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Kisszállás Község Önkormányzata 
 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2014. október 21-i alakuló üléséről 
 

 

 

 

 

16/2014.(X.21.) ÖK R A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 4/2013.(II.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

178/2014.(X.21.) ÖK Ceglédi Zoltánné dr. képviselő szavazásból történő 

kizárásáról 

 

179/2014.(X.21.) ÖK Ceglédi Zoltánné dr. képviselő az Ügyrendi Bizottság 

elnökévé történő megválasztásáról 

 

180/2014.(X.21.) ÖK   Benedek János képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

181/2014.(X.21.) ÖK Benedek János képviselő az Ügyrendi Bizottság tagjává 

történő megválasztásáról 

 

182/2014.(X.21.) ÖK Rozsnyai Attila képviselő szavazásból történő 

kizárásáról 

 

183/2014.(X.21.) ÖK Rozsnyai Attila képviselő az Ügyrendi Bizottság tagjává 

történő megválasztásáról 

 

184/2014.(X.21.) ÖK Urlauberné Horváth Éva képviselő szavazásból történő 

kizárásáról 

 

185/2014.(X.21.) ÖK Urlauberné Horvéth Éva képviselő alpolgármesterré 

történő megválasztásáról 

 

186/2014.(X.21.) ÖK   A polgármester programjának ismertetéséről 

 

187/2014.(X.21.) ÖK Kispál István polgármester szavazásból történő 

kizárásáról 

 

188/2014.(X.21.) ÖK   Kispál István polgármester illetményének megállapítása 
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189/2014.(X.21.) ÖK Kispál István polgármester szavazásból történő 

kizárásáról 

 

190/2014.(X.21.) ÖK Kispál István polgármester költségtérítésének 

megállapítása 

 

191/2014.(X.21.) ÖK Urlauberné Horváth Éva alpolgármester szavazásból 

történő kizárásáról 

 

192/2014.(X.21.) ÖK Urlauberné Horváth Éva alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapítása 

 

193/2014.(X.21.) ÖK Urlauberné Horváth Éva alpolgármester szavazásból 

történő kizárásáról 

 

194/2014.(X.21.) ÖK Urlauberné Horváth Éva alpolgármester 

költségtérítésének megállapítása 

 

195/2014.(X.21.) ÖK   Benedek János képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

196/2014.(X.21.) ÖK Benedek János képviselő a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság 

elnökévé történő megválasztásáról 

 

197/2014.(X.21.) ÖK Malustyik László Attila képviselő szavazásból történő 

kizárásáról 

 

198/2014.(X.21.) ÖK Malustiyk László Attila képviselő a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság 

tagjává történő megválasztásáról 

 

199/2014.(X.21.) ÖK Dr. Muskó Zsolt képviselő szavazásból történő 

kizárásáról 

 

200/2014.(X.21.) ÖK Dr. Muskó Zsolt képviselő a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság 

tagjává történő megválasztásáról 

 

201/2014.(X.21.) ÖK Botka Sándor Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Településüzemeltetési Bizottság nem képviselő 

bizottsági tagnak történő megválasztásáról 

 

202/2014.(X.21.) ÖK Lengyel Tiborné Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Településüzemeltetési Bizottság nem képviselő 

bizottsági tagnak történő megválasztásáról 
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203/2014.(X.21.) ÖK Ceglédi Zoltánné dr. képviselő szavazásból történő 

kizárásáról 

 

204/2014.(X.21.) ÖK Ceglédi Zoltánné dr. képviselő a Humánpolitikai 

Bizottság elnökévé történő megválasztásáról 

 

205/2014.(X.21.) ÖK Malustyik László Attila képviselő szavazásból történő 

kizárásáról 

 

206/2014.(X.21.) ÖK   Malustyik László Attila képviselő a Humánpolitikai  

Bizottság tagjává történő megválasztásáról 

 

207/2014.(X.21.) ÖK Rozsnyai Attila képviselő szavazásból történő 

kizárásáról 

 

208/2014.(X.21.) ÖK   Rozsnyai Attila képviselő a Humánpolitikai Bizottság  

tagjává történő megválasztásáról 

 

209/2014.(X.21.) ÖK   Erdélyiné Zsoldos Ildikó Humánpolitikai Bizottság  

nem képviselő bizottsági tagnak történő 

megválasztásáról 

 

210/2014.(X.21.) ÖK Malustyikné Deák Anita Humánpolitikai Bizottság nem 

képviselő bizottsági tagnak történő megválasztásáról 

 

211/2014.(X.21.) ÖK Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára 

megbízás adása 

 

 

 

 

___________________________ 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 21. du.  

14.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. 

 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester  

Csiszár Csaba jegyző 

Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr. 

Malustyik László Attila, Dr. Muskó Zsolt,  

Rozsnyai Attila és Urlauberné Horváth Éva megválasztott képviselők, 

 

   Tóth Csaba Helyi Választási Bizottság elnöke, 

Erdélyiné Zsoldos Ildikó, Horváth Istvánné,  

Papdi Józsefné, Varga Nándorné önkormányzati intézményvezetői, 

Kiss Tibor Önkormányzat Kft ügyvezető, valamint 

Botka Sándor, Lengyel Tiborné, Malustyikné Deák Anita és 

 

Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető. 

