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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Kisbárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. október 24-én 09:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Ülés helye:         Kisbárkány  Községháza

Jelen vannak:   Edőcs László                                 polgármester
                           Sántáné Fekete Ildikó Katalin      települési-képviselő
                           Bozó Tamás                                  települési-képviselő
                           Sánta Barbara                                települési-képviselő
                           Lucza Miklós                                   települési-képviselő

                           Géczi Gábor                                 Helyi Választási Bizottság Tagja
                           Ihracska Attiláné                          Helyi Választási Bizottság Tagja,
                           Ihracska Hajnalka                         Helyi Választási Bizottság Tagja,
                           Dlehán Józsefné                           Helyi Választási Bizottság Tagja

                           Dr. Sárvári Eszter                             jegyző
                           
Edőcs  László   polgármester   -  köszönti az ülésen megjelent megválasztott képviselőket. A
Helyi Választási Bizottság tagjait. 
Külön köszönti jegyző asszonyt.

Edőcs  László  polgármester megállapítja hogy 4 (négy) fő képviselő megjelent, a testület 5
(öt)  fővel  határozatképes.  Javaslatot  tesz  az  ülés  napirendjére  a  kiküldött  Meghívóban
foglaltak szerint. Jegyzőkönyv-vezetőnek jegyző asszonyt javasolja.

A képviselők a napirenddel és a jegyzőkönyv vezető személyére tett javaslattal egyetértenek,
azt egyhangúan elfogadják.

Napirendi pontok:
1.) Az önkormányzati választások eredményének ismertetése  
     Előterjesztő: jegyző  

 2.) A képviselők eskütétele  
      Előterjesztő: jegyző  

3.) A polgármester eskütétele
     Előterjesztő: jegyző  

4.) Bizottság tagjainak megválasztása, eskütétele 
     Előterjesztő: polgármester

5.) Alpolgármester megválasztása
    Előterjesztő: polgármester 

6.) Alpolgármester eskütétele
    Előterjesztő: polgármester 

7.) Polgármester, alpolgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
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     Előterjesztő: jegyző

8.) Képviselői tiszteletdíjak megtárgyalása
    Előterjesztő: jegyző    

9.) SZMSZ felülvizsgálata
    Előterjesztő: jegyző

10.) Tájékoztatás 
    - képviselői vagyon nyilatkozattételi kötelezettségről,
    - képviselői összeférhetetlenségről, méltatlanságról,
   - képviselői köztartozásmentes adatbázisba való nyilvántartási kötelezettségről.
    Előterjesztő: jegyző 

11.) Egyebek

Napirendek tárgyalása

1.) Az önkormányzati választások eredményének ismertetése
            Előterjesztő: jegyző

Edőcs László polgármester  felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét az 1. napirendi pont
előterjesztésére. 

Dr. Sárvári Eszter HVI vezető köszönti a megjelenteket, ismerteti a választás eredményét
az alábbiak szerint: A Helyi Választási Iroda vezetőjeként tájékoztatja a megjelenteket arról,
hogy  Kisbárkány  Községben  a  2019.  évi  polgármesterek  és  önkormányzati  képviselők
választásának eredményét a Helyi Választási Bizottság a szavazatok megszámlálását követően
az alábbiak szerint állapította meg:

A  HVB  15/2019.  (X.13.)  határozatával  megállapította,  hogy  Kisbárkány  Községben  a
polgármester  választás  eredményes  volt,  a település  polgármestere Edőcs László független
jelölt lett 57 szavazattal.

A HVB a  16/2019.  (X.13.)  határozatával  megállapította,  hogy  Kisbárkány  Községben  az
önkormányzati képviselők választása eredményes volt, a település önkormányzati képviselői:

 Bozó Tamás 63 szavazattal,
 Sánta Barbara 60 szavazattal,
 Sántáné Fekete Ildikó Katalin 51 szavazattal,
 Lucza Miklós 47 szavazattal.

