

- (tájékoztató írásban mellékelve) 

 

 

A tájékoztatót követően Dr Kovács Mária előbb a képviselők, majd a polgármester részére 

átnyújtja a megbízóleveleket. 

 

 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- megköszönöm dr Kovács Máriának a tájékoztatót, a bizottság valamennyi tagjának a vá-

lasztás során végzett munkáját,   

 

 

 

2.) N a p i r e n d 

Eskütétel 

 

Huszár Zoltán polgármester 

- felkérem dr Kovács Máriát előbb a képviselői, majd a polgármesteri eskü levételére, 

 

 

Dr Kovács Mária  a képviselőktől az alábbi szövegű esküt veszi le: 

 

„Én, …………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és an-

nak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtarta-

tom; önkormányzati képviselői  tisztségemből eredő feladataimat Kunfehértó fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

Ezt követően a képviselők ABC sorrendben az eskü okmányt aláírják.. 

 

 

 

Dr Kovács Mária  Huszár Zoltán polgármestertől az alábbi szövegű esküt veszi le (Mötv. 

1.melléklet) 

: 

javascript:LinkUgrik('A1100425.ATV','','lawref')
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„Én, Huszár Zoltán becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtarta-

tom; polgármesteri  tisztségemből eredő feladataimat Kunfehértó fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.” 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

Ezt követően a polgármester  az eskü okmányt aláírja.  

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- megköszönöm dr Kovács Máriának a közreműködést,  

- szívből gratulálok mindenkinek, 

 

 

 

 

3.) N a p i r e n d 

Polgármester program ismertetése          

Előadó: Huszár Zoltán polgármester                      (előterjesztés szóban) 

 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- terveink között szerepel: 

- a strandon a családbarát homokos part bővítése, 

- játszótér, csomagmegőrző. pelenkázó hely kialakítása, 

- üdülőterület közterületeinek rendbevétele, 

- új parkolók kialakítása a strand környezetében,  

- új vízi játékok beszerzése, vízi játszótér megvalósítása, 

- a vállalkozókkal való együttműködés megújítása, 

- a Tófürdő szolgáltatásainak bővítése, 

- a Rákóczi utca burkolatának felújítása a Tófürdőig, 

- kanyarodó sáv kialakítása az 5412-es út mentén, 

- új, modern félsorompó a vasúti átjáróban, 

- járdaépítés elősegítése, 

- a belterületi földes utak szilárd burkolattal való ellátása, 

- az iskola felújítás második üteme, 

- a Mosolyvár Óvoda további fejlesztése, 

- Egészségnap megszervezése minden évben, 

- egészségmegőrző programok az idősek számára, 
- a Gondozási Központ teljes felújítása, 

- közintézményeinket napelemekkel szeretnénk ellátni, 

- további energetikai beruházásokat tervezünk, 

 

 

javascript:LinkUgrik('A1100425.ATV','','lawref')
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4.) N a p i r e n d 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete és Intézményei Szervezeti és Működé-
si Szabályzatának elfogadása 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester      (előterjesztés írásban mellékelve) 

 

 

Huszár Zoltán polgármester:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 43.§ (3) bekezdése szerint: 

„A képviselő-testület az alakuló, vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint 

megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, 

- a jelenleg hatályos rendelet felülvizsgálatra került, és a kormányhivatal észrevételei, 

szakmai ajánlásai szerint elkészült, 

- amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet,  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotja: 

 

 

12/2019.(X.18.) önkormányzati rendelet  

 

a  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdé-

sében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

I. fejezetet 

 

 Általános rendelkezések 

 

1.Az önkormányzat és jelképei 

 

1.§ 

 

(1) Az önkormányzat megnevezése: Kunfehértó Község Önkormányzata. 

 

(2) Az önkormányzat székhelye, pontos címe: 6413  Kunfehértó, Szabadság tér 8. 

 

2.§ 

 

Az önkormányzat címerét, zászlóját, azok leírását az 1. melléklet tartalmazza. 

 

3.§ 
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Az önkormányzat a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására  kü-

lön rendeletet alkot. 

 

4.§ 

 

Az önkormányzat hivatalos lapja: Kunfehértói Kalauz 

 

 

II. fejezet 

 

Az önkormányzat működésének szabályai 

 

2. Az önkormányzat feladata, hatásköre, szervei 

 

 

 

5.§ 

 

 

Az önkormányzat önként vállalt feladatai : 

a) Idegenforgalom szervezése, 

b)Tófürdő üzemeltetése. 

 

6.§ 

 

Az önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek te-

vékenységét, együttműködik e közösségekkel. Ennek érdekében az önszerveződő közösségek 

képviselőinek tanácskozási jogot biztosít a Képviselő-testület és bizottsága ülésein.  

 

 

 

3. A Képviselő-testület működése 

 

7.§ 

 

(1) A Képviselő-testület választáskori létszáma 7 fő. 

 

(2) A Képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább 4 fő jelen van. 

 

(3) Ha a (2) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképte-

len. A határozatképtelen ülést 7 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze 

kell hívni. 

 

 

4. A Képviselő-testület üléseinek száma 

                           

8.§ 

 

A Képviselő-testület évente legalább 6 alkalommal rendes ülést tart. 
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9.§ 

 

(1) A Képviselő-testület éves munkaterv alapján dolgozik. A következő évi munkatervet jó-

váhagyásra legkésőbb a decemberi ülésre kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. 
 

(2) A munkatervet a polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezett javaslatok alapján a jegyző 

állít össze. 
 

(3) A munkaterv tartalmazza: 

a) az ülések időpontját, 

b) adott ülésen tárgyalandó témákat, 

c) az előterjesztő megnevezését, 

d)szükség szerint az egyeztetési kötelezettséget, 

e) szükség szerint a tartalmi követelményeket. 