 

 

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 2014. október 12-én 

megválasztott 6 képviselő és a polgármester az ülésen megjelent, így az ülés határozatképes. 

 

 

Az ülést megnyitja. 

 

 

Felkéri Tóth Csabát, a Választási Bizottság elnökét, hogy a jelenlévőket tájékoztassa a 

választás eredményéről, vegye ki az esküt a Képviselő-testülettől és a Polgármestertől, majd 

adja át részükre a megbízóleveleket. 

 

 

Tóth Csaba: Ismerteti a jelenlévőkkel a Helyi Választási Bizottság tájékoztatóját a 2014. 

október 12-én megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás 

eredményéről. (A választás eredményéről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv 1. melléklete.) 

 

Ezt követően felkéri a megválasztott képviselőket, hogy előtte, mint a Helyi Választási 

Bizottság elnöke előtt tegyék le az esküt, majd az esküokmányt írják alá. 

 

Tóth Csaba a képviselő-testülettől kiveszi az esküt. (A képviselői esküokmány a jegyzőkönyv 

2. melléklete.) 

 

Felkéri a megválasztott polgármestert, hogy előtte és a képviselő-testület előtt tegye le az 

esküt, majd az esküokmányt írja alá. 

 

Tóth Csaba a képviselő-testület előtt kiveszi az esküt a polgármestertől. (A polgármesteri 

esküokmány a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
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Tóth Csaba: Az újonnan megalakult képviselő-testületnek elsőként gratulál, és átadja részükre 

a megbízóleveleket. Ezt követően átadja az ülés vezetését a polgármesternek. 

 

_____________________ 

 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 19.§ 

(1) bekezdésében foglaltak alapján a napirend elfogadásáról a testület egyszerű szótöbbséggel 

határoz.  

Javasolom, hogy az ülés napirendjét a meghívóban feltüntettek szerint fogadják el azzal a 

kiegészítéssel, hogy az Ügyrendi Bizottság létrehozása előtt napirendi pontként kerüljön 

felvételre az SZMSZ módosítása.  

 -------- 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

napirendet fogadja el: 

 

 

N A P I R E N D I      J A V A S L A T 

 

1.) Javaslat a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

2.) Ügyrendi Bizottság létrehozása 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

3.) Alpolgármester megválasztása (titkos szavazással), eskütétele 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

4.) Polgármester programjának ismertetése 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

5.) Polgármester illetményének megállapítása 

 Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke 

       

6.) Polgármester költségtérítésének megállapítása 

 Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

7.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

8.) Alpolgármester költségtérítésének megállapítása 

 Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

10.)Önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztása 

 Előadó: Kispál István polgármester 
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11.) Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

12.) Megbízás adása a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatának teljes felülvizsgálatára 

 Előadó: Csiszár Csaba jegyző 

 

_____________________ 

 

NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. Javaslat a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
Előadó: Kispál István polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Az újonnan megalakult testület a működés folyamatosságának biztosítása 

érdekében a képviselő-testület szervezetét érintő kérdéskörök alakuló ülésén történő 

tárgyalása, illetve az SZMSZ-ben történő átvezetése az alábbiak szerint indokolt. 

1. Az Mötv. 57-61.§-ai rendelkeznek a testület bizottságaira vonatkozó szabályokról. Az 

57.§ (1) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy a képviselő-testület az SZMSZ-ben 

határozza meg a bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottsági feladat- és 

hatásköröket, működésük alapvető szabályait. 

2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 64.§ (1) bekezdése szerint a polgármester tisztséget főállásban 

vagy társadalmi megbízatásban látja el. E jogszabályhely alapján az SZMSZ-nek 

tartalmaznia kell a polgármester jogállását.  

3. Az Mötv. 74.§ (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a polgármester 

javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, 

munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A 

képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. 

Az Mötv. 75.§ (1) bekezdése szerint az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható, 

ezért az SZMSZ-ben szabályozni kell az alpolgármester jogállását. 

 

Fentiekben foglaltak alapján, javasolja, hogy a Képviselő-testület és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet az alábbiak szerint 

kerüljön módosításra: 

 

- 35.§ (1) bekezdés: 

„Az önkormányzat képviselő-testülete az alábbi bizottságokat hozza létre: 

a) Ügyrendi Bizottság – 3 fővel, 

b) Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságot – 5 fővel,  

c) Humánpolitikai Bizottságot – 5 fővel. 

 

- 38.§ (1) bekezdés:  

„A polgármester a választópolgárok által megválasztott, főállású foglalkoztatási 

jogviszonyban áll tisztségviselő.” 
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- 40. § (1) bekezdése: 

„ A képviselő-testület a polgármester javaslatára tagjainak sorából 1 társadalmi 

megbízatású alpolgármestert választ.” 

 

Javasolja, hogy a szervezeti kérdések mielőbbi alkalmazhatósága érdekében az SZMSZ 

módosítás kihirdetésére a Jogszabályszerkesztésről szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Jat) 7.§ (2) bekezdése alapján úgy kerüljön sor, hogy a rendelet 

hatálybalépésének időpontját 15.00 órában határozza meg a testület. A Jat. ugyanis kivételes 

esetekben lehetővé teszi, hogy a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja 

legyen. Ebben az esetben azonban a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely 

nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.  

