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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én, 
15 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott alakuló ülésén.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendelet száma Tárgya 
8/2014. (X.23.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 

rendelet elfogadása. 

Határozat száma Tárgya 

     161/2014. (X.22.)  
A Polgármester 2014-2019 évekre szóló 
ciklusprogramjának elfogadása. 
 

     162/2014. (X.22.) 
Az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és 
Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó – Ellenőrző Bizottság 
elnökének Kovács Dániel megválasztása. 

     163/2014. (X.22.)  Az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és 
Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó – Ellenőrző Bizottság  
tagjának Dr. Katona Miklósné megválasztása. 

     164/2014. (X.22.)  Az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és 
Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó – Ellenőrző Bizottság 
külsős tagjának Zagyva Lászlóné megválasztása. 

     165/2014. (X.22.)  Kóti László képviselőt az alpolgármester választásnál 
nem zárja ki a szavazásból. 

     166/2014. (X.22.)  Alpolgármester megválasztása. 
     167/2014. (X.12.)  Polgármester illetményének megszavazása. 

     168/2014. (X.22.)  Polgármester költségtérítésének megszavazása. 
     169/2014. (X.22.)  Kóti László alpolgármester tiszteletdíjának  

megszavazása. 
     170/2014. (X.22.)  Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 

rendelet módosítása. 
     171/2014. (X.22.) Felhatalmazás a 2014. évi költségvetési rendelet 

módosítására 
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Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 
 Kóti László alpolgármester 
 dr. Katona Miklósné képviselő 
                        Bozó Lászlóné  képviselő 
 Kovács Dániel képviselő 

 
Tanácskozási joggal megjelent: Vígh Lászlóné jegyző 
                  Panyik Anita aljegyző 
 
Meghívott vendégek: Huszár Angéla, a Helyi Választási Bizottság elnöke. 
 
Lakosság részéről: 17 fő 
 
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné 
 
 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 
 
1.) Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásának lebonyolításáról, eredményéről, megbízólevelek átadása 

2.) Önkormányzati képviselők eskü (fogadalom) tétele 

3.) Polgármester eskü (fogadalom) tétele 

4.) Polgármesteri program ismertetése 

5.) Bizottság tagjainak megválasztása, külsős bizottsági tagok eskütétele. 

6.) Alpolgármester megválasztása 

7.) Alpolgármester eskü (fogadalom) tétele 

8.) Polgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatásaik meghatározása 

9.) Egyebek, bejelentések 
 
Zagyva Ferencné: Tisztelettel köszöntöm a megválasztott önkormányzati képviselőket, a választási 
bizottság tagjait, a meghívott vendégeket és a tisztelt lakosságot. Megválasztott képviselőtársaim 
nevében elmondhatom, mindannyiunknak nagy megtiszteltetés a választók bizalma, és ígérhetem, 
hogy az elkövetkező 5 évben a településért, az itt élő állampolgárokért kívánunk dolgozni.  
Az önkormányzati törvény alapján az alakuló ülést a polgármester vezeti, ezért ebben a tisztemben 
eljárva a 2014. október 12-én megválasztott Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
alakuló ülését ezennel megnyitom.  
Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a megválasztott képviselő-testület 5 tagjából 5 fő jelen 
van, ezért határozatképesek vagyunk. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Bozó Lászlónét. 
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Bozó Lászlóné képviselő 
bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban. 
 
Döntéshoza ta lban  rész t  vesz  4  fő .  A  képv i se lő - t es tü le t  4  i gen  szavazat ta l ,  
ha tároza thozata l  né l kü l  e l fogadta  Bozó  Lász lónét  j egyzőkönyv h i t e les í tőnek .  
 
Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Dr. Katona Miklósnét.  
 
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Dr. Katona Miklósné 
képviselő bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban. 
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Döntéshoza ta lban  rész t  vesz  4  fő .  A  képv i se lő - t es tü le t  4  i gen  szavazat ta l ,  
ha tároza thozata l  né l kü l  e l fogadta  Dr .  Ka tona  Mik lósné t j egyzőkönyv  
h i t e les í tőnek.  
 