 

10.§ 

 

A Képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni: 

a) a települési képviselők egynegyedének, a Képviselő-testület bizottságának, valamint a 

kormányhivatal vezetőjének az indítványára, valamint 

b) azokban az esetekben, mikor az ülés összehívására a munkatervben meghatározott rendes 

üléseken kívül egyéb okokból szükség van. 

 

 

5. A Képviselő-testületi ülések összehívása 

 

11.§ 

 

(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti. 
 

(2) A polgármester távolléte, akadályoztatása, a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén 

az alpolgármester gondoskodik a Képviselő-testület összehívásáról és az ülés vezetéséről.  
 

(3) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a polgár-

mester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetében az Ügyrendi és Idegenforgalmi 

Bizottság elnöke hívja össze a Képviselő-testületet és vezeti a Képviselő-testület ülését. 
 

(4) A Képviselő-testület ülését főszabályként az önkormányzat székhelyére kell összehívni. 
 

(5) Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a Képviselő-testület 

ülése a székhelyen kívül máshová is összehívható. 

 

12.§ 

 

A Képviselő-testület rendes üléseit a munkatervnek megfelelő időpontra kell összehívni. 

 

13.§ 

 

 (1) A Képviselő-testület rendkívüli üléseit az ülés összehívására jogosult személy akkor hívja 

össze, ha a 10.§ -ban foglalt feltételek fennállnak. 
 

 (2) Az összehívás szükségességét az összehívásra jogosult személy a 10.§ b) pontja esetében 

saját maga dönti el. 
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(3)  A Képviselő-testület eseti határozattal is rendelkezhet rendkívüli ülés megtartásáról. 
 

 

14.§ 

 

 (1) A Képviselő-testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével történik. 
 

 (2) A meghívónak tartalmaznia kell: 

a) Képviselő-testület ülésének összehívóját 

b) az ülés időpontját, 

c) az ülés helyét, 

d) a tervezett napirendeket előadókkal, 
 

(3) A meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseket. 
 

(4) A meghívót és az előterjesztéseket a Képviselő-testületi ülés időpontja előtt legalább 5 

nappal előbb elektronikus formában ki kell küldeni. 
 

(5) A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni: 

a) képviselők, 

b) állandó meghívottak: 

1. jegyző, 

2. önkormányzati intézmények vezetői, 

 c) nem állandó meghívottak: 

1. előterjesztő, 

2. akik meghívását törvény vagy önkormányzati rendelet kötelezővé teszi, 

3. akit az ülés összehívója megjelöl. 

 

15.§ 

 

 (1) A Képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan írásos 

meghívóval és a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történhet. 
 

(2) Indokolt esetben lehetőség van a Képviselő-testületi ülés összehívására: telefonon keresz-

tül történő szóbeli meghívással, egyéb szóbeli meghívással. A szóbeli meghívás esetében le-

hetőség szerint biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatását. A szó-

beli meghívásnak legalább az ülés előtt 6 órával kell megtörténnie. 

 

16.§ 

 

(1) A Képviselő-testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt. 
 

 (2) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához 

kapcsolódóan: 

a) a jegyzőt, 

b) a bizottság nem képviselő tagját, 

 

 (3) Az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan illeti meg tanácskozási jog a 

meghívottak közül: 

a) az önkormányzat intézményeinek vezetőjét, 
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b) akit egy-egy napirendi pontra korlátozva hívtak meg. 

 

(4) A Képviselő-testület tevékenységi körében tanácskozási jogot biztosít a 

a)Kunfehértói Községi Sportegyesület képviselőjének, 

b)„Kunfehértóért” Közalapítvány képviselőjének. 

 

17.§ 

 

 A Képviselő-testület üléséről a lakosságot az önkormányzat hirdetőtábláján elhelyezett meg-

hívó útján tájékoztatni kell. 

 

6. A Képviselő-testület ülésének vezetése 
 

18. § 

 

A Képviselő-testület ülésének vezetése során ellátandó feladatok: 

a) a Képviselő-testület határozatképességének megállapítása, 

b) tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről, 

c)  napirend elfogadása,  

d)  zárt ülés bejelentése, 

e)  napirendenként: 

1. vita levezetése, ezen belül kiegészítésekre, kérdésekre, hozzászólásokra a szó megadása,  

2. a vita összefoglalása,  

3. a módosító indítványok szavazásra való feltevése, 

4. határozati javaslatok szavaztatása, 

5. a szavazás eredményének megállapítása pontosan és számszerűen, 

6. a napirend tárgyában hozott döntés(ek) kihirdetése, 

f)   a rend fenntartása, 

g)  ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás eredményének kihirdetése, 

h)  időszerű kérdésekről tájékoztatás, 

j)   az ülés bezárása, 

k)  tájékoztatás a következő ülés várható időpontjáról, napirendjéről. 

 

19.§ 

 

(1) A Képviselő-testület ülése nyilvános. 
 

(2) A Képviselő-testület egyedi döntéssel - egyszerű szótöbbséggel - hozzászólási jogot adhat 

a Képviselő-testület ülésén megjelent személynek. A döntésében meghatározhatja a hozzászó-

lás maximális időtartamát. Hozzászólási jog nem adható azokban az esetekben, melyeknél a 

zárt ülés rendelhető el. A hozzászólási jog feltétele, hogy az érintett személy a hozzászólási 

jog megadása előtt a Képviselő-testület ülését viselkedésével ne zavarja. A hozzászólási jog 

megvonható, ha az érintett személy nem tartja be a számára megadott időkeretet. 

  

20.§ 

 

 (1) Amennyiben a képviselő a Képviselő-testület döntéshozatala során személyes érintettség-

re vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja ellene az Ügyrendi és Idegenforgalmi 

Bizottság eljárást kezdeményez.  
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(2) A bizottság eljárása során biztosítja az érintett képviselő személyes meghallgatását, bizo-

nyítékai előterjesztését. 

 

(3) A bizottság eljárásának lefolytatása után a vizsgálat eredményét a Képviselő-testület soron 

következő ülésén előterjeszti. A Képviselő-testület külön határozattal dönt a személyesen 

érintett képviselő részvételével hozott határozat érvényben tartásáról. A Képviselő-testület az 

érintett képviselőt figyelmeztetésben részesítheti. 