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

megalkotta a 

 

16/2014.(X.21.)  

önkormányzati rendeletét  

 

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013.(II.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 

 

 

Kispál István: Szünetet rendel el a jogszabály kihirdetésének idejére. 

 

 

S z ü n e t 

 

 

A képviselő-testület ülése 15.05 perckor folytatódik. 

 

______________________ 

 

 

2. Ügyrendi Bizottság létrehozása 
  

Előadó: Kispál István polgármester 

 

Kispál István: Elmondja, hogy az SZMSZ szerint többek között az Ügyrendi Bizottság 

- készíti elő az alpolgármester választás titkos szavazását, és állapítja meg a választás 

eredményét,  

- javaslatot tesz a polgármester és az alpolgármester illetményére és tiszteletdíjára, 

valamint költségtérítésükre,  

- ellátja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos vizsgálati, ellenőrzési, nyilvántartási 

feladatokat, 

ezért javasolja, hogy a Képviselő-testület először ezt a bizottságot válassza meg. 

Az Mötv. 58.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a bizottság elnökének és tagjainak 

megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre a testület 
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megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és tagjait is a testület választja meg. Nem 

lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. 

 

Az előzetes egyeztetés alapján javasolja, hogy a Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság 

elnökének Ceglédi Zoltánné dr. képviselőt, tagjainak Benedek János és Rozsnyai Attila 

képviselőket válassza meg. Felkéri tisztség betöltésére jelölt személyeket, hogy 

nyilatkozzanak, vállalják-e a bizottság elnöki és tagsági feladat ellátást. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Kijelenti, hogy vállalja az Ügyrendi Bizottság elnöki feladatait ellássa 

és bejelenti, hogy személyes érintettség miatt a személyét érintő szavazásban nem kíván részt 

venni. 

 

Benedek János: Kijelenti, hogy vállalja az Ügyrendi Bizottság tagsági feladatait ellássa és 

bejelenti, hogy személyes érintettség miatt a személyét érintő szavazásban szintén nem kíván 

részt venni. 

 

Rozsnyai Attila: Kijelenti, hogy vállalja az Ügyrendi Bizottság tagsági feladatait ellássa és 

bejelenti, hogy személyes érintettség miatt a személyét érintő szavazásban ő sem kíván részt 

venni. 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

178/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Ceglédi Zoltánné dr. képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján Ceglédi Zoltánné dr. képviselőt személyes 

érintettség miatt az Ügyrendi Bizottság elnökének 

megválasztása szavazásából kizárja. 

 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 
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179/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Ceglédi Zoltánné dr. képviselő az Ügyrendi Bizottság  

elnökévé történő megválasztásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 57.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján az Ügyrendi Bizottság elnökének Ceglédi Zoltánné 

dr. képviselőt választja meg. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

180/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Benedek János képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján Benedek János képviselőt személyes érintettség 

miatt az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása 

szavazásából kizárja. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

181/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Benedek János képviselő az Ügyrendi Bizottság  

tagjává történő megválasztásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 57.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján az Ügyrendi Bizottság tagjának Benedek János 

képviselőt választja meg. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 
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182/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Rozsnyai Attila képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján Rozsnyai Attila képviselőt személyes érintettség 

miatt az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása 

szavazásából kizárja. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

183/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Rozsnyai Attila képviselő az Ügyrendi Bizottság  

tagjává történő megválasztásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 57.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján az Ügyrendi Bizottság tagjának Rozsnyai Attila 

képviselőt választja meg. 

______________________ 

 

3. Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétele 
  

Előadó: Kispál István polgármester 

 

Kispál István: Mint az előzőekben már említette az Mötv. 74.§ (1) bekezdésében foglaltak 

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

többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert 

választ, több alpolgármestert választhat. A testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai 

közül választ meg. 

Javasolja, hogy a 2014-2019. közötti időszakra a Képviselő-testület Urlauberné Horváth Éva 

képviselőt válassza meg alpolgármesterré. 

Elmondja, hogy az Mötv. 46.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján az érintett kérésére a 

választás idejére zárt ülést kell tartani. Felkéri Urlauberné Horváth Éva jelöltet, hogy 

nyilatkozzon, vállalja-e az alpolgármesteri tisztség betöltését, valamint, hogy a titkos szavazás 

lebonyolítása nyílt vagy zárt ülés keretében történjen. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 
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Urlauberné Horváth Éva: Nyilatkozik, hogy a jelöltséget vállalja és hozzájárul ahhoz, hogy az 

ülés továbbra is nyílt ülésként folytatódjon. Személyes érintettség miatt a szavazásban nem 

kíván részt venni. 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

184/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Urlauberné Horváth Éva képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján Urlauberné Horváth Éva képviselőt személyes 

érintettség miatt a képviselő-testület alpolgármesterének 

megválasztása szavazásából kizárja. 

 

 

Kispál István: Az SZMSZ-ben foglaltak alapján felkéri az Ügyrendi Bizottságot a titkos 

szavazás lebonyolítására.  