Zagyva Ferencné: Elsőként az alakuló ülés napirendjére szeretnék javaslatot tenni: 
 
A meghívóban megkapták a napirendi pontokat, egy kiegészítést kívánok tenni. A 8. napirendi 
pontba a képviselők tiszteletdíjának meghatározását is javaslom belevenni. Megkérdezem, van-e 
valakinek más javaslata? 
 
A képv i se lő - t es tü le t  5  igen  szavaza t ta l ,  ha tároza thozata l  né l kü l  e l f ogad ta  a  
módosí to t t  nap i rend i  pontok  tá rgya lásá t .  
 
Módosított  napirendi pontok: 
 

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásának lebonyolításáról, eredményéről, megbízólevelek átadása. 

2. Önkormányzati képviselők eskütétele. 
3. Polgármesteri eskü (fogadalom) tétele. 
4. Polgármesteri program ismertetése. 
5. Bizottság tagjainak megválasztása, külsős bizottsági tagok eskütétele. 
6. Alpolgármester megválasztása. 
7. Alpolgármester eskü (fogadalom) tétele. 
8. Polgármester illetménye, alpolgármester tiszteletdíja és egyéb juttatásaik meghatározása, 

képviselők tiszteletdíjának meghatározása. 
9. Egyebek. 

 
I. napirendi pont:  A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolításáról, eredményéről, 
megbízólevelek átadása. 
 
Zagyva Ferencné: Felkérem Huszár Angélát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a 2014. 
október 12-i választások helyi eredményeit ismertesse. 
 
Huszár Angéla előterjesztése a jegyzőkönyv melléklete szerint.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.  
 
Horuczi Ádám, a lakosság részéről: A megyei lista eredményét is szeretném megtudni. 
 
Panyik Anita: Most csak a polgármester és a képviselő-választás eredményéről ad tájékoztatást a 
választási bizottság elnöke, de természetesen nincs akadálya, hogy ezeket az adatokat is 
rendelkezésre bocsássuk az ülés végén. 
 
 
II. napirendi pont:  Önkormányzati képviselők eskütétele 
 
Zagyva Ferencné: Megköszönöm az elnök asszony választási tájékoztatását. A képviselők a 
megbízóleveleket már korábban átvették. Most a képviselők eskütétele következik. Felkérem a 
Választási Bizottság elnökét, hogy olvassa fel az eskü szövegét. 
 
Huszár Angéla elnök felolvassa az alábbi eskü szövegét, melyet a képviselők állva utána 
mondanak: 
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„Én, ................................................ 
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,  
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; 
 jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;  
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat  
Bükkszék község fejlődésének előmozdítása érdekében  
lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  
(az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
A képviselők az eskü letételét az esküokmány aláírásával megerősítik. 
 
 
III. napirendi pont:   Polgármesteri eskü (fogadalom) tétele. 
 
Zagyva Ferencné: Most a polgármester tesz esküt a Képviselő-testület előtt. Felkérem a Választási 
Bizottság elnökét, hogy olvassa fel az eskü szövegét. 
 
Huszár Angéla: Felolvassa az alábbi eskü szövegét, melyet a polgármester állva utána mond: 
 
„Én, ................................................... 
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,  
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; 
 jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;  
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat  
Bükkszék község fejlődésének előmozdítása érdekében  
lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  
(az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
A polgármester az eskü letételét az esküokmány aláírásával megerősíti. 
 
IV. napirendi pont:  A polgármester programjának ismertetése 
 
Zagyva Ferencné: Ismertetni szeretném a tisztelt Képviselő-testülettel a 2014-2019 évekre szóló 
ciklusprogramomat. 
 
Zagyva Ferencné program ismertetője a jegyzőkönyv melléklete szerint. 
 
Zagyva Ferencné: A program végén kérem a testület támogatását, hogy a gazdasági program 
alapjaként fogadja el az ismertetett programot. Szavazásra teszem fel a polgármesteri programot, 
mint a 2014-2019 évekre megalkotandó gazdasági program alapját.  
 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
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161/2014. (X. 22.) önkormányzati határozat 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-2019 évekre szóló ciklusprogramot 
gazdasági program alapjaként elfogadta. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
V. napirendi pont: Bizottság tagjainak megválasztása, külsős bizottsági tagok eskütétele. 
 