 

7. A vita és a döntéshozatal módja 

 

21.§ 

 

(1) A napirendi pont tárgyalását szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek megtételére az elő-

terjesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult. 
 

(2) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új in-

formációkat kell tartalmaznia. 

 

22.§ 

 

(1) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselők és a meghívottak kérdést 

intézhetnek, elmondhatják véleményüket (hozzászólások). 
 

 (2)  A képviselők, meghívottak hozzászólásának időtartama max. 5 perc. Az érintetteknek 2 

perc áll rendelkezésre a viszont reagálásra. A bizottsági elnököket további 2 perc illeti meg. 
 

(3) A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észre-

vételekre. 

 

23.§ 

 

Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti javaslatot teszi fel 

szavazásra. 

 

24.§ 

 

A szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok törvényességét illetően észrevételt 

kíván tenni.  

 

25.§ 

 

 Egyszerű többség esetén a javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének 

igen szavazata szükséges. 

 

26.§ 

 

(1) Minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint a felének a szava-

zata (legalább 4 képviselő) szükséges. Amennyiben a döntés minősített többségi szavazatot 

igényel, az azzal kapcsolatos részdöntések is minősített többségi szavazattal hozhatók meg.  
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(2) Minősített többségi szavazat szükséges a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) meghatározottakon túl: 

a)a gazdasági társaságba történő belépéshez, gazdasági társaságban lévő üzletrész elidegeníté-

séhez; 

b)fegyelmi ügyben hozott döntéshez; 

c)közfeladat önkéntes felvállalásához, megszüntetéséhez; 

d)közalapítvánnyal kapcsolatos alapítói döntések; 

e)gazdasági program, közép- és hosszú távú program elfogadásához, és ennek végrehajtásáról 

szóló beszámolója elfogadásához; 

f) hitelfelvételhez, kötvénykibocsátáshoz, kölcsönfelvétel vagy más adósságkeletkeztető köte-

lezettségvállaláshoz; 

g)titkos szavazás elrendeléséhez ; 

h)önkormányzati vagyon ingyenes hasznosításáról vagy tulajdonjogának ingyenes átruházásá-

ról, valamint az ingyenes használatba adott vagyon fenntartására, állagának megóvására vo-

natkozó kötelezettségek az önkormányzat általi átvállalásához 

i)önkormányzati törzsvagyon körébe tartozó ingatlan forgalomképessé nyilvánításához. 

 

27.§ 

 

(1) A Képviselő-testület általában a döntéseit nyílt szavazással, (igen, nem szavazattal, illetve 

tartózkodással) kézfelemeléssel hozza. 
 

(2) A Képviselő-testület a jelenlévő képviselők egynegyedének indítványára név szerinti sza-

vazást rendelhet el. 
 

(3) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy 

szerint szólít és a képviselő által adott választ (igen, nem tartózkodom) a névsorban rögzíti. A 

szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. 

 

28.§ 

 

(1) A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat az Mötv. 46.§ (2) bekezdésében meghatáro-

zott döntések esetén. A titkos szavazásról minősített többségű döntés szükséges. Azt kezde-

ményezheti bármely képviselő. 
 

(2) A titkos szavazás lebonyolításáról az Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság gondoskodik.  
 

(3) A titkos szavazás eredményéről a bizottság külön jegyzőkönyvet készít. Ezt a jegyző-

könyvet csatolni kell a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez. 

 

29.§ 

 

A 20-28.§ -ban foglaltak a bizottságokra is vonatkoznak. 

 

8. Az ülés rendje fenntartásának szabályai 

 

30.§ 

 

(1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. 

 

(2) A rend fenntartása kapcsán figyelmeztetheti a hozzászólót, hogy eltért a tárgytól, vagy a 

tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ. 
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(3) Ismételt figyelmeztetést követően a szót megvonhatja. 

 

(4) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok rendzavarása esetén a polgármester rendre 

utasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén az érintettet az ülésterem elhagyására 

szólíthatja fel. 

 

9. Kérdés, interpelláció 

 

31.§ 

 

(1) A képviselők az ülésen a polgármestertől, az alpolgármestertől, a bizottságok elnökeitől, 

valamint a jegyzőtől - az önkormányzat feladatkörébe tartozó témában - felvilágosítást  kér-

hetnek, kérdést tehetnek fel. 

 

(2) Felvilágosítás kérésnek az a kérdés-, illetve problémafelvetés tekinthető, amely szoros 

kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, illetőleg valamely irányítása alatt 

álló szervezet tevékenységi körével. 

 

(3) A felvilágosítás kérésre, kérdésre csak abban az esetben kell az ülésen választ adni, ha a 

válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. Ellenkező esetben az ülést követő 30 napon belül 

írásban kell válaszolni.  

32.§ 

 

(1)  Az interpelláció: az önkormányzat és szervei feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben prob-

léma felvetése, intézkedés kezdeményezése. 

 

(2)  A képviselők rendes, munkaterv szerinti ülésén tárgyalt napirendekhez írásban a polgár-

mesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz, a bizottság elnökéhez interpellációt terjeszt-

hetnek elő.  

 

(3)  Az ülésen előterjesztett interpellációra elsősorban az ülésen szóban, de legkésőbb 30 na-

pon belül kell írásban érdemi választ adni. Az írásos választ minden képviselőnek meg kell 

küldeni. 

 

(4)  Az interpellációra adott szóbeli, vagy írásbeli válasz elfogadásáról a soron következő ren-

des, munkaterv szerinti ülésen az interpelláló nyilatkozik, amennyiben nem fogadja el a vá-

laszt a Képviselő-testület dönt. 

 

(5)  Ha az interpellációra adott választ a Képviselő-testület nem fogadja el, a polgármester 

saját hatáskörében mérlegeli, hogy szükség van-e az interpelláció további vizsgálatára. 