 

Ceglédi Zoltánné dr.: AZ SZMSZ 28.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint ismerteti a titkos 

szavazás módját. A szavazólapon a jelölt neve szerepel, csak arra lehet szavazni igennel vagy 

nemmel. A szavazólapra más nevet ráírni nem lehet. A szavazás akkor érvényes, ha a leadott 

érvényes szavazatok száma a minősített többséget eléri.  

 

Kispál István: A szavazatok leadását követően az Ügyrendi Bizottság általi titkos szavazás 

eredmény megállapításának idejére szünetet rendel el. 

     

S z ü n e t 

 

 

A képviselő-testület ülése 15.30 perckor folytatódik. 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Ismerteti a szavazás eredményét, mely szerint a Képviselő-testület 6 

igen szavazattal, ellenszavazat nélkül Urlauberné Horváth Éva képviselőt megválasztotta a 

képviselő-testület alpolgármesterének. Az Ügyrendi Bizottság nevében elsőként gratulál az 

újonnan megválasztott alpolgármesternek. (A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv jelen 

jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.)  

------------- 

 

A Képviselő-testület titkos szavazással, 6 

igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
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185/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Urlauberné Horvéth Éva képviselő  

alpolgármesterré történő megválasztásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 74.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján – a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, 

titkos szavazással a képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára – a polgármester helyettesítésére, 

munkájának segítésére társadalmi megbízatású 

alpolgármesternek Urlauberné Horváth Éva képviselőt 

választja meg. 

 

 

Urlauberné Horváth Éva: Köszöni a Polgármester Úr és a Képviselők bizalmát, hogy 

egyhangúan támogatták alpolgármesterré történő megválasztását. Igyekszik a megbízatásának 

eleget tenni, munkáját jól ellátni. 

 

 

Kispál István: Felkéri Urlauberné Horváth Évát, hogy a Képviselő-testület előtt, mint újonnan 

megválasztott alpolgármester, az alpolgármesteri tisztségének ellátása érdekében tegye le az 

esküt, majd az esküokmányt írja alá. 

 
Kispál István a képviselő-testület előtt kiveszi az esküt az alpolgármestertől. (Az 

alpolgármester esküokmánya a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 

 

_____________________ 

 

4. Polgármester programjának ismertetése 
  

Előadó: Kispál István polgármester 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: Ismerteti a Tisztelt Képviselő-testülettel a programját és az abban foglaltakon 

túl az alábbiakat jegyzi meg: 

- Sajnos a lakosság részéről igen negatív a közmunka megítélése, pedig értékteremtő 

munkát végeznek. A mezőgazdasági kertművelés során az önkormányzati konyha 

rengeteg alapanyagban részesül ilyen módon. A közfoglalkoztatottak között vannak 

ugyan gyengébb képességű személyek is, de nem lehet általánosítani, rajtuk keresztül 

megítélni magát a közfoglalkoztatást. Sok családnak egyedüli megélhetése a 

közmunkaprogramban való részvétel, és bizony zömében dolgozni is akarnak a 

munkabérükért ezek az emberek, ezért a jövőben is ki fog mellettük állni. 

- Az intézményi felújítással kapcsolatban elmondja, hogy a sajnos a művelődési ház 

teljes körű felújítására az IKSZT keretében nem kerülhetett sor, mivel az 

önkormányzat nem tudta előteremteni a megvalósításhoz szükséges önrészt. Bár 

bevállalta volna, hiszen a Kormány, igaz utólagosan ugyan, de átvállalta az 
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önkormányzat adósságát, melybe a felújítási hitelek is beszámításra kerültek. Az 

iskola tetőszerkezete felújításra került, de az óvoda tetőszerkezete, az önkormányzati 

konyha felújítása a legsürgősebb, de általánosságban nézve minden önkormányzati 

intézményt fel kellene újítani.  

- Sok bírálatot kapott az elmúlt időszakban az önkormányzat a testvértelepülései miatt, 

de hangsúlyozni kívánja, hogy igenis szükség van az együttműködésre, mert számos 

pályázatban (mint az IPA is) csak akkor tud egy önkormányzat pályázni, ha határon 

átnyúló testvér-települési kapcsolattal rendelkezik. Ezeket a lehetőségeket pedig 

szeretné mind az önkormányzat, mind a testvértelepülés is maximálisan kihasználni. 

- A szennyvízberuházás esetében elkezdődött a tisztító telep építése, mely vélhetően – 

az időjárás függvényében – 4 hónap alatt elkészül, így várhatóan 2015 februárjában 

indulhat a próbaüzem. Nagyon fontosnak tartja a beruházás nagyságrendjére 

vonatkozóan is, mind a pályázati forrás elszámolását, mind a fundamenta lakossági 

megtakarítások elszámolását a lakossággal. 

- Az újfalu bekötőútjára vonatkozóan az önkormányzat kész tervekkel rendelkezik, de 

az útépítés megvalósításáig elsődleges cél a továbbiakban is az út járhatóvá tételének 

biztosítása. Ez ügyben már folynak az egyeztetések. Az önkormányzat tanyafejlesztési 

pályázat keretében az elmúlt évben függesztett grédert nyert, melyhez azonban 

erőgéppel még nem rendelkezik, ezért bízik a helyi erőgép tulajdonos gazdák ezirányú 

segítségében.  