Zagyva Ferencné: Az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó – 
Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az 
összeférhetetlenségi szabályok szerint nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. A 
bizottságok tagjai eddig külön tiszteletdíjban vagy emelt összegű tiszteletdíjban nem részesültek, és 
tekintettel az ellátandó feladatok mennyiségére ez ezután sem indokolt.  
Megkérdezem a képviselőket, hogy beleegyeznek-e a nyílt tárgyalásba?  
 
A képviselők egyhangúan beleegyezésüket adták a választás nyilvános ülésen történő tárgyalására.  
 
Zagyva Ferencné: A bizottság elnökének javaslom Kovács Dánielt, a bizottság tagjának Dr. Katona 
Miklósnét és külsős bizottsági tagnak Zagyva Lászlónét. Van-e más javaslat? 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Zagyva Ferencné: A jelölt személyek vállalják-e a bizottsági tagságot?  
 
A jelöltek vállalták a bizottsági tagságot. 
 
A Kovács Dániel és Dr. Katona Miklósné képviselők bejelentették, hogy személyes érintettségük 
miatt nem kívánnak részt venni a személyüket érintő döntéshozatalban. 
 
A Képviselő-testület a személyes érintettségre vonatkozó bejelentéseket és a döntéshozatalból való 
kimaradást tudomásul veszi. 
 
Zagyva Ferencné: Kérem, hogy aki elfogadja az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és 
Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó – Ellenőrző Bizottság elnökének Kovács Dánielt, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  dön téshozata lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  4  igen ,  1  
t a r tózkodás  me l l e t t  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
 
162/2014.(X.22.) önkormányzati határozat 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és 
Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó – Ellenőrző Bizottság elnökének Kovács Dánielt megválasztotta. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Zagyva Ferencné: Kérem, hogy aki elfogadja az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és 
Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó – Ellenőrző Bizottság tagjának Dr. Katona Miklósnét, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l ,  egy  ta r tózkodás  me l l e t t  a  képv i se lő - t es tü le t  az  a lább i  
ha tároza to t  hoz ta :  
 
163/2014.(X.22.) önkormányzati határozat 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és 
Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó – Ellenőrző Bizottság tagjának Dr. Katona Miklósnét 
megválasztotta. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Zagyva Ferencné: Kérem, hogy aki elfogadja az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és 
Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó – Ellenőrző Bizottság külsős bizottsági tagjának Zagyva 
Lászlónét, kézfelemeléssel jelezze. 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
164/2014.(X.22.) önkormányzati határozat 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és 
Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó – Ellenőrző Bizottság külsős tagjának Zagyva Lászlónét 
megválasztotta. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Zagyva Ferencné: Felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a bizottság külsős tagjától 
vegye ki az esküt. 
 
Huszár Angéla: Megkérem a jelenlévőket, hogy a külső bizottsági tag eskütételéhez álljunk fel. 
Megkérem Zagyva Lászlónét, hogy az eskü szövegét mondja utánam:  
 
„Én, ................................................ 
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,  
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; 
 jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;  
bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat  
Bükkszék fejlődésének előmozdítása érdekében  
lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  
(az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Eskütételt követően aláíratja az esküokmányt. 
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VI. Napirendi pont:  Alpolgármester megválasztása 
 
Zagyva Ferencné: A következő napirend az alpolgármester megválasztása. A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény kimondja, hogy a képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára, saját tagjai közül a polgármester javaslatára titkos szavazással a polgármester 
helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ. Az alpolgármester 
megválasztásához minősített többség, tehát a megválasztott képviselők több mint felének igen 
szavazata szükséges. Mivel a törvény a javaslat jogát csak a polgármesternek adja meg, élve 
jogommal Kóti Lászlót javaslom alpolgármesternek megválasztani. A választás csak titkos 
szavazással történhet, melyhez a szavazatszámláló bizottság feladatait a Szervezeti és Működési 
Szabályzatunknak megfelelően az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot 
Nyilvántartó – Ellenőrző Bizottság látja el.  
Az alpolgármester jelölt kéri-e a választás idejére zárt ülés megtartását? 
 
