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Iktató szám: NAG/83-23/2019. 

 
 

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2019. 
OKTÓBER 24-ÉN MEGTARTOTT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL 

 
N A P I R E N D 

 
 

1. Polgármester és képviselők eskütétele 
    Előadó: Pápay Endréné HVB. elnök 
 
2. A polgármester programjának ismertetése 
    Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 
 
3. Alpolgármester választás, eskütétel  
    Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 
 
4. A polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
    Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 
 
5. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása 
    Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 

 
6. Bizottsági elnökök és tagok megválasztása, bizottsági külsős tagok eskütétele 
    Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 
 
7. Az önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló    
    rendelettervezet megvitatása 
    Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 
 
8. Egyebek 
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RENDELET 
 

 
15/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 

 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
 

 
16/2019. (X. 25.) képviselő-testületi határozat 

 
Az önkormányzati képviselők és külső 
bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
 

 
 

HATÁROZAT 
 

 
153/2019. (X. 24.) képviselő-testületi határozat 

 
Napirend elfogadása 
 

 
154/2019. (X. 24.) képviselő-testületi határozat 

 
Nagylak Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének megalakulása 
 

 
155/2019. (X. 24.) képviselő-testületi határozat 

 
Polgármester programjának elfogadása 
 

 
156/2019. (X. 24.) képviselő-testületi határozat 

Szavazatszámláló Bizottság 
megválasztása, szavazólap adattartalmáról 
döntés 

 
157/2019. (X. 24.) képviselő-testületi határozat 

 
Alpolgármester választás eredményének 
rögzítése 
 

 
158/2019. (X. 24.) képviselő-testületi határozat 

 
Polgármester, illetményének és 
költségtérítésének megállapítása 
 

 
159/2019. (X. 24.) képviselő-testületi határozat 

 
Alpolgármester tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítása 
 

 
160/2019. (X. 24.) képviselő-testületi határozat 

 
Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság 
elnökének és tagjainak megválasztása 
 

 
161/2019. (X. 24.) képviselő-testületi határozat 

 
Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak 
megválasztása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Amely készült Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 24. 
napján 14,00 órai kezdettel a Dózsa György Művelődési Ház nagytermében megtartott 

ünnepélyes alakuló üléséről 
 

HIMNUSZ 
 

Jelen vannak:  
Kolozsvári Rozália polgármester 
Gulácsi Krisztina    
Kelló Róbert 
Lehoczki Zoltán 
Rácz Pál képviselők. 
 

Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Lakatos Tóth Andor CSMKH Makói járási 
hivatalvezető helyettes, Pápay Endréné helyi választási bizottság elnöke, Popovics Krisztián 
pénzügyi csoportvezető, Tóth Józsefné jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Pápay Endréné helyi 
választási bizottság elnöke, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető, Tóth Józsefné 
szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Lakosság részéről megjelent: 52 fő 
 
Kolozsvári Rozália polgármester: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Nagylak Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete ünnepélyes alakuló ülésének valamennyi résztvevőjét, 
külön tisztelettel köszöntöm Pápay Endrénét a helyi választási bizottság elnökét, Izsákné 
Hetényi Valéria jegyző asszonyt, képviselőtársaimat, meghívott vendégeinket és a hivatal 
munkatársait.  
 
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom és átadom a szót Pápay Endrénének a Helyi Választási Bizottságelnökének.  

 
 

1. N a p i r e n d:  Polgármester és képviselők eskütétele 
 
Kolozsvári Rozália polgármester: Felkérem Pápay Endrénét, a helyi választási bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a választás eredményéről, majd vegye ki az 
esküt a megválasztott képviselőktől és a polgármestertől. 
 
Pápay Endréné HVB elnök: Köszöntöm az alakuló ülésen megjelenteket. A Helyi 
Választási Bizottság elnökeként tájékoztatom Önöket a 2019. október13-án megtartott  
polgármester és az önkormányzati képviselő, valamint a települési nemzetiségi képviselői 
választás eredményéről. 
Elöljárójában szeretném elmondani, hogy a választási bizottság a törvényesség maradéktalan 
érvényre juttatásával biztosította a szavazás zökkenőmentes lebonyolítását, eredményének 
pontos megállapítását és továbbítását. A választási eredménnyel kapcsolatban kifogás nem 
merült fel, így az végleges, jogerős. 
A választásról röviden: 
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A névjegyzékben szereplő 402 választópolgár közül 268 élt szavazati jogával. 
Megválasztásra került a település polgármestere, a 4 főből álló képviselő testület és a 3 fős 
román nemzetiségi önkormányzat. 
A polgármester jelöltekre leadott 266 érvényes szavazatból Kolozsvári Rozália, független 
jelölt, szám szerint 177 szavazattal lett Nagylak polgármestere. 
A község lakosságszáma alapján a megválasztható képviselők száma 4 fő, akik a legtöbb 
szavazatot kapott jelöltek közül kerültek ki.   
 