- A települési járdarendszer felújítására és egyes esetben útfelújításra, illetve a még nem 

lévő belterületi utcákban szilárd burkolatú utak kiépítésére nagy igény van. Igaz eddig 

nem igazán volt olyan pályázat, amely keretében az önkormányzat ezen célokra 

pályázhatott volna, valamint a megkezdett szennyvízberuházás miatt nem is lett volna 

célszerű ezekbe belefogni, de a beruházás befejezésével első helyek között szerepel 

ezen feladatok ellátása. 

- Ugyancsak égető problémát okoz, hogy a menetrend szerint közlekedő távolsági 

buszjáratok közül csak 3-4 járat érkezik be a település központi buszmegállójába, a 

többi csak érintőlegesen, az 55-ös számú főúton lévő megállóhelyeken biztosítja a 

lakosság részére a le és felszállást. Éppen ezért, a település bekötőútjánál lévő két 

külterületi buszmegálló helyen szükségessé vált a kiszolgáló épületek kiépítése, 

valamint a településről a buszmegállókat megközelítő kerékpárút kiépítése. 

- A munkahelyteremtéssel kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat nem tud a 

településen munkahelyet teremteni, de erejéhez és lehetőségeihez mérten csak olyan 

lehetőségeket tud biztosítani a vállalkozások részére, hogy azok Kisszállás települést 

vonzónak találják és itt alakítsák ki telephelyüket, vállalkozásaikat. 

 

Végezetül összefoglalva elmondja, hogy a tervek és elképzelések nagyon széles körűek, de 

ezek megvalósítására az önkormányzat csak külső, pályázati forrás igénybevételével tud 

megvalósítani is valamit. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 
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186/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

A polgármester programjának ismertetéséről 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület 

megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadja a polgármester programját. 

 

______________________ 

 

 

Kispál István: Tekintettel arra, hogy az Ügyrendi Bizottság megválasztására most került sor, a 

következő napirendi pontokra vonatkozó javaslattételhez az Ügyrendi Bizottságnak üléseznie 

kell, ezért erre az időre szünetet rendel el. 

    

 

S z ü n e t 

 

                                                         

A képviselő-testület ülése 16.30 perckor folytatódik. 

 

______________________ 

 

5. Polgármester illetményének megállapítása 
  

Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság 

megtartotta ülését, melyen a polgármester illetményére és költségtérítésére, valamint az 

alpolgármester tiszteletdíjára és költségtérítésére vonatkozó javaslatokat tárgyalta meg. A 

polgármester illetményére vonatkozóan az alábbi javaslatot teszi a testületnek. 

Az Mötv. 71. §-a a polgármester illetve az alpolgármester illetményével kapcsolatosan az 

alábbiak szerint rendelkezik. 

„71.§ (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, 

amelynek összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a 

Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott 

alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének 

összegével. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű 

költségtérítésre jogosult. 

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

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik 

a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott 

alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének 

összegével. 

 (4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 
a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében; 

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

c) 60%-a az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

d) 70%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

e) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében” 
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Elmondja továbbá, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 224. 

§-a az alábbiak szerint rendelkezik:  

„224.§ (1) A helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap (132. §) kilencszerese. 

(2) A helyettes államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 

50%-a. 

(3) A helyettes államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.” 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54.§. 

(1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132.§. 

szerinti illetményalap 2014. évben 38.650 Ft. 

Kiegészítésként elmondja továbbá, hogy az előző ciklusokban a polgármester illetményére 

vonatkozóan az akkori hatályos jogszabályok alapján a képviselő-testületeknek mérlegelési 

joguk volt, mivel a törvény egy maghatározott mértéktől egy meghatározott mértékig 

szabályozta az illetményt/tiszteletdíjat, mely alapján a helyi képviselő-testület állapította 

meg a mindenkori polgármester illetményét. Most ez annyiban változott, hogy a tól, -ig 

mérték helyett a hatályos jogszabály a helyettes államtitkár alapilletményéből, 

illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegének 60 %-

ában állapítja meg. 

Fentiek ismeretében az Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület a 

polgármester illetményét 2014. október 12. napjától 448.700 Ft/hó összegben határozza 

meg. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s: 

 

Kispál István: Bejelenti, hogy személyes érintettségére hivatkozva a szavazásban nem kíván 

részt venni. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

187/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Kispál István polgármester szavazásból történő kizárásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján Kispál István polgármestert személyes érintettség 

miatt a szavazásból kizárja. 
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------------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

188/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Kispál István polgármester illetményének megállapítása 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71.§ (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján Kispál István – főállású 

polgármester – illetményét 2014. október 12. napjától 

kezdődően megbízatásának időtartamára 448.700 Ft/hó 

összegben állapítja meg. 

 

______________________ 

 

 

6. Polgármester költségtérítésének megállapítása 
  

Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Mötv. 71.§ (6) 

bekezdése a polgármester költségtérítésére vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 

„71.§ (6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei 

önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.” 