Kóti László: Nem kérem zárt ülés megtartását, egyben bejelentem személyes érintettségemet. 
 
Zagyva Ferencné: Kérem a testületet, hogy kézfelnyújtással jelezze, aki egyetért azzal, hogy Kóti 
Lászlót kizárjuk az alpolgármesteri szavazásból. 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshozata lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lynek  során  2  
i gen ,  2  nem és  1  ta r tózkodás  mel le t t  a  képv i se lő - t es tü le t  az  a lább i  
ha tároza to t  hoz ta :  
 
165/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Kóti László képviselőt 
nem zárja ki az alpolgármester választásának szavazásából. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Zagyva Ferencné: A titkos szavazás idejére szünetet rendelek el, a titkos szavazás helyéül az 
aljegyzői irodát jelölöm meg. Az alpolgármester nem kérte zárt ülés megtartását a megválasztás 
idejére, az ülés tehát nyilvános. 
 
A szünet után… 
 
Zagyva Ferencné: Felkérem a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos 
szavazás eredményét. 
 
Kovács Dániel: Köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a titkos szavazás eredményeként a 
Képviselő-testület alpolgármesternek 3 igen és 2 nem szavazattal megválasztotta Kóti Lászlót. A 
2014. évi önkormányzati választáson 208 szavazattal az első helyen jutottam be képviselőként. 
Megköszönöm ezeknek az embereknek a bizalmat, akik rám szavaztak, az ő akaratuk a 
szavazatszám alapján az lett volna, hogy én töltsem be az alpolgármesteri posztot. Rossz érzés, 
hogy nem így történt, de tiszteletben tartom a többségi döntést. Úgy látom, nem fogunk továbbra 
sem együtt dolgozni, mert a polgármester asszony ezzel a lépéssel rossz irányba terelte az ügyet. 
 
Zagyva Ferencné: Köszönöm szépen. Elrendelem, hogy a titkos szavazás eredményeképpen 
meghozott döntés határozati formában a jegyzőkönyvben rögzítésre kerüljön. 
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A képv ise lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  3  igen  2  nem 
szavazat ta l  a  képv i se lő - t es tü le t  t i t kos  szavazássa l  az  a lább i  ha tá roza to t  
hoz ta :  
 
166/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kóti László képviselőt alpolgármesternek 
megválasztotta. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Zagyva Ferencné: Köszönöm a bizottság munkáját. A jogalkotó a polgármesternek adott 
lehetőséget, hogy javaslatot tegyen az alpolgármester személyére. Nem feltétlenül a legtöbb 
szavazatot kapó képviselőnek kell lenni. Az előző ciklusban lévő alpolgármestert sem ezért 
javasoltam. Én minden képviselőt elfogadok és mindenkinek a munkájára ugyan úgy számítok az 
elkövetkezendő 5 évben. A falu érdekében eredményesen és együtt kell dolgoznunk.  
 
VII. Napirendi pont:  Alpolgármester eskü (fogadalom) tétele 
 
Zagyva Ferencné: Gratulálok az Alpolgármester Úrnak, és megkérem, hogy a Helyi Választási 
Bizottság elnöke előtt e minőségében is tegye le az esküt. 
 
Huszár Angéla: Megkérem a jelenlévőket, hogy az alpolgármester eskütételéhez álljunk fel. 
Megkérem az alpolgármester urat, hogy az eskü szövegét mondja utánam. 
 
„Én, ................................................... 
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,  
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; 
 jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;  
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat  
Bükkszék község fejlődésének előmozdítása érdekében  
lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  
(az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
 
VIII. Napirendi pont:  Polgármester illetménye, alpolgármester tiszteletdíja, képviselők 
tiszteletdíja és egyéb juttatásaik meghatározása 
 
A polgármester illetményének meghatározása 
 
Zagyva Ferencné: Az alakuló ülés egyik kötelező napirendi pontja a polgármester illetményének, 
költségtérítésének megállapítása. Főállású polgármesterként indultam a választáson, tehát részemre 
illetményt kell megállapítani. Mivel a polgármester illetménye közérdekű adat, ezért célszerű ezt 
nyilvános ülésen tárgyalni. Természetesen hozzájárulok a nyilvános tárgyaláshoz, egyúttal 
bejelentem érintettségemet az ügyben, a döntéshozatalban nem kívánok részt venni. A 
polgármester illetményére és költségtérítésére vonatkozó javaslat előterjesztésére felkérem a 
Jegyző Asszonyt.  
 