A  határozatok  ellen  a  jogorvoslati  határidőn  belül  fellebbezés  nem érkezett,  így  a  HVB
döntései 2019. október 16. napján 16.00 órakor jogerőre emelkedtek. 
Gratulál  a  megválasztott  Polgármester  Urnak,  Képviselő  Asszonyoknak  és  Képviselő
Uraknak! A következő 5 évre a település érdekében végzendő munkájukhoz eredményes jó
munkát kíván. 
A megbízó levelek már átadásra kerültek. 
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2.) A képviselők eskütétele  
      Előterjesztő: jegyző  

Edőcs László polgármester felkéri a jegyzőt a 2. napirendi pont előterjesztésére. 

Dr. Sárvári Eszter jegyző  tájékoztatja a megválasztott képviselőket a Magyarország helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 28.  §-ának  (2)  bekezdése  alapján
eskütételi kötelezettségükről. Az eskü letételét követően láthatják el önkormányzati képviselői
feladataikat. Kéri a képviselőket, hogy tegyék le az esküt. Az eskü letételét követően kéri a
képviselőket, hogy az esküokmányt szíveskedjenek aláírni.

Az esküokmány a jkv. mellékletét képezi.

3.) A polgármester eskütétele
          Előterjesztő: jegyző  

Edőcs László polgármester felkéri a jegyzőt a  3. napirendi pont előterjesztésére. 

Dr. Sárvári Eszter jegyző  tájékoztatja a megválasztott Polgármester Urat a  Magyarország
helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény   63.  §-ának  (2)  bekezdése
alapján  a  képviselő-testület  előtti  eskütételi  kötelezettségéről.  Az  eskü  letételét  követően
láthatja  el polgármesteri feladatait. 
Kéri a Polgármester Urat tegye le az esküt.  
Az eskü letételét követően kéri az esküokmányt aláírni szíveskedjen.

Az esküokmány a jkv. mellékletét képezi.

Dr.  Sárvári  Eszter  jegyző  megköszöni a  Helyi  Választási  Bizottságnak  a  választási
feladatok során végzett munkáját. Gratulál a megválasztott és esküt tett Polgármester Urnak
és Képviselő Asszonyoknak és Képviselő Úrnak. 

Edőcs  László  polgármester  megállapítja,  hogy  Kisbárkány  Község  Önkormányzat
Képviselő – testülete megalakult. 

4.) Bizottság tagjainak megválasztása, eskütétele 
                  Előterjesztő: polgármester

Edőcs László polgármester Az SZMSZ Ügyrendi bizottság megválasztását írja elő. Ennek
megfelelően  javasolja  az  Ügyrendi  bizottság  elnökének  Lucza  Miklós  képviselőt
megválasztani,  továbbá a  bizottság  tagjainak Sánta  Barbarát  elnökhelyettesnek  és  Sántáné
Fekete Ildikó képviselőket megválasztani.
Tájékoztatja a képviselő-testületet,  hogy valamennyi  érintett  hozzájárult  a személyét  érintő
napirendi pont nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
Hangsúlyozza,  hogy az  Mötv.  49.  §  (1a)  bekezdésében foglaltak  értelmében  a  személyes
érintettség bejelentésére és a kizárásra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, szavazzon.
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A Képviselő-testület  5  (öt)  igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az alábbi
határozatot hozza: 

39/2019. (X.24.) határozat
Tárgy: Bizottság tagjainak megválasztása

I. Kisbárkány  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  az  Ügyrendi
Bizottság tagjai Lucza Miklós, Sánta Barbara és Sántáné Fekete Ildikó képviselők.

II. Az Ügyrendi Bizottság elnöke Lucza Miklós, elnökhelyettese Sánta Barbara képviselők.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
             

       5.) Alpolgármester megválasztása
        Előterjesztő: polgármester

Edőcs  László  polgármester felkéri  a  jegyző  asszonyt  az  ide  vonatkozó  jogszabályok
ismertetésére. 