Amennyiben szükségesnek tartja a vizsgálatot, úgy az interpellációt további vizsgálat céljából 

kiadja, az ügy tárgya szerint illetékes bizottságnak. 

 

(6)  A vizsgálat eredményéről a bizottság elnöke a Képviselő-testület soron következő rendes, 

munkaterv szerinti ülésén ad tájékoztatást. 

 

 

10. Előterjesztés 
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33.§ 

 

(1) Előterjesztésnek minősül a Képviselő-testület ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez 

kapcsolódó tájékoztató, beszámoló, rendelet-tervezet, határozat-tervezet. 
 

(2) A Képviselő-testület ülésére írásos előterjesztést kell benyújtani, melyet a meghívóval 

együtt elektronikus formában meg kell küldeni az érintetteknek. 
 

(3) Kivételes esetben lehetőség van szóbeli előterjesztésre is, ha azt a Képviselő-testület egy-

szerű szótöbbséggel elfogadta. Az ülés napján, illetve az ülésen a képviselők rendelkezésére 

bocsátott írásos előterjesztést szóbeli előterjesztésként kell kezelni. 
 

(4) Előterjesztés nélkül napirend nem tárgyalható. Írásos előterjesztés nélkül nem tárgyalható 

a rendeletalkotással összefüggő napirend. 

 

34.§ 

(1) Előterjesztést benyújthat: 

a) polgármester 

b) képviselő 

c) bizottság 

d) bizottság elnöke 

e) jegyző. 

 

 (2)Az előterjesztések tartalmi elemei: 

a) az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása, 

b) a témával kapcsolatos előzmények, korábban hozott Képviselő-testületi döntések, azok 

végrehajtásával kapcsolatos információk, 

c) a téma ismertetése,  

d) a jogszabályi háttér bemutatása, 

e) érvek és ellenérvek az adott témával kapcsolatban, 

f) döntést igénylő témánál különböző változatok bemutatása, azok következményeinek 

ismertetése, 

g) anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt hatás 

bemutatása, 

h) egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt, 

i) határozati javaslat, illetve határozati javaslatok. 

 

35.§ 

 

(1) Az írásos előterjesztéseket a jegyzőnek jogszerűségi szempontból meg kell vizsgálnia. 
 

(2) A jegyző a hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag elektronikus megküldéséről. 
 

(3) Az írásos előterjesztés oldalterjedelmét indokolt esetben a polgármester maximum 20 gé-

pelt oldalra korlátozhatja. 

 

11. Határozati javaslat 

 

36.§ 
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(1) A határozati javaslat az írásos előterjesztésben, illetve a szóbeli előterjesztésben vagy a 

polgármester által a vita összefoglalása után megfogalmazott javaslat. 
 

(2) A határozati javaslat részei: 

a) a határozat szövege, 

b) végrehajtást igénylő döntéseknél: 

1. a határozat végrehajtásáért felelős személyek neve, 

2. a határozat végrehajtásának időpontja. 

 

12. A Képviselő-testület döntései 

 

37.§ 

 

 A Képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt: 

a) a napirend meghatározásáról, 

b) az ügyrendi kérdésekről, 

c) a képviselői felvilágosítás-kérésről, valamint a kérdésre adott válasz elfogadásáról. 

 

38.§ 

 

 A Képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti megfo-

galmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős megnevezését. 
 

 

39.§ 

 

(1) A Képviselő-testület határozatait naptári év elejétől folyamatos, növekvő egyedi sor-

számmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozathozatal idő-

pontját. 

(2) A határozatok jelölése a következő formában történik: 

"Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének ....../20... (testületi ülés időpont-

ja, hónap római számmal, nap) határozata és a határozat címe". 

 

40.§ 

 

(1)A jegyző gondoskodik a Képviselő-testületi határozatok nyilvántartásáról. 

(2) A határozat-nyilvántartás formái: 

a) határozatok nyilvántartása sorszám szerint, 

b) határozat-kivonatok sorszám szerint növekvő sorrendben, 

c) határozatok betűrendes nyilvántartása, 

d) határozatok határidő nyilvántartása. 

 

41.§ 

 

(1) A Képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezé-

sére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet 

alkot.  
 

(2) Rendelet alkotását a képviselő, a tárgy szerint illetékes bizottság és a jegyző írásban kez-

deményezheti a polgármesternél. 
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(3) A Képviselő-testület elhatározhatja a rendelet-tervezet kétfordulós tárgyalását is. 
 

(4) A rendelet-tervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik. 

 

(5) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon ki kell kihirdetni. Az önkormány-

zati rendelet helyben szokásos kihirdetési módja Kunfehértói Polgármesteri  Hivatal (6413 

Kunfehértó, Szabadság tér  8.) hirdetőtáblájára történő kifüggesztés. A kihirdetés időpontjá-

nak  a  hirdetőtáblán  történő kifüggesztés napját kell tekinteni. 

 

42.§ 

 

(1) A Képviselő-testület rendeleteit naptári év elejétől folyamatos, növekvő egyedi sorszám-

mal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének idő-

pontját. 

A rendeletek jelölése a következő formában történik: 

"Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../20... (kihirdetés napja, hónap 

római számmal, nap) önkormányzati rendelete és a jogszabály címe. 
 

(2) A jegyző gondoskodik a Képviselő-testület rendeleteinek nyilvántartásáról. 
 

(3)A rendelet-nyilvántartás formái: 

a) rendelet-nyilvántartás sorszám szerint a rendelet tárgyának megjelölésével, 

b) rendeletek sorszám szerint növekvő sorrendben, 
 

(4) A Képviselő-testület ciklusonként felülvizsgálja az önkormányzati rendeletek hatályossá-

gát. 
 

(5) A jegyző gondoskodik a módosított Képviselő-testületi rendeletek egységes szerkezetbe 

történő foglalásáról. 