A Képviselő-testület a személyes érintettségre vonatkozó bejelentést és a döntéshozatalból való 
kimaradását tudomásul veszi. 
 



 9 

Vígh Lászlóné: A polgármester illetményét összegszerűen kell megállapítani, a törvényi 
rendelkezések alapján. A képviselő-testületnek nincs mérlegelési lehetősége. A főállású 
polgármester illetménye az 501-1500 fő lakosságszámú településeken száz forintra kerekítve 
299.200 Ft/hó. Az illetmény a helyettes államtitkárokat megillető alapilletmény, 
illetménykiegészítés és illetménypótlék összegének 40%-a. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a főállású polgármester havonta 
költségtérítésre jogosult, amelynek mértéke az illetményének 15%-a, azaz 44.880 Ft. A 
szabályozás úgy módosult, hogy a korábbiaktól eltérően költségátalány megállapítására nincs 
lehetőség. A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges. Megkérdezem a képviselőket, van-e 
valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Vígh Lászlóné: Felteszem szavazásra Zagyva Ferencné polgármester illetményének 299.200 Ft/hó 
összegben történő meghatározását. 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
167/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zagyva Ferencné polgármester illetményét 
havi 299.200.-Ft, azaz kettőszázkilencvenkilencezer-kettőszáz forintban határozza meg. 

Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
A polgármester költségtérítésének meghatározása 
 
Vígh Lászlóné: Felteszem szavazásra Zagyva Ferencné polgármester költségtérítésének 44.880 
Ft/hó összegben történő meghatározását. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
168/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zagyva Ferencné polgármester 
költségtérítését havi 44.880 Ft, azaz negyvennégyezer-nyolcszáz forintban határozza meg. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározása 
 
Zagyva Ferencné: Az önkormányzati törvény szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíjra jogosult, amelynek összegét a Képviselő-testület a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíja 70-90 %-a közötti összegben állapíthatja meg. Ez az összeg a település 
kategória alapján 104.720-134.640 Ft közötti lehet. A törvény lehetővé teszi, hogy az 
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alpolgármester írásban a tiszteletdíjáról, annak egy részéről lemondjon. Kóti László alpolgármester 
úr előzetesen írásban benyújtotta, hogy alpolgármesterré választása esetén csak a képviselői 
tiszteletdíjjal megegyező összegű tiszteletdíjra tart igényt, költségtérítés nélkül.  
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja szintén közérdekű adat, tehát nyílt ülésen 
tárgyaljuk. A döntést egyszerű szótöbbséggel kell meghozni. Mielőtt felteszem szavazásra a 
javaslatot, tájékoztatom a testületet, hogy az alpolgármester előzetes bejelentés alapján nem vesz 
részt a szavazásban. Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Zagyva Ferencné: Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy Kóti László alpolgármester tiszteletdíja a 
később meghatározásra kerülő képviselői tiszteletdíj összegével, költségtérítés megállapítása nélkül 
kerüljön megállapításra, kézfelemeléssel jelezze. 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
169/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kóti László alpolgármester tiszteletdíját a 
külön rendeletben megállapított képviselői tiszteletdíj összegével azonos mértékben, költségtérítés 
megállapítása nélkül fogadja el. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A képviselői tiszteletdíjak megállapítása 
 
Zagyva Ferencné: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény meghatározása szerint a 
képviselői, bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékét csak önkormányzati rendeletben lehet 
megállapítani. A képviselői tiszteletdíj alsó és felső határát nem határozza meg a törvény, de azt 
előírja, hogy annak megállapítása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.  
Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja közérdekű adat, tehát azok 
elfogadásáról nyilvános ülésen történik döntés. 
A tiszteltdíjak mértékét a csatolt rendelet-tervezet szerint javaslom elfogadásra, azzal, hogy a 
képviselői tiszteletdíj összege havi nettó 20.000 Ft. 
Az önkormányzati képviselő bizottsági elnökök és bizottsági tagok csak a képviselői, illetve az 
alpolgármesteri tiszteletdíjukra jogosultak.  
 