A megválasztott képviselők: 
Kelló Róbert   FIDESZ-KDNP jelöltje 127 
Gulácsi Krisztina  független jelölt  112 
Rácz Pál   FIDESZ-KDNP jelöltje   90 
Lehoczki Zoltán  független jelölt    86 szavazattal 
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: 
Vetró Róbert János   38 
Kovacsik Patrik Dániel 36 
Takács Gabriella  34 
 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülésére 2019. október 25. napján 10.00 órakor  
kerül sor a polgármesteri hivatal tanácskozó termében. 
 
Képviselői eskütétel 
 
Pápay Endréné HVB elnök: A törvény értelmében a megválasztott polgármesternek és a 
képviselőnek esküt kell tenniük. 
 
Kérem a jelenlévőket álljanak fel. Elsőként a képviselőket kérem, mondják utánam az eskü 
szövegét.  
 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Nagylak település fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 
 

Köszönöm! Kérem a képviselőket az esküokmány aláírására. A képviselő-testületi tagok 
esküokmánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Polgármesteri eskütétel 
 
Pápay Endréné HVB elnök: Felkérem Kolozsvári Rozália polgármester asszonyt, hogy a 
képviselő-testület előtt az esküt tegye le. 
  
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Nagylak település fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
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Isten engem úgy segéljen!” 

 

Köszönöm! Kérem polgármester asszonyt az esküokmány aláírására. A polgármester 
esküokmánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Pápay Endréné HVB elnök: A választási bizottság és a magam nevében mindnyájuknak 
gratulálok, jó egészséget és eredményes munkát kívánok, a megbízó leveleket átadom. 
 
A megbízólevelek átadására kerül sor a megválasztott polgármester, és testületi tagok 
számára. 
 
Mandátum átadása  
 
Pápay Endréné HVB elnök: Köszönöm a figyelmet, a továbbiakban átadom az ülés 
vezetését a polgármester asszonynak. 
 
Kolozsvári Rozália polgármester: Megköszönöm a Helyi Választási Bizottság elnökének a 
közreműködését.  
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a meghívóban közölt napirendek kerüljenek 
megtárgyalásra, melyek a következők:  
  

N a p i r e n d i   j a v a s l a t 
 

1. Polgármester és képviselők eskütétele 
    Előadó: Pápay Endréné HVB. elnök 
 
2. A polgármester programjának ismertetése 
    Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 
 
3. Alpolgármester választás, eskütétel  
    Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 
 
4. A polgármester illetményének, az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
    Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 
 
5. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása 
    Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 

 
6. Bizottsági elnökök és tagok megválasztása, bizottsági külsős tagok eskütétele 
    Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 
 
7. Az önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló    
    rendelettervezet megvitatása 
    Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 
 
8. Egyebek 

 
 

Kolozsvári Rozália polgármester: 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban. 
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Amennyiben nincs több észrevétel, kérem, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
153/2019. (X.24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 24.-i 
alakuló ülésének napirendjét a meghívón közölt sorrend szerint hagyja jóvá. 

 

 Határozatról értesítést kap: 
    1. Kolozsvári Rozália polgármester 
    2. Izsákné Hetényi Valéria jegyző 

 
 
Kérem a képviselő- testületet, hogy határozatban mondja ki a megalakulását.  
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
154/2019. (X.24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének megalakulása 
 

H a t á r o z a t 
 

A 2019. október 13. napján tartott helyi önkormányzati képviselő- és 
polgármester választás eredményeként mandátumhoz jutott polgármester és 
képviselők az alábbiak szerint megalakítják Nagylak Község Önkormányzata 
Képviselő-testületét.  
 