 

13. A jegyzőkönyv 

 

43.§ 

(1) Az írásos jegyzőkönyvnek az Mötv-ben meghatározottakon túl tartalmaznia kell: 

a) az ülésen végig, illetőleg annak egyes napirendi pontjainál, tanácskozási joggal jelenlévők 

nevét, 

b) napirendi pontonként az előadók nevét, szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát, a  

szóban előterjesztett határozati javaslatokat, döntésenként a szavazás, - név szerinti szavazás 

esetén annak részletes eredményét, 

c) az elhangzott bejelentéseket, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat, illetve határoza-

tokat, 

d) a képviselő kérésére, írásos külön véleményét, 

e) az elhangzott bejelentések lényegét. 
 

(2) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell: 

a) a meghívót, 

b) a jelenléti ívet, 

c) az írásos előterjesztéseket, 

d) ülésen elfogadott rendeleteket 

e)a névszerinti szavazás névsora, 

f) titkos szavazás esetén az eredményt megállapító jegyzőkönyv, 
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g)illetve a képviselők kérése alapján: a képviselői indítványokat, a képviselői hozzászóláso-

kat,  a képviselői interpellációkat. 
 

 (3) A Képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti beköttetéséről a jegyző gondos-

kodik.  

 

III. fejezet 

Szervezeti szabályok 

 

14. A települési képviselő 

 

44.§ 

 

A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az 

érdekeit. Részt vehet a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szerve-

zésében és ellenőrzésében. Minden települési képviselőnek azonosak a jogai és kötelességei. 

A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz. 
 

 

45.§ 

 

A települési képviselő jogai különösen: 

a) a Képviselő-testület ülésén a polgármestertől, alpolgármestertől, a jegyzőtől, a bizottság 

elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet 

b) a települési képviselő kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz 

kell mellékelni; illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben; 

c) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén. Javasolhatja a bizottság elnöké-

nek a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi 

ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg kell hívni; 

d) kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármester-

nek - a Képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését; 

e) megbízás alapján képviselheti a Képviselő-testületet; 

f) a Képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékozta-

tást, ügyviteli közreműködést; 

g) közérdekű ügyben kezdeményezheti a Képviselő-testület hivatalának intézkedését, amelyre 

a hivatal tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni. 

 

46.§ 

 

A települési képviselő kötelessége: 
 

a) köteles részt venni a Képviselő-testület munkájában; 

b) kapcsolatot tartani a választóival, tájékoztatni őket a Képviselő-testület működése során 

hozott közérdekű döntésekről; 

c) lehetőség szerint előre bejelenteni, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni; 

d) a képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a Képviselő-testület és szervei tekintélyét, 

hitelét óvni; 

e) a tudomására jutott állami-, szolgálati-, üzleti-, valamint magántitok megőrzése. 

f) vagyonnyilatkozatot tenni. 

 

15. A Képviselő-testület bizottságai 
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47.§ 

 

A Képviselő-testület állandó bizottságai: 

1. Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság (5 fő) 

2. Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság (5 fő) 

 

 

48.§ 

 
 

(1) Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság fő feladatai: 

a) részt vesz az SZMSZ és egyéb rendelet kidolgozásában, hatályosulásuk vizsgá-

latában, javaslatot tesz azok módosítására, hatályon kívül helyezésére; 

b) közreműködik a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó választásoknál a szava-

zás lebonyolításában; 

c) előzetesen véleményezi a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó összeférhetet-

lenségi ügyeket; 

d) javaslatot tesz a polgármester jutalmazására, egyéb személyi jellegű kifizetés 

engedélyezésére; 

e) megvizsgálja a polgármester és a képviselők által benyújtott vagyonnyilatkoza-

tokat, gondoskodik e nyilatkozatok nyilvántartásáról, 

f) véleményezi a működési körébe tartozó testületi előterjesztéseket, tisztségvise-

lői döntéseket, intézkedéseket, 

g) eljár a személyes érintettség bejelentését elmulasztó képviselővel szemben, 

h) közreműködik a titkos szavazás lebonyolításában, 

i) gondoskodik a polgármester szabadságának nyilvántartásáról, 

j) eljár összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyekben, 

 

(2) Pénzügyi  és Községfejlesztési Bizottság fő feladatai: 

a) véleményezi a Képviselő-testület középtávú gazdasági ciklus program-

ját, éves költségvetését, zárszámadási beszámolóit; 

b) véleményezi az Önkormányzat gazdálkodását, településfejlesztését 

érintő pályázatokat; 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 

és az intézmények gazdálkodását; 
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d) részt vehet a hivatal által lebonyolított vagyon megállapító leltározás-

ban. 

 

 

16. A képviselők vagyonnyilatkozata 

 

49.§ 

A polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos részletes 

szabályokat jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

17. A bizottságok működésének általános szabályai 

 

50.§ 

 
 

A bizottságba indokolt beválasztani a feladatköre szerinti területen szolgáltatást nyújtó jelen-

tősebb szervezet képviselőjét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybevevő más 

választópolgárt. 

 

51.§ 

 

A Képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságainak és a bizottság döntését felülvizsgál-

hatja, önkormányzati rendeletben hatósági hatáskört állapíthat meg bizottságának. 

 

52.§ 

 

A bizottság feladata, hogy:  

a) feladatkörében előkészítse a Képviselő-testület döntéseit, szervezze és ellenőrizze a dönté-

sek végrehajtását; 

b) feladatkörében ellenőrizze a Képviselő-testület hivatalának a Képviselő-testület döntései-

nek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság a hivatal te-

vékenységében a Képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati 

érdek sérelmét vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését 

kezdeményezheti. 

 

53.§ 

 
 

(1) A bizottság szükség szerint ülésezik. 
 

(2) A bizottsági üléseket az elnök hívja össze. A meghívás írásban, vagy elektronikus úton 

történhet. A meghívóhoz mellékelni kell az írásbeli előterjesztéseket. A meghívókat olyan 

időpontban kell kiküldeni, hogy azt az érintettek az ülés előtt legalább 3 nappal kézhez ill. 

elektronikus postafiókjukra érkezően megkapják. 
 