Fentiek ismeretében az Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület a 

polgármester költségtérítését a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően 67.305 Ft/hó 

összegben határozza meg. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s: 

 

 

Kispál István: Bejelenti, hogy személyes érintettségére hivatkozva a szavazásban nem kíván 

részt venni. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 
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189/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Kispál István polgármester szavazásból történő kizárásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján Kispál István polgármestert személyes érintettség 

miatt a szavazásból kizárja. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

190/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Kispál István polgármester költségtérítésének megállapítása 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján 2014. október 12. napjától 

kezdődően megbízatásának időtartamára Kispál István 

polgármester költségtérítését 67.305 Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

 

 

Kispál István: Megköszöni a Képviselő-testületnek az egyhangú támogatását mind az 

illetménye, mind a költségtérítése megszavazása tekintetében.  

______________________ 

 

7. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
  

Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozóan az Mötv. 80. §-a az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

„80. § (1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés 

alelnöke illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke illetménye 70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. 

(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi 

megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek 

egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli 

nyilatkozatával lemondhat.” 

Az alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozóan a jogszabály már lehetőséget nyújt a Képviselő-

testületnek a mérlegelés lehetőségére. Ennek figyelembe vételével az Ügyrendi Bizottság 
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javasolja, hogy a Képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármester illetményét a 

polgármester illetményének 70 %-át figyelembe véve, tízezer forintra kerekítve 160.000 Ft/hó 

összegben határozza meg. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s: 

 

Urlauberné Horváth Éva: Bejelenti, hogy személyes érintettségére hivatkozva a szavazásban 

nem kíván részt venni. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

191/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Urlauberné Horváth Éva alpolgármester szavazásból történő kizárásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján Urlauberné Horváth Éva alpolgármestert 

személyes érintettség miatt a szavazásból kizárja. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

192/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Urlauberné Horváth Éva alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 2014. október 21. napjától kezdődően 

megbízatásának időtartamára Urlauberné Horváth Éva 

alpolgármester tiszteletdíját 160.000 Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

 

______________________ 
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8. Alpolgármester költségtérítésének megállapítása 
  

Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alpolgármester 

költségtérítésére vonatkozóan az Mötv. 80.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:  

„80. § (3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású 

alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-

ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.” 

Fentiek ismeretében az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 

alpolgármester költségtérítését 24.000 Ft/hó összegben határozza meg. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s: 

 

Urlauberné Horváth Éva: Bejelenti, hogy személyes érintettségére hivatkozva a szavazásban 

nem kíván részt venni. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

193/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Urlauberné Horváth Éva alpolgármester szavazásból történő kizárásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján Urlauberné Horváth Éva alpolgármestert 

személyes érintettség miatt a szavazásból kizárja. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

194/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Urlauberné Horváth Éva alpolgármester költségtérítésének megállapítása 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80.§ (3) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 2014. október 21. napjától kezdődően 

megbízatásának időtartamára Urlauberné Horváth Éva 
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alpolgármester költségtérítését 24.000 Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

 

______________________ 

 

9. Önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztása 
  

Előadó: Kispál István polgármester 

 

Kispál István: Elmondja, mint már az Ügyrendi Bizottság megválasztását megelőzően is 

ismertette, hogy az Mötv. 58.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a bizottság elnökének és 

tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre a testület 

megbízatásának időtartamára.  

Az Mötv. 57.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen 

pénzügyi bizottságot hoz létre. 

Fentiek, valamint a képviselő-testület SZMSZ-ében foglaltak alapján javasolja, hogy a testület 

válassza meg elsőként a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságot, 

majd azt követően a Humánpolitikai Bizottságot 5-5 fővel. Mindkét bizottság esetében 3-3 fős 

képviselői bizottsági tagot és 2-2 külsős bizottsági tagot javasol a tisztségek betöltésére.  

Az előzetes egyeztetés alapján javasolja, hogy a Képviselő-testület a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság elnökének Benedek János képviselőt, 

tagjainak Malustyik László Attila és Dr. Muskó Zsolt képviselőket, valamint Botka Sándor és 

Lengyel Tiborné nem képviselőket válassza meg.  

Szintén az előzetes egyeztetés alapján javasolja, hogy a Képviselő-testület a Humánpolitikai 

Bizottság elnökének Ceglédi Zoltánné dr. képviselőt, tagjainak Malustyik László Attila és 

Rozsnyai Attila képviselőket, valamint Erdélyiné Zsoldos Ildikó és Malustyikné Deák Anita 

nem képviselőket válassza meg.  

Felkéri a tisztség betöltésére jelölt személyeket, hogy nyilatkozzanak, vállalják-e a bizottság 

elnöki és tagsági feladat ellátását? 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Benedek János: Kijelenti, hogy vállalja a Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Településüzemeltetési Bizottság elnöki feladatait ellássa és bejelenti, hogy személyes 

érintettség miatt a személyét érintő szavazásban szintén nem kíván részt venni. 

 

Malustyik László Attila: Kijelenti, hogy vállalja mind a Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Településüzemeltetési Bizottság, mind a Humánpolitikai Bizottság tagsági feladatait ellássa és 

bejelenti, hogy személyes érintettség miatt a személyét érintő szavazásban ő sem kíván részt 

venni. 

 

Dr. Muskó Zsolt: Kijelenti, hogy vállalja a Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Településüzemeltetési Bizottság tagsági feladatait ellássa és bejelenti, hogy személyes 

érintettség miatt a személyét érintő szavazásban ő sem kíván részt venni. 