Polgármester: Kolozsvári Rozália 
 

  Képviselők:   Gulácsi Krisztina   
    Kelló Róbert    
    Lehoczki Zoltán   
    Rácz Pál    

 
Határozatról értesítést kap: 
1. Kolozsvári Rozália polgármester 
2. Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
3. Irattár 

 
2. N a p i r e n d: A polgármester programjának ismertetése 
 
Kolozsvári Rozália polgármester: A következőkben tájékoztatom a testületet és a 
jelenlévőket a polgármesteri programomról. 
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A program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Kolozsvári Rozália polgármester: Megkérdezem az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e 
kérdés, vélemény? 
Ha nincs, kérem, szavazzunk. 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
155/2019. (X.24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Polgármester programjának elfogadása 
 
 

H a t á r o z a t 
 
 Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Kolozsvári Rozália polgármester 
programját megtárgyalta, és döntött annak elfogadásáról. 

 
Határozatról értesítést kap: 
1. Kolozsvári Rozália polgármester 
2. Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
3. Irattár 

 

A program a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
3. N a p i r e n d: Alpolgármester választása, alpolgármester eskütétele 
 
Kolozsvári Rozália polgármester: Tisztelt Képviselő- testület! Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény kimondja, hogy a képviselő- testület a képviselők közül a 
polgármester javaslatára titkos szavazással a képviselőtestület megbízatásának időtartamára, a 
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére legalább egy alpolgármestert választ. Ez 
történhet nyílt, vagy zárt ülésen.  
 
Az érvényben levő Szervezeti és Működési Szabályzatunk alapján a Képviselő- testületnek 1 
fő társadalmi megbízatású alpolgármestert kell választania. Az alpolgármester személyére a 
hatályos jogszabályok szerint kizárólag a polgármester tehet javaslatot.  
 
Alpolgármesternek Gulácsi Krisztinát javasolom.  
 
Megkérdezem, a jelöltet, hogy elfogadja-e a jelölést? 
 
Gulácsi Krisztina képviselő: A jelölést elfogadom. 
 
Kolozsvári Rozália polgármester: Megkérdezem a jelöltet, hogy kéri-e a zárt ülés tartását? 
 
Gulácsi Krisztina képviselő: Nem kérem.  
 
Kolozsvári Rozália polgármester: Megkérdezem a jelöltet, kíván-e személyes érintettséget 
bejelenteni? 
 
Gulácsi Krisztina képviselő: Nem kérem a kizárásomat a döntéshozatalból. 
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Kolozsvári Rozália polgármester: Az alpolgármestert titkos szavazással kell megválasztani. 
Feladatunk 3 fős szavazatszámláló bizottság megválasztása, melyre nyílt szavazással, 
egyszerű szótöbbséggel kerülhet sor. A szavazatszámláló bizottság elnökének Kelló Róbertet, 
tagjainak Lehoczki Zoltánt és Rácz Pált javaslom.  
A szavazatszámláló bizottság feladata lesz a szavazólapok elkészítése, a titkosság 
feltételeinek biztosítása, a leadott szavazatok összeszámlálása, és az eredmény kihirdetése.  
 
Határozattal állapítsuk meg, hogy Gulácsi Krisztina képviselő neve kerüljön fel a 
szavazólapra.  
 
Megkérdezem a javasolt személyeket, hogy elfogadják-e a jelölést? 
 
Kelló Róbert képviselő: Igen 
Lehoczki Zoltán képviselő: Igen 
Rácz Pál képviselő: Igen 
 
Kérem, szavazzunk a szavazatszámláló bizottság megválasztásáról, és a szavazólap 
adattartalmáról. 
 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
156/2019. (X.24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság megválasztása, szavazólap adattartalmáról döntés 
 

H a t á r o z a t 
 
 1. Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester 

személyének megválasztásához a szavazatok összeszámlálása és a szavazás 
lebonyolítása érdekben az alábbi összetételű Szavazatszámláló Bizottságot 
választotta meg: 
 
elnök: Kelló Róbert képviselő 
tagok: Lehoczki Zoltán képviselő 

Rácz Pál képviselő 
 

2. Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 
alpolgármester választás szavazólapjára Gulácsi Krisztina helyi önkormányzati 
képviselő neve kerül fel.  
 
Határozatról értesítést kap: 
1. Kolozsvári Rozália polgármester 
2. A bizottság tagjai 
3. Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
4. Irattár 
 

Kolozsvári Rozália polgármester: Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, 
ismertesse a szavazás menetét. 
 