(3) Az üléseket az elnök vezeti. 
 

(4) A bizottság ülése nyilvános, a zárt ülésre vonatkozó szabályok a Képviselő-testületi zárt 

ülésekre vonatkozó szabályokkal egyeznek  meg. 
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54.§ 

 

A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen 

érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. Ennek elmaradása 

esetén a képviselők esetében követendő eljárást kell alkalmazni. 

 

55.§ 

 

 A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a bizottság ülés vezetője 

és egy tagja írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles meg-

küldeni az illetékes kormányhivatalnak. 

 

 

18. A polgármester 

 

56. § 

 

(1) A polgármester főállású tisztségviselő. 

(2) A Képviselő-testület polgármesterre átruházott hatásköreit a 2. melléklet tartalmazza. 

 

57.§ 

 

(1) A polgármester Mötv-ben meghatározott feladatain túl: 

a) kapcsolatot tart az üdülőtulajdonosokkal, érdekvédelmi szervezetükkel,  

b)az elektromos és papíralapú médián keresztül népszerűsíti a települést, indokolt esetben 

helyreigazítást kér. 

 (2) A polgármester hosszabb szabadságát előzetesen a Képviselő-testületnek jelenti be. Rövi-

debb idejű (1-2 nap) szabadságáról az Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság Elnökét és az 

alpolgármestert értesíti. A szabadság nyilvántartásáról a bizottság elnöke a hivatalon keresztül 

gondoskodik. 

19. Alpolgármester 

 

58.§ 

(1) A Képviselő-testület a polgármester javaslatára a munkájának segítésére és a polgármester 

helyettesítésére, tagjai sorából 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. 

 (2) Az alpolgármester feladatait a polgármester irányításával, annak távollétében, vagy aka-

dályoztatása esetén a polgármesterrel egyeztetve látja el. 

 

20. Jegyző 

 

59.§ 

 

(1) A jegyző ellátja az Mötv.-ben, valamint ágazati jogszabályokban számára meghatározott 

önkormányzati és államigazgatási feladatokat. 
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(2) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetén – legfel-

jebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal  mun-

kaügyi ügyintézői feladatokat ellátó köztisztviselője látja el. 

 

21. Képviselő testület hivatala 

 

60.§ 

 

 (1) A Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre az önkormányzat működésével, a pol-

gármester, jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és vég-

rehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, személyi és tárgyi feltételeit éves költségvetésé-

ben biztosítja.  

 

(2) A hivatal hivatalos elnevezése: Kunfehértói Polgármesteri Hivatal  

 

(3) A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal a képviselő-testület által meghatározott önkormány-

zati ügyeket készíti elő, az önkormányzati döntéseket hajtja végre és végzi a képviselő-

testület, valamint a bizottságok működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat. 

 

(4) A Kunfehértói Polgármesteri Hivatalt a polgármester irányítása mellett a jegyző vezeti. 

 

(5) A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét a 

jegyző javaslata alapján a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé jóváhagyás végett. 

 

IV. fejezet 

 

Közmeghallgatás és lakossági kapcsolattartás 

 

22. A lakossággal való kapcsolati formák, lakossági fórumok, 

a közmeghallgatás 

 

61.§ 

 

(1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett - általános - közmeghall-

gatást tart. 

 

62.§ 

 

A közmeghallgatás időpontjáról és helyéről legalább 8 nappal a közmeghallgatás előtt az ön-

kormányzat honlapján és hirdető tábláján a lakosságot tájékoztatni kell.   

63.§ 

 

A közmeghallgatás olyan fórum, ahol az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek 

képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek fel. A közmeghallgatást a polgármester 

vezeti. A közmeghallgatáson elhangzott és azonnal meg nem válaszolt közérdekű kérdés, 

kezdeményezés, javaslat megvizsgálását követően a polgármester 15 napon belül írásban tájé-

koztatja annak feltevőjét.  

 

64.§ 
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(1)A polgármester, az alpolgármester a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoz-

tatása, a fontosabb döntések előkészítése céljából lakossági fórumot tarthatnak. 

(2) A képviselők fórumot tarthatnak a választók részére. 

 

65.§ 

 

A Képviselő-testület évente egy alkalommal falugyűlés tart, amely a lakosság, a társadalmi 

szervezetek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását 

szolgálja. 

 

V. fejezet 

Az önkormányzat költségvetése, vagyona 

 

23. Az önkormányzati gazdálkodás 

 

66.§ 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről, a költségvetés végrehajtásáról - a 

vonatkozó jogszabályok alapján - rendeletet alkot.  

 

67.§ 

 

A Képviselő-testület az önkormányzati vagyontárgyak számbavételére, elidegenítésére, meg-

terhelésére, vállalkozásba vitelére, illetőleg más célú hasznosítására külön rendeletet alkot. 

 

68.§ 

 

Az önkormányzat gazdálkodását a jegyző által készített, a polgármester által jóváhagyott 

pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok alapján végzi. 

 

VI. fejezet 

Helyi népszavazás 

 

24.Helyi népszavazás 

 

69.§ 

 

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma a település vá-

lasztópolgárainak 25%-a. 

 

VII. fejezet 
 

Záró rendelkezések 

 

70.§ 

 

(1) Ez a  rendelet a kihirdetését követő napon  lép hatályba.  
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(2) Hatályát veszti Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-

testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VII.19.) önkor-

mányzati rendelete. 

 

 

(mellékletek a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

 

 

 

 

5.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságainak megválasztása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester                     (előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Huszár Zoltán polgármester:   

- a  Képviselő-testület szmsz-ben határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak szá-

mát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait, 

- annak érdekében, hogy a bizottságok minél hamarabb megkezdhessék működésüket, leg-

optimálisabb már az alakuló ülésen dönteni  a bizottsági tagok személyéről.  