 

Botka Sándor: Kijelenti, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság tagsági feladatainak ellátását vállalja. 
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Lengyel Tiborné: Kijelenti, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság tagsági feladatainak ellátását vállalja. 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Kijelenti, hogy vállalja az Humánpolitikai Bizottság elnöki feladatait 

ellássa és bejelenti, hogy személyes érintettség miatt a személyét érintő szavazásban nem 

kíván részt venni. 

 

Rozsnyai Attila: Kijelenti, hogy vállalja a Humánpolitikai Bizottság tagsági feladatait ellássa 

és bejelenti, hogy személyes érintettség miatt a személyét érintő szavazásban ő sem kíván 

részt venni. 

 

Erdélyiné Zsoldos Ildikó: Kijelenti, hogy a Humánpolitikai Bizottság tagsági feladatainak 

ellátását vállalja. 

 

Malustyikné Deák Anita: Kijelenti, hogy a Humánpolitikai Bizottság tagsági feladatainak 

ellátását vállalja. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

195/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Benedek János képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján Benedek János képviselőt személyes érintettség 

miatt az Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Településüzemeltetési Bizottság elnökének 

megválasztása szavazásából kizárja. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

196/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Benedek János képviselő a Pénzügyi, Településfejlesztési és  

Településüzemeltetési Bizottság elnökévé történő megválasztásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
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CLXXXIX. törvény 57.§ (2) bekezdésében foglaltak 

alapján a Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Településüzemeltetési Bizottság elnökének Benedek János 

képviselőt választja meg. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

197/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Malustyik László Attila képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján Malustyik László Attila képviselőt személyes 

érintettség miatt a Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Településüzemeltetési Bizottság tagjának megválasztása 

szavazásából kizárja. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

198/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Malustyik László Attila képviselő a Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Településüzemeltetési Bizottság tagjává történő megválasztásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 57.§ (2) bekezdésében foglaltak 

alapján a Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Településüzemeltetési Bizottság tagjának Malustyik 

László Attila képviselőt választja meg. 

 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

 



23 

 

199/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Dr. Muskó Zsolt képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján Dr. Muskó Zsolt képviselőt személyes érintettség 

miatt a Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Településüzemeltetési Bizottság tagjának megválasztása 

szavazásából kizárja. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

200/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Dr. Muskó Zsolt képviselő a Pénzügyi, Településfejlesztési és  

Településüzemeltetési Bizottság tagjává történő megválasztásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 57.§ (2) bekezdésében foglaltak 

alapján a Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Településüzemeltetési Bizottság tagjának Dr. Muskó Zsolt 

képviselőt választja meg. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

201/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Botka Sándor Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési  

Bizottság nem képviselő bizottsági tagnak történő megválasztásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 57.§ (2) bekezdésében foglaltak 

alapján a Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Településüzemeltetési Bizottság nem képviselő bizottsági 

tagjának Botka Sándor Kisszállás, Felszabadulás u. 17. 

szám alatti lakost választja meg. 
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------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

202/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Lengyel Tiborné Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési  

Bizottság nem képviselő bizottsági tagnak történő megválasztásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 57.§ (2) bekezdésében foglaltak 

alapján a Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Településüzemeltetési Bizottság nem képviselő bizottsági 

tagjának Lengyel Tiborné Kisszállás, Gorkij u. 47. szám 

alatti lakost választja meg. 

 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

203/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Ceglédi Zoltánné dr. képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján Ceglédi Zoltánné dr. képviselőt személyes 

érintettség miatt a Humánpolitikai Bizottság elnökének 

megválasztása szavazásából kizárja. 

 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 
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204/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Ceglédi Zoltánné dr. képviselő a Humánpolitikai Bizottság  

elnökévé történő megválasztásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 57.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján a Humánpolitikai Bizottság elnökének Ceglédi 

Zoltánné dr. képviselőt választja meg. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

205/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Malustyik László Attila képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján Malustyik László Attila képviselőt személyes 

érintettség miatt a Humánpolitikai Bizottság tagjának 

megválasztása szavazásából kizárja. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

206/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Malustyik László Attila képviselő a Humánpolitikai  

Bizottság tagjává történő megválasztásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 57.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján a Humánpolitikai Bizottság tagjának Malustyik 

László Attila képviselőt választja meg. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 
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207/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Rozsnyai Attila képviselő szavazásból történő kizárásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján Rozsnyai Attila képviselőt személyes érintettség 

miatt a Humánpolitikai Bizottság tagjának megválasztása 

szavazásából kizárja. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

208/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Rozsnyai Attila képviselő a Humánpolitikai Bizottság  

tagjává történő megválasztásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 57.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján a Humánpolitikai Bizottság tagjának Rozsnyai 

Attila képviselőt választja meg. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

209/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Erdélyiné Zsoldos Ildikó Humánpolitikai Bizottság  

nem képviselő bizottsági tagnak történő megválasztásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 57.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján a Humánpolitikai Bizottság nem képviselő 

bizottsági tagjának Erdélyiné Zsoldos Ildikó Kisszállás, 

Arany J. u. 3. szám alatti lakost választja meg. 
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------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

210/2014.(X.21.) ÖK   H A T Á R O Z A T  

 

Malustyikné Deák Anita Humánpolitikai Bizottság  

nem képviselő bizottsági tagnak történő megválasztásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 57.§ (1) bekezdésében foglaltak 

alapján a Humánpolitikai Bizottság nem képviselő 

bizottsági tagjának Malustyikné Deák Anita Kisszállás, 

Május 1. u. 2/A. szám alatti lakost választja meg. 