Vígh Lászlóné: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezetet az ülés előtt 
megkapták a képviselők. A tervezethez képest annyi módosítása javaslatot szeretnék tenni, hogy a 
3. § (3) bekezdésében rögzítsük, hogy az alpolgármester tiszteletdíjat összegszerűen is, mivel a 
külön határozatban összeg nem szerepel. Értelemszerűen a tervezetben a (3) bekezdés számozása 
(4) változik.  
 
Zagyva Ferencné: Szavazásra teszem fel a jegyző asszony által a rendelethez előterjesztett 
módosítást, miszerint:  
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló rendelet-tervezet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja: 
„3. § 
(1) Az alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület határozatban állapítja meg. 

 
(2) A települési képviselők havi tiszteletdíja 23.500,-Ft/fő/hó.  
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(3) Az alpolgármester tiszteletdíja összegszerűen 23.500,- Ft/hó. 
 
(4) Az önkormányzati képviselők számára bizottsági jogviszonyukért tiszteletdíj vagy 
természetbeni juttatás nem állapítható meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a módosítást a rendelet tervezeten vezesse át. 
Hatáéridő: azonnal 
Felelős: jegyző” 
 
S z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
170/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló rendelet-tervezet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja: 
„3. § 
(1) Az alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület határozatban állapítja meg. 
(2) A települési képviselők havi tiszteletdíja 23.500,-Ft/fő/hó.  
(3) Az alpolgármester tiszteletdíja összegszerűen 23.500,- Ft/hó. 
(4) Az önkormányzati képviselők számára bizottsági jogviszonyukért tiszteletdíj vagy 
természetbeni juttatás nem állapítható meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a módosítást a rendelet tervezeten vezesse át. 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző” 
 
Zagyva Ferencné: A rendeletet minősített többséggel kell elfogadni. Amennyiben a testület a 
rendeletet elfogadja, akkor a 2014. évi költségvetési rendeletet ennek megfelelően módosítani kell. 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Zagyva Ferencné:  Szavazásra teszem fel az alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó módosított 
rendelet-tervezetet: 
 

BÜKKSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

…./2014. (X..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
 
 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
1.§ 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaira, 
Bükkszék Község Önkormányzata bizottsági tagjaira. 
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(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre. 
 

2. A költségek megtérítése 
2. § 

 
Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, 
továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, 
számlával igazolt, szükséges költségét az önkormányzat megtéríti. A képviselői költségek 
kifizetését a polgármester igazolja és engedélyezi. 
 
 

3. Tiszteletdíj 
3. § 

 
(1) Az alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület határozatban állapítja meg. 

 
(2) A települési képviselők havi tiszteletdíja 23.500,-Ft/fő/hó.  
 
(3) Az alpolgármester tiszteletdíja összegszerűen 23.500,- Ft/hó. 
 
(4) Az önkormányzati képviselők számára bizottsági jogviszonyukért tiszteletdíj vagy 
természetbeni juttatás nem állapítható meg.  
 

4. A tiszteletdíj, térítések folyósítása 
4. §. 

 
A tiszteletdíjat a közös önkormányzati hivatal havonta utólag folyósítja, lakossági folyószámlára 
történő utalással. 

 
5. §. 

 
(1) A munkabérkiesést a képviselő kérésére, keresetigazolás alapján a polgármester utalványozását 
követően a közös önkormányzati hivatal téríti meg az önkormányzat költségvetésének terhére. 

 
(2) A képviselői munkával kapcsolatban felmerült költségeket a számlák alapján a polgármester 
utalványozását követően a közös önkormányzati hivatal téríti meg az önkormányzat 
költségvetésének terhére. 
 

5. Záró rendelkezések 
 

6. §. 
 