- az előzetes egyeztetések alapján javaslom, hogy az alábbi összetételű Ügyrendi és Ide-

genforgalmi Bizottságot válasszuk meg: 

 

Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság: 

Elnök: Dr. Hegyes Edina    (6413 Kunfehértó, Táncsics u. 18.) 

Tagok: Dr. Lovászné Dr. Veres Adrienn  (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 11.) 

Czagány-Mákos Roberta    (6413 Kunfehértó, Petőfi u. 82.) 

Oravecz-Szabó Tímea    (6413 Kunfehértó, Vasvári Pál u. 12.) 

Lukács Tamás    (6413 Kunfehértó, József A. u. 41.) 

 

- az önkormányzati törvény 57.§ (2) bekezdésében előírtak szerint a 2000 főnél több lakosú 

településeken pénzügyi bizottságot kell létre hozni,  

- a bizottság  feladatait  kiegészítettük a községfejlesztési kérdésekkel, 

- az előzetes egyeztetések alapján javaslom, hogy az alábbi összetételű bizottságot válasz-

szuk meg,  

Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság: 

Elnök : Szalai László    (6413 Kunfehértó, Iskola u. 9.) 

Tagok: Sarok Tibor    (6413 Kunfehértó, Hársfa u. 2.) 

Dr. Hegyes Edina   (6413 Kunfehértó, Táncsics u. 18.) 

Ádám Dóra     (6413 Kunfehértó, József A. u. 3. 

Fazekas Csaba     (6413 Kunfehértó, Radnóti u. 15.) 

 

- az érintett külső tagok hozzájárultak választásukkal kapcsolatos eljárás nyílt ülésen törté-

nő lefolytatásához, 
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- amennyiben nincs más javaslat, kérdés, hozzászólás, kérem képviselőtársaimat, aki az 

elhangzott javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze,  

 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

97/2019.(X.18.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Képviselő-testület bizottságainak megválasztása 

 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint 

megválasztja állandó bizottságainak tagjait: 

 

1.) Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság (tagjainak száma: 5 fő) 

 

Elnök: Dr. Hegyes Edina  (6413 Kunfehértó, Táncsics u. 18.) 

Tagok: Dr. Lovászné Dr. Veres Adrienn (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 11.) 

Czagány-Mákos Roberta (6413 Kunfehértó, Petőfi u. 82.) 

Oravecz-Szabó Tímea   (6413 Kunfehértó, Vasvári Pál u. 12.) 

Lukács Tamás   (6413 Kunfehértó, József A. u. 41.) 

 

 

2.) Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság ( tagjainak száma: 5 fő) 

 

Elnök : Szalai László   (6413 Kunfehértó, Iskola u. 9.) 

Tagok: Sarok Tibor   (6413 Kunfehértó, Hársfa u. 2.) 

Dr. Hegyes Edina  (6413 Kunfehértó, Táncsics u. 18.) 

Ádám Dóra    (6413 Kunfehértó, József A. u. 3. 

Fazekas Csaba  (6413 Kunfehértó, Radnóti u. 15.) 

 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelő: polgármester 

Értesül: Bizottsági tagok 

 

 

Huszár Zoltán polgármester 

- a bizottság most megválasztott, nem képviselő tagjainak esküt kell tenniük, felkérem őket 

az eskü letételére, kérek mindenkit, hogy az eskü idejére álljon fel! 

 

A bizottságok nem képviselő tagjai az alábbi szövegű esküt teszik le Huszár Zoltán polgár-

mester előtt: 

 

 

„Én, ……………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,  hogy Magyarországhoz és an-

nak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtarta-
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tom; bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Kunfehértó fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

Ezt követően a külső tagok az eskü okmányt aláírják. 

 

 

 

Az ülésteremben megjelent Sarok Tibor képviselő, így a Képviselő-testület 7 főre egé-

szült ki. 

 

 

 

 

Dr. Kovács Mária HVB elnök átadja Sarok Tibor részére a megbízó levelet, és az alábbi 

szövegű esküt veszi le: 

 

 

 

„Én, …………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és an-

nak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtarta-

tom; önkormányzati képviselői  tisztségemből eredő feladataimat Kunfehértó fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

Az eskü letételét követően Sarok Tibor képviselő az eskü okmányt aláírja. 

 

 

 

 

 

6.) N a p i r e n d 

Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester      (előterjesztés írásban mellékelve) 

 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- a Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. tör-

vény 74.§ (1) bekezdése alapján saját tagjai közül legalább egy alpolgármestert köteles 

választani, 

- e törvényi kötelezettségünk alapján javaslom, hogy egy társadalmi megbízatású alpol-

gármestert válasszunk, 
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- e javaslatom összhangban van a Szervezeti és Működési Szabályzatunkban (SZMSZ) 

leírtakkal, 

- javaslom, hogy társadalmi megbízatású alpolgármesternek Harnóczi Sándort válasszuk 

meg, ennek indoklásaként elmondom, hogy Harnóczi Sándor személyében olyan alpol-

gármesterünk lesz, aki ismeri a korábbi folyamatokat, ügyeket, azok megoldásában jelen-

tős segítséget tud adni részemre, 

- kérdezem Harnóczi Sándor urat, hogy a jelöltést elfogadja -e?  

 

Harnóczi Sándor: 

- igen, elfogadom, 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- Harnóczi Sándor az előzetes egyeztetés során nem kérte a napirend zárt ülésen történő 

tárgyalását, illetve  nem kíván részt venni a napirenddel kapcsolatos döntéshozatalban. 

- tájékoztatom képviselő társaimat, hogy az alpolgármestert titkos szavazással kell majd 

megválasztanunk, a titkos szavazást az szmsz szerint az Ügyrendi és Idegenforgalmi Bi-

zottság bonyolítja le. 

- felkérem Dr. Hegyes Edinát, az Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság elnökét, hogy is-

mertesse a szavazás menetét, 

 

Dr. Hegyes Edina ÜIB elnök: 

- a szavazólapon  az alábbi kérdésre kell válaszolni „igen” vagy „nem” szavazattal. 