Kelló Róbert a Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Az alpolgármester választása titkos 
szavazással történik. A képviselő-testület határozata szerint a szavazólapra Gulácsi Krisztina 
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települési képviselő neve kerül fel. A szavazólapon az alpolgármester jelölt neve előtti 
karikába X, vagy + jelet kell tenni. Az alpolgármester választás akkor lesz eredményes, ha a 
jelöltet a képviselő-testület tagjainak többsége megválasztja, vagyis minősített többség 
szükséges. A szavazó képviselők egyesével szavaznak az épület kijelölt helyiségében. A 
kitöltött szavazólapot az asztalon található előzetesen ellenőrzött, majd lezárt urnába kell 
belehelyezni. A szavazás ideje alatt a testület ülése szünetel.  
 
Kolozsvári Rozália polgármester: A szavazás idejére 14 óra 32 perckor szünetet rendelek el. 
 

S Z Ü N E T 
 

Kolozsvári Rozália polgármester: A szavazás befejeződött. Felkérem a Szavazatszámláló 
Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét. 
 
Kelló Róbert a Szavazatszámláló Bizottság Elnöke: Az urnában található szavazólapok 
száma 5 db volt, ebből érvényes szavazat 4 db, érvénytelen szavazat 1 db volt. 
Gulácsi Krisztina jelöltre leadott szavazatok száma: 4 db volt. 
 
A megválasztott alpolgármester Gulácsi Krisztina            

 
Kolozsvári Rozália polgármester: A megszámolt szavazatok alapján, kérem, foglaljuk 
határozatba az alpolgármester választás eredményét.   
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
157/2019. (X. 24.) képviselő-testületi határozat  
Tárgy: Alpolgármester választás eredményének rögzítése 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen határozatával 
rögzíti, hogy a 2019. október 24. napján tartott a  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény 14. §. (1) bekezdése 
alapján titkos szavazással, minősített többséggel, a tárgyban létrehozott 
szavazatszámláló bizottság által ismertetett választási eredmény alapján a 
képviselő- testület megbízatásának időtartamára, a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére Gulácsi Krisztina helyi önkormányzati képviselőt 
társadalmi megbízatású alpolgármesterré választja. (A szavazatszámláló bizottság 
jegyzőkönyve jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
1. Kolozsvári Rozália polgármester  
2. Gulácsi Krisztina alpolgármester  
3. Magyar Államkincstár Csongrád megyei Területi Igazgatósága Szeged 
4. Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
5. Irattár 
 

Kolozsvári Rozália polgármester: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a 
megválasztott alpolgármesternek e minőségében esküt kell tennie a Képviselő- testület előtt. 
Felkérem Pápay Endrénét a helyi választási bizottság elnökét az eskü kivételére. 
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Pápay Endréné Helyi Választási bizottság elnöke: Felkérem Gulácsi Krisztina 
alpolgármestert, hogy a Képviselő- testület előtt tegye az esküt. 
 
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Nagylak település fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 
 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Köszönöm! Az alpolgármester esküokmánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
   
4. N a p i r e n d: A polgármester illetményének, az alpolgármester tiszteletdíjának 
megállapítása 
 
Kolozsvári Rozália polgármester: A törvény nem szabályozza, hogy az illetmény 
megállapítására ki tegyen javaslatot. Az ülés vezetése az én feladatom, így ismertetem az 
előterjesztést. 
A polgármester illetménye közérdekű adatnak minősül.   
A főállású polgármester illetményét az Mötv. határozza meg, a Képviselő-testületnek 
mérlegelési jogköre e témakörben nincs. 
 
Az önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, 

amelynek számításánál az államtitkárok illetményét kell figyelembe venni. 

 A polgármester illetménye ezen összeg 30%-a az 500 fő és az alatti lakosságszámú település 
polgármestere esetében; 
 
Nagylak község lakossága 500 fő alatti jelenleg (2019. 01. 01-jén 486 fő) ugyanakkor a 
fentieket figyelembe véve a polgármester illetményének megállapításakor az 500 fő alatti 
intervallumnál megállapított, 30 %-ot kell figyelembe venni. 
 
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvényben foglaltak szerint az államtitkár javadalmazása: 
 
51. § (1) Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft) 12-szerese. 
(2) Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a. 
(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a. 
 
A fentiek alapján: 
 

− alapilletmény: 38. 650 Ft x 12 = 463.800 Ft  
− illetménykiegészítés: 463.800 Ft x 0,5= 231.900 Ft 
− illetménypótlék: 463.800 Ft x 0,65= 301.470 Ft 

Összesen bruttó 997.170 Ft. 
 