 

______________________ 

 

 

10. Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele 
  

Előadó: Kispál István polgármester 

 
Kispál István: Gratulál a megválasztott bizottsági tagoknak. Az Mötv. 40.§  (1) bekezdésében 

foglaltak alapján: „A képviselő-testület bizottságának  nem képviselő tagja a megválasztását 

követően a képviselő-testület előtt – a képviselőkre irányadó  szöveggel – esküt tesz, és erről 

okmányt ír alá..” 

 

Felkéri a nem képviselő bizottsági tagokat, hogy a képviselő-testület előtt az esküt tegyék le, 

majd az esküokmányt írják alá. 

 
Kispál István a képviselő-testület előtt kiveszi az esküt a nem képviselő bizottsági tagoktól. (A 

nem képviselő bizottsági tagok esküokmánya a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 

 

______________________ 

 

 

11. Megbízás adása a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatának teljes felülvizsgálatára 

  

Előadó: Csiszár Csaba jegyző 

 

 

Csiszár Csaba: Elmondja, hogy az Mötv. 43.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-

testület az alakuló, vagy az azt követő ülésen megalkotja vagy felülvizsgálja a SZMSZ-t. 

Javasolja, hogy a felülvizsgálattal a Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottságot bízza meg. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

211/2014.(X.21.) ÖK    HATÁROZAT                                                                        

 

Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára megbízás 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján megbízza az Ügyrendi Bizottságot 

a Szervezeti és Működési Szabályzat teljes körű 

felülvizsgálatával. 

 

 

Csiszár Csaba: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselőket, hogy az Mötv. 

- 32.§ (2) bekezdés j) pontjában foglaltak alapján új rendelkezésként bevezetésre került, 

hogy az önkormányzati képviselő az eskütételét követően három hónapon belül 

köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen, melyről a 

későbbiekben majd részletes felvilágosítást fognak nyújtani. 

- 36.§-ban foglaltak alapján az önkormányzati képviselő, valamint a bizottság nem 

képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához 

szükséges közhatalmat megingathatja, ezért a tisztségviselőknek az 

összeférhetetlenség fenn nem állásáról nyilatkozniuk kell, és a jövőbeni tisztségük 

fennállása során ezt mindvégig biztosítaniuk is kell. 

- 38.§ (1) bekezdése szabályozza az önkormányzati képviselő méltatlanság 

fennállásával kapcsolatos szabályait. Amennyiben valamely képviselő esetében 

felmerül a méltatlanság, akkor a képviselő-testület határozatával szünteti meg az 

önkormányzati képviselő megbízatását. A méltatlansághoz kapcsolódóan mind 

önkormányzati képviselőnek a megválasztását követő 30 napon belül köteles 

kérelmezni felvételét köztartozásmentes adózói adatbázisba. A kérelem benyújtásának 

hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az 

adatbázisba történő felvétel megtörténtét. 

- 39.§-ában foglaltak szerint az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt 

követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül az Mötv. 2. melléklete 

szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozat elmulasztása esetén az 

önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat 

és költségtérítést nem kaphat. 

 

 

______________________ 
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12. Egyéb bejelentések 
 

 

Malustyik László Attila: Kéri, hogy az elkövetkezendő időszakban a testületi és bizottsági 

ülések alakalmával a jegyzőkönyvbe a második utóneve kerüljön elhagyásra. 

Meglátása szerint a jövőbeni testületi és bizottsági ülések, megbeszélések és a jó 

kapcsolattartás érdekében készüljön a tisztségviselőkről név és elérhetőségi (telefon, e-mail 

cím) kimutatás, mely kerüljön megküldésre minden érintett részére. 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a soros testületi ülések 

tárgyhónap utolsó csütörtökén du. 16.00 órakor kezdődtek. Természetesen a halasztást nem 

tűrő napirendek esetében a soros ülések mellett rendkívüli ülésekre is sor szokott kerülni. 

Ilyen alkalmakkor a képviselőkkel telefonon történő egyeztetést követően kerül sor a testületi 

ülés időpontjának meghatározására. 

Tekintettel az új képviselők és bizottsági tagok munkahelyi elfoglaltságára az ülések 

határozatképességének biztosítása érdekében az új ciklusban a bizottsági ülések időpontját 

16.00 órában, a testületi ülés időpontját 18.00 órában javasolja megtartani. 

Tájékoztatásul elmondja továbbá, hogy a soros testületi ülések alkalmával a polgármester 

beszámol a két ülés közt történt eseményekről, és ad tájékoztatást a lejárt határidejű 

határozatokról, és ekkor kerül sor is a képviselői kérdésekre, interpellációkra is. Ilyenkor 

előterjeszthetik a lakosságtól érkező és a saját véleményüket is. 

 

______________ 
 

 

 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 18.00 órakor berekesztette. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Kispál  István               Csiszár Csaba 

   polgármester        jegyző 

 