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a Bükkszék Községi Önkormányzat 6/1998. (XII. 15.) rendelete az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről. 
(3) A rendeletben megállapított tiszteletdíjakat első alkalommal 2014. október 12. napjától kell a 
képviselőknek folyósítani. 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  rende le te t  hoz ta :  
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Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2014.(X.23.) 

önkormányzati rendelete 
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról. 

 
 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
1.§ 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaira, 
Bükkszék Község Önkormányzata bizottsági tagjaira. 
 
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre. 
 

2. A költségek megtérítése 
2. § 

 
Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, 
továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, 
számlával igazolt, szükséges költségét az önkormányzat megtéríti. A képviselői költségek 
kifizetését a polgármester igazolja és engedélyezi. 
 
 

3. Tiszteletdíj 
3. § 

 
(1) Az alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület határozatban állapítja meg. 

 
(2) A települési képviselők havi tiszteletdíja 23.500,-Ft/fő/hó.  
 
(3) Az alpolgármester tiszteletdíja összegszerűen 23.500,- Ft/hó. 
 
(4) Az önkormányzati képviselők számára bizottsági jogviszonyukért tiszteletdíj vagy 
természetbeni juttatás nem állapítható meg.  
 
 

4. A tiszteletdíj, térítések folyósítása 
4. §. 

 
A tiszteletdíjat a közös önkormányzati hivatal havonta utólag folyósítja, lakossági folyószámlára 
történő utalással. 

 
5. §. 

 
(1) A munkabérkiesést a képviselő kérésére, keresetigazolás alapján a polgármester utalványozását 
követően a közös önkormányzati hivatal téríti meg az önkormányzat költségvetésének terhére. 
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(2) A képviselői munkával kapcsolatban felmerült költségeket a számlák alapján a polgármester 
utalványozását követően a közös önkormányzati hivatal téríti meg az önkormányzat 
költségvetésének terhére. 
 

5. Záró rendelkezések 
 

6. §. 
 
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a Bükkszék Községi Önkormányzat 6/1998. (XII. 15.) rendelete az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről. 
(3) A rendeletben megállapított tiszteletdíjakat első alkalommal 2014. október 12. napjától kell a 
képviselőknek folyósítani. 
 
Bükkszék, 2014. október 22. 
 
 
Zagyva Ferencné Vígh Lászlóné 
  polgármester         jegyző 
 
 
Zagyva Ferencné: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet elfogadása után 
szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíjról szóló 
rendelet alapján gondoskodjon a 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról. 
 
Határidő. értelem szerint 
Felelős: jegyző 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  rende le te t  hoz ta :  
 
171/2014. (X.22.) önkormányzati határozat 
 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíjról szóló 
rendelet alapján gondoskodjon a 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról. 
 
Határidő. értelem szerint 
Felelős: jegyző 
 
 
IX. Napirendi pont : Egyebek 
 
Vígh Lászlóné:   
csatolva írásban megkapták a tájékoztatókat a képviselők a 
a) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, 
b) köztartozásmentes adózói adatbázisba való bejelentkezési kötelezettségről, 
c) képviselői jogokról, kötelezettségekről,  
d) összeférhetetlenségi helyzetekről 
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e) költségvetési koncepció készítési és az önkormányzat gazdálkodásának 2014. harmadik 
negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató készítési kötelezettség hatályon kívül helyezéséről. 
Kérem, tanulmányozzák át és e szerint teljesítsétek kötelezettségeiket. Külön felhívom a figyelmet 
az új kötelezettségre a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezésre, amelyet a 
megválasztást követő 30 napon belül kezdeményezni kell az Nemzeti Adóhivatalban. 
 
Huszár Angéla: A szünetben a megyei lista eredményéről is tájékozódtam. A Jobbik 130, a 
Szociáldemokraták 5, a FIDESZ-KDNP 222, az MSZP 61 és a Demokratikus Koalíció 22 
szavazatot kapott. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, az ülést a polgármester bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Zagyva Ferencné 
Polgármester 

 

Vígh Lászlóné 
jegyző 

 
Bozó Lászlóné  
jkv. hitelesítő 

 
Dr. Katona Miklósné 

jkv. hitelesítő 
 

 