Az Mötv.-ben szereplő intervallum alapján Nagylak Község polgármesterének 
illetménye: 997.170 Ft x 0,3= bruttó 299.151 Ft / hó. 
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Költségtérítés az illetmény 15 %-a, azaz 299.151 Ft x 0,15= bruttó 44.873 Ft / hó. 
 
Kolozsvári Rozália polgármester: A törvényi feltételeknek megfelelően kérem a testületet a 
polgármesteri illetmény megállapítására, és költségtérítés összegére vonatkozó javaslat 
elfogadásra. 
  
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
158/2019. (X. 24.) képviselő-testületi határozat  
Tárgy: A polgármester illetményének megállapítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a főállású polgármester 
illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (1) bekezdés és (4) bekezdés c) pontja 
alapján 2019. október 13. napjától havi bruttó 299.151 Ft-ban állapítja meg. 
 
A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta bruttó 44.873 Ft, - 
illetménye 15 %-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 
 
A Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester 
kinevezésének jogszabály szerinti módosításáról és járandóságai havi 
rendszerességgel történő kifizetéséről. 
 
Felelős: alpolgármester 

 Határidő: azonnal, értelem szerint, illetménymódosítás 2019. 10. 13.-i hatállyal 
 
 
Határozatról értesítést kap:  

− Kolozsvári Rozália polgármester 

− Izsákné Hetényi Valéria jegyző 

− Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető 
 

  
4.1.Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének 
megállapítása  
 
Kolozsvári Rozália polgármester: Következőkben kerül sor az alpolgármester 
tiszteletdíjának megállapítására. A Képviselő-testület a társadalmi megbízatású 
alpolgármester részére tiszteletdíjat állapíthat meg, melynek összegére a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény határozza meg. A polgármester illetményére az előzőekben 
foglalt számítások elvégzése után megállapítható az alpolgármester tiszteletdíja és 
költségtérítése az Mötv. 80. § (2) – (3) bekezdése alapján, mely kimondja: 

„(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja 
meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 
90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy 

meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású 
alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-
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ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.” 

 
E szerint tehát a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja legfeljebb (149.576 
X 0.90 =) 134.618,- Ft. Költségtérítése a tiszteletdíj 15 %-a, vagyis 20.193,- Ft.  
 
Kolozsvári Rozália polgármester: A törvényi feltételeknek megfelelően kérem a testületet 
az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására vonatkozó javaslat 
elfogadásra. 
  
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
159/2019. (X. 24.) képviselő-testületi határozat  
Tárgy: Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (5) – (6) 
bekezdése és a 80. § (2) – (3) bekezdése alapján Gulácsi Krisztina társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését 2019. október 13. 
napjától kezdődően az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Az alpolgármester tiszteletdíja bruttó 134 618 Ft/hó, a költségtérítése a 
tiszteletdíj 15%-ának megfelelő összeg, havi bruttó 20 193,- Ft. 
 
A képviselő-testület megbízza a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy 
az alpolgármester tiszteletdíja változásával kapcsolatos intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Izsákné Hetényi Valéria jegyző,   
- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető 
 
A határozatról értesül: alpolgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető 

 
5. N a p i r e n d : A képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet megalkotása 
 
 
Kolozsvári Rozália polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Az Mötv. rendelkezései 
alapján a Képviselő- testület működésének szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat 
határozza meg. A rendelet felülvizsgálata a választást követően kötelező.   
A fentiek alapján az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2018. 
(VIII. 16.) önkormányzati rendelet többször módosított, illetve mivel a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Osztálya is 2019. november 15-i határidővel módosításra 
hívta fel az önkormányzatot a szabályzat egyes részeinek nem megfelelősége miatt, indokolt 
teljesen új szabályzat elkészítése. Figyelemmel az észrevételekre (pl.: jegyző 
helyettesítésének konkretizálása, „jegyzőkönyvvezető”, mint személy jegyzőkönyvekben 



13 

 

történő mellőzése, stb.), illetve az új testületi tagokra készítettük el a Szervezeti és Működési 
Szabályzatot.  
 
Ahhoz, hogy a most elfogadott SZMSZ szerint tudjuk megválasztani a bizottságokat javasolt 
a rendelet hatálybalépésének időpontját pontosan órában meghatározni. Az elfogadott rendelet 
aláírásra, majd kihirdetésre kerül, melynek időtartamára rövid szünetet rendelek el.  
 