Dr. Sárvári  Eszter  jegyző röviden ismerteti  az  ide  vonatkozó jogszabályt,  mely  alapján
elmondja, hogy a már említett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 74-79 §-
a  rendelkezik  az  alpolgármester  megválasztásáról.  A törvény egyértelműen  meghatározza,
hogy egy alpolgármestert a képviselők közül köteles választani a képviselő-testület, melyre a
polgármester jogosult javaslatot tenni. Több alpolgármester megválasztására is sor kerülhet.
Az alpolgármestert titkos szavazással kell választani, a jelölt nyilatkozhat arra vonatkozóan,
hogy nyílt vagy zárt ülésen történjen a választás. 

Edőcs  László  polgármester javasolja,  hogy  az  alpolgármesteri  feladatokat  a  településen
Bozó Tamás képviselő lással el. 

Felteszi a kérdést: nyílt vagy zárt ülést rendeljen el? Kérdezi továbbá a képviselőket, hogy az
érintett részt vehet-e a szavazásban, vagy zárják-e ki?

Bozó Tamás képviselő hozzájárul a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

A  képviselő-testület  egyhangúan  egyetért  azzal,  hogy  Bozó  Tamás  szavazhasson  az
alpolgármester megválasztása kapcsán, nem zárják ki a szavazásból.

Edőcs László polgármester felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse a titkos szavazás módját.

Dr. Sárvári Eszter jegyző tájékoztatja a képviselőket a jogszabályi előírásokról.

Edőcs László polgármester a titkos szavazás idejére szünetet rendel el.

A képviselő-testület 5 (igen) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

40/2019. (X.24.) határozat
Tárgy: Alpolgármester megválasztása 
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Kisbárkány Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  74.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  polgármester
helyettesítésére Bozó Tamás Kisbárkány, Ady út 4. szám alatti lakost választja meg.
Felhatalmazza  a  megválasztott  Alpolgármestert,  hogy  a  Salgótarján  és  Térsége
Önkormányzatainak Társulása ülésén, a Polgármestert akadályoztatása esetén helyettesítse. 

Határidő: azonnal  és folyamatos
Felelős: polgármester, alpolgármester 

       6.) Alpolgármester eskütétele
        Előterjesztő: Bakos Gyula polgármester

 
Edőcs  László  polgármester  felkéri  az  alpolgármestert  az  eskütételre,  azt  követően  az
esküokmány aláírására.

Az esküokmány a jkv. mellékletét képezi. 

      7.)  Polgármester,  alpolgármester  illetményének  és  költségtérítésének
meghatározása

    Előterjesztő: jegyző

Dr. Sárvári Eszter jegyző: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a hatályos törvényi szabályozás
szerint, Kisbárkány település vonatkozásában (a helyettes államtitkári illetmény és a település
lakosságszáma alapján)  a  társadalmi  megbízatású polgármester  tiszteletdíja  bruttó  149.600
Ft/hó,  költségtérítése  bruttó  22.400  Ft/hó.  A  jogi  szabályozás  nem  hagy  lehetőséget  a
képviselő-testületeknek a tiszteletdíj meghatározásában, csupán ki kell választani a településre
irányadó összeget. A polgármester tiszteletdíja nyilvános adat. 

Bozó Tamás alpolgármester:  szavazásra bocsátja, hogy a Polgármester Urat kizárják- e a
szavazásból   illetménye és költségtérítése ügyében.

A képviselő-testület 4 (négy) igen, ellenszavazat nélkül 1 (egy) tartózkodással az érintettet
nem zárja ki a szavazásból.

Bozó  Tamás alpolgármester:  kéri,  a  testületet,  hogy  a  Jegyző  Asszony  által  elmondott
összegben szavazzanak a Polgármester Úr tiszteletdíjáról és költségtérítéséről.