- „Egyetért-e Harnóczi Sándor alpolgármesterré történő választásával?” 

- a szavazóhelyiség a polgármesteri iroda, a szavazó urna a jegyzői irodában került elhe-

lyezésre, 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- a szavazás idejére szünetet rendelek el, 

 

 

S z ü n e t  

 

 

S z ü n e t  u t á n  

 

 

Huszár Zoltán polgármester:  

- felkérem az Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság elnökét, hogy a szavazás eredményéről 

tegyen jelentést a Képviselő-testületnek, 
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Dr. Hegyes Edina ÜIB elnök: 

- Harnóczi Sándor alpolgármester-jelölt a leadott 6 érvényes szavazatból 6 szavazatot ka-

pott, a megválasztáshoz szükséges legalább 4 szavazatot megkapta, így a szavazás ered-

ményes volt, 

(a szavazás eredményét tartalmazó külön jegyzőkönyv mellékelve !) 

 

Huszár Zoltán polgármester:  

- megköszönöm a bizottság közreműködését, 

- Megállapítom, hogy a képviselő-testület – Az Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság 

jegyzőkönyve alapján – Harnóczi Sándor képviselőt a polgármester javaslatára, titkos 

szavazással Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 

74.§ (1) bekezdése alapján a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére, társa-

dalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta. 

- kérem a képviselő társaimat az alábbi határozati javaslat elfogadására: 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

98/2019.(X.18.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Alpolgármester megválasztása 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Ügyrendi és Idegenforgalmi 

Bizottság alpolgármester választással kapcsolatos jelentését tudomásul 

vette. 

A Képviselő-testület saját tagjai közül társadalmi megbízatású alpolgár-

mesternek Harnóczi Sándort választotta meg.  

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- gratulálok a megválasztott alpolgármesternek, részére a megbízólevelet átadom  és egyben 

felkérem az eskü letételére, az eskü idejére kérem álljunk fel…. 

 

Harnóczi Sándor az alábbi szövegű esküt teszi le a polgármester előtt: 

 

„Én, ……………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,  hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtarta-

tom; alpolgármesteri  tisztségemből eredő feladataimat Kunfehértó fejlődésének előmozdí-

tása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

( Az eskütevő meggyőződése szerint) 

 

Isten engem úgy segéljen!” 

javascript:LinkUgrik('A1100425.ATV','','lawref')
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Ezt követően Harnóczi Sándor megválasztott alpolgármester aláírja az eskü okmányt és meg-

köszöni a bizalmat. 

 

 

 

 

7.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítása tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor alpolgármester     (előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Huszár Zoltán polgármester: 
 

- felkérem Harnóczi Sándor alpolgármestert, hogy a következő napirend első részét vezesse 

fel, 
 

 

Harnóczi Sándor alpolgármester:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 71.§ (4) bekezdése 

alapján a polgármester illetménye az államtitkárnak a központi államigazgatási 

szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben 

meghatározott alapilletménye, illetménykiegészítése, vezetői illetménypótléka  - 2.001-

5.000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében – 55 %-a.  

- a polgármester az előzetes egyeztetés során jelezte, hogy illetményének és költségtérítés-

ének megállapításával kapcsolatos döntéshozatalban saját elhatározásából nem vesz részt,   

- amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem képviselőtársaimat, aki a polgármesteri 

illetményre és költségtérítésre vonatkozó előterjesztést tudomásul veszi, jelezze,  

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

99/2019.(X.18.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Huszár Zoltán polgármester illetménye és költségtérítése     

 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Zol-

tán polgármester illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szó-

ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§-a alapján 2019. október 13. napjától 

bruttó 548.400,- forint/ hó, költségtérítését bruttó 82.260,- forint  összeg-

ben határozza meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Értesül: alpolgármester 

            Farkasné Meszes Éva  munkaügyi ügyintéző 
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Ezek után Harnóczi Sándor alpolgármester az ülés vezetését átadja Huszár Zoltán polgármes-

ternek. 

 

 

 

 

8.) N a p i r e n d 

Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása tárgyában   

Előadó: Huszár Zoltán polgármester         (előterjesztés írásban mellékelve) 

Huszár Zoltán polgármester: 

-    az Mötv. 80.§ (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 

a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbíza-

tású polgármester tiszteletdíja 90%-át.  

-    javaslom, hogy  Harnóczi Sándor alpolgármester tiszteletíját a képviselő-testület  a társa-

dalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70%-ában állapítsa meg, 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

100/2019.(X.18.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Harnóczi Sándor alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése 

 

1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar-

ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. 

§ (2) bekezdésében foglaltak alapján 2019. október 18-tól társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 192.000,- Ft ösz-

szegben állapítja meg. 

2. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar-

ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. 

§ (3) bekezdésében foglaltak alapján 2019. október 18-tól társadalmi 

megbízatású alpolgármester költségtérítését havi bruttó 28.793,- Ft 

összegben állapítja meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Értesül: alpolgármester 

            Farkasné Meszes Éva  munkaügyi ügyintéző 

 

 

 

 

Az ülésen megjelentek állva hallgatták meg a S z ó z a t - ot 

Huszár Zoltán polgármester: 
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-  szeretném mindenkinek megköszönni a munkát, sok embernek meg kellene köszönni a 

támogatást, a legfontosabb, hogy először a családomnak köszönöm meg a kitartást és 

Nektek, mert végig együtt voltunk, 

-  nagyon jó munkát kívánok mindannyiunknak, biztos vagyok abban, hogy nagyon izgal-

mas 5 év áll előttünk, 

 

 

Dr. Hegyes Edina képviselő: 

- a képviselők továbbra sem kapnak díjazást, mint ahogyan korábban sem, az elmúlt 10 

évben, 

 

 

 

Bejelentés nem hangzott el, Huszár Zoltán polgármester megköszönte a megjelenést és az 

ülést 14,45 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 (: Huszár Zoltán :)   (: Kristóf Andrea :) 

 polgármester  jegyző 

 