A képviselő-testület  5 (öt)  igen,  nem szavazat  és tartózkodás  nélkül  az alábbi  határozatot
hozza:

41/2019. (X.24.) határozat
Tárgy: Polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása

Kisbárkány  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  Edőcs  László  polgármester
tiszteletdíját  2019.  október  13-i  hatállyal  –  megbízatásának  időtartamára  –  havi  bruttó
149.600.-  Ft-ban,  azaz  Egyszáznegyvenkilencezer-hatszáz  forintban,  költségtérítését  pedig
illetmény  15%-ában,  azaz  havi  bruttó  22.400.-  Ft-ban,  azaz  Huszonkettőezer-négyszáz
forintban határozza meg.
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Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester 

Edőcs  László  polgármester kéri  a  jegyzőt,  hogy  ismertesse  az  alpolgármesteri
tiszteletdíjakra vonatkozó hatályos szabályozást. 

Dr.  Sárvári  Eszter  jegyző ismerteti  az  alpolgármesteri  feladattal  járó  tiszteletdíj  és
költségtérítés  mértékét.  Elmondja,  hogy  a  már  említett  törvény  alapján  Kisbárkány
településen  a  településre  irányadó  társadalmi  megbízatású  polgármester  tiszteletdíjának
maximum 90%-ában lehet megállapítani az alpolgármesteri tiszteletdíjat,  és a megállapított
tiszteletdíj 15 %-ának megfelelő költségtérítésre jogosult az alpolgármester. 

Bozó Tamás alpolgármester a részére megállapítható tiszteletdíjról a havi bruttó 50.000,- ft
összegéig lemond. Nyilatkozatát írásban is benyújtja. 

Edőcs  László  polgármester megköszöni  az  alpolgármester  részéről  tanúsított  nemes
gesztust, véleménye szerint ez is igazolja, hogy jól döntött, hiszen alpolgármester egy 100
ezres nagyságrendű jövedelméről mondott le a település javára. 

Kérdezi  a  képviselő-testületet,  hogy  kizárják-e  az  alpolgármestert,  a  tiszteletdíját  és
költségtérítését érintő szavazásból.

A képviselő-testület   egyhangú döntéssel nem zárja ki az alpolgármester a tiszteletdíját  és
költségtérítését érintő szavazásból.

A képviselő-testület  5 (öt)  igen szavazattal,  nem szavazat  és tartózkodás  nélkül  az alábbi
határozatot hozza: 

42/2019. (X.24.) határozat
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározása

1./  Kisbárkány  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Bozó  Tamás  alpolgármester
tiszteletdíját  a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §
(2)  bekezdése   alapján  134.600.-  Ft-ban,  azaz  Egyszázharmincnégyezer-hatszáz  forintban
állapítja meg.
2./  Kisbárkány  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Bozó  Tamás  alpolgármester
költségtérítését a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §
(3) bekezdése alapján 20.200.-  Ft-ban, azaz Húszezer-kettőszáz  forintban állapítja meg.
3./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Bozó Tamás alpolgármester a megállapított
tiszteletdíjról  a  havi  bruttó  50.000,-  forintig  lemond,  így  részére  a  tiszteletdíj  összegének
kifizetése 50.000.- Ft/hó, a költségtérítés kifizetése 7,500.- Ft/hó összegben történik.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

8.) Képviselői tiszteletdíjak megtárgyalása
    Előterjesztő: jegyző
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Edőcs  László  polgármester kéri  a  jegyzőt,  hogy  ismertesse  a  képviselői  tiszteletdíjakra
vonatkozó hatályos szabályozást. 

Dr. Sárvári Eszter jegyző Ismerteti a törvény által előírt lehetőségeket és hozzáteszi, mely
szerint a képviselő-testület a jelenleg hatályos szabályok alapján nincs kötve összegszerűen a
tiszteletdíjakhoz, annyit ír elő a törvény, hogy a képviselői tiszteletdíjak megállapítása nem
veszélyeztetheti  az  önkormányzat  gazdálkodását,  hozzáteszi  továbbá,  hogy  az
önkormányzatoknak nincs a központi költségvetésből a feladatfinanszírozás kapcsán forrása a
képviselői tiszteletdíjakra. 

Edőcs  László  polgármester javasolja,  hogy  az  előző  ciklusban  megállapított  tiszteletdíj
maradjon meg a képviselőknek, hiszen az összeg az éves költségvetésben biztosítva van. 

Sántáné Fekete Ildikó települési képviselő egyetért a polgármester javaslatával, mely szerint
maradjon a tiszteletdíj mértéke a korábban megállapított összeg. 

Más kérdés, javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
 
43/2019. (X.24.) határozat
Tárgy: Képviselői tiszteletdíjak megtárgyalása

Kisbárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a továbbiakban is
hatályában fenntartja az önkormányzati rendeletében meghatározott tiszteletdíj mértékét.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

9.) Az SZMSZ felülvizsgálata
      Előterjesztő: jegyző

Dr.  Sárvári  Eszter  jegyző  A Mötv.  43.  §  (3)  bekezdése  alapján  a  képviselő-testület  az
alakuló vagy az azt követő ülésen az Mötv. szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja
szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. Kéri, a módosító javaslatokat, hogy a
következő ülésre elő tudja készíteni a rendelet-tervezetet.

Sánta  Barbara  képviselő véleménye  szerint  egy  jól  megalkotott  rendelet,  nem javasolja
annak módosítását.

Edőcs László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az  SZMSZ-t ne módosítsák,
az szavazzon.

Más kérdés, javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
 
44/2019. (X.24.) határozat
Tárgy: SZMSZ felülvizsgálata
Kisbárkány Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felülvizsgálta  az  SZMSZ-t,  és  úgy
döntött, hogy azt nem módosítja.

8



Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

10.) Tájékoztatás
      - képviselői vagyon nyilatkozattételi kötelezettségről,
      - képviselői összeférhetetlenségről, méltatlanságról,
      - képviselői köztartozásmentes adatbázisba való nyilvántartási 
        kötelezettségről.
        Előterjesztő: jegyző

Edőcs László polgármester kéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket a napirendi pont
szerint. 

Dr.  Sárvári  Eszter  jegyző:  tájékoztatja  a  képviselőket  vagyon  nyilatkozattételi
kötelezettségükről, melynek a megválasztásukat követő 30 napon belül kell eleget tenniük.
Elkészítette  a  dokumentumokat,  kéri  vegyék  át.  Az  új  jogszabályi  rendelkezések  alapján
készített  egy  a  képviselők  jogait,  és  kötelezettségeit,  valamint  az  összeférhetetlenségi  és
méltatlansági  szabályokat  tartalmazó  jogszabályi  kivonatot.  Ezzel  szeretné  segíteni  a
képviselők  munkáját.  Felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy új  szabályozás  a  köztartozásmentes
adatbázisba  való  bejelentkezés,  melyet  a  NAV-nál  ügyfélkapunk  keresztül  kell
kezdeményezni szintén 30 napon belül. A kérelem benyújtását követő hónap utolsó napjáig,
december 30-ig fogja az adóhatóság az igazolásokat megküldeni. Ettől az időponttól számítva
60 nap áll a rendelkezésre az esetleges tartozások rendezésére, amennyiben nem sikerül, a
képviselő-testület  dönt a  méltatlanságról  és megszűnhet  a  képviselői  jogviszony.  Ehhez is
tájékoztató anyagot ad át a képviselőknek.

11. ) Egyebek

Dr. Sárvári Eszter jegyző  elmondja,  hogy a választás rendben zajlott,  minden rendkívüli
esemény nélkül.

Sántáné  Fekete  Ildikó  Katalin  települési  képviselő  megköszöni a  köztisztviselőknek
valamint a Választási Bizottság Tagjainak a választás lebonyolításában végzett munkát.

          

További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a polgármester 
az ülést  10.20 órakor bezárta.

K.m.f.

                Edőcs László                                                              Dr. Sárvári Eszter
                polgármester                                                                        jegyző
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