Kérem a testület tagjait, aki a rendelettervezetet elfogadja, kérem, szavazzon. 
 
A hatálybalépés időpontja: 2019. október 24. 14 óra 55 perc. 
 
    
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  
  

   Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2019.(X.24.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 
 
6. N a p i r e n d :  Bizottsági elnökök és tagok megválasztása, bizottsági kültagok 
eskütétele  
 
Kolozsvári Rozália polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Alakuló ülésünk további 
részében a Bizottságok megválasztására kerül sor.    
A bizottságok megválasztása során valamennyi Képviselő-testületi tag személyesen érintett. 
A szavazásból történő kizárásukat nem kérték. 
 
A testület minősített többséggel dönt a bizottsági tagok, az elnökök, illetve helyettesek 
személyéről. 
 
Javaslatot teszek külön-külön a bizottságok elnökére, helyettesére és a tagok személyére. 
 
Kolozsvári Rozália polgármester: Javaslatot teszek a Pénzügyi Bizottság elnökére, 
elnökhelyettesére, és tagjaira. 

 
1. Pénzügyi Bizottság 

elnök: Lehoczki Zoltán 
elnökhelyettes: Rácz Pál 
kültag: Takács Vivien 

 
Kolozsvári Rozália polgármester: Megkérdezem a jelölteket, hogy vállalják-e a feladatot? 
 
Lehoczki Zoltán képviselő: Igen 
Rácz Pál képviselő: Igen 
Takács Vivien kültag, nem képviselő: Igen  
 
Kolozsvári Rozália polgármester: Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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160/2019. (X. 24.) képviselő-testületi határozat  
Tárgy: A Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása 

 

H a t á r o z a t 
 
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX. tv. 57. §. (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a Pénzügyi Bizottságot az alábbiak szerint választja meg: 

 
Elnök: Lehoczki Zoltán képviselő 
Elnökhelyettes: Rácz Pál képviselő 

Tag: Takács Vivien kültag, nem képviselő-testületi tag 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
1. Kolozsvári Rozália polgármester 
2. Lehoczki Zoltán képviselő 
3. Rácz Pál képviselő 
4. Takács Vivien kültag   
5. Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
6. Irattár 

 
 

2. Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság 
elnök: Kelló Róbert 
elnökhelyettes: Rácz Pál 
kültag: Tóth Vass Jánosné  
 

Kolozsvári Rozália polgármester: Megkérdezem a jelölteket, vállalják-e a feladatot? 
 
Kelló Róbert képviselő: Igen, 
 
Rácz Pál képviselő: Igen 
 
Tóth Vass Jánosné kültag, nem képviselő: Igen 
 

 
Kolozsvári Rozália polgármester: Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
  
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
161/2019. (X. 24.) képviselő-testületi határozat  
Tárgy: Szociális, kulturális, ügyrendi Bizottság megválasztása 
  

 
 
 

H a t á r o z a t 
 
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény 57. §. (1) bekezdésében 
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biztosított jogkörében eljárva a Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottságot az alábbiak 
szerint választja meg: 

 
elnök: Kelló Róbert 

elnökhelyettes: Rácz Pál 
tag: Tóth Vass Jánosné kültag, nem képviselő-testületi tag 

    

Határozatról értesítést kapnak: 
1. Kolozsvári Rozália polgármester 
2. Kelló Róbert képviselő 
3. Rácz Pálképviselő 
4. Tóth Vass Jánosné kültag 
5. Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
6. Irattár 

 
Bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele  
 
Kolozsvári Rozália polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! 
A bizottságok tagjainak megválasztását követően kerül sor a bizottságok nem képviselő 
tagjainak az eskütételére. Felkérem Pápay Endréné helyi választási bizottság elnökét az eskü 
kivételére. 
 
Pápay Endréné a Helyi Választási Bizottság elnöke: Felkérem a Képviselő-testület nem 
képviselő tagjait, hogy az esküt tegye le.  
 
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;  
nem képviselői tisztségemből eredő feladataimat Nagylak település fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

 
Isten engem úgy segéljen!” 

 

Köszönöm! A képviselő-testületi tag esküokmánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
7. N a p i r e n d : Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet hatályon 
kívül helyezése és Az önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló   új rendelet megalkotása tárgyában 
  
Kolozsvári Rozália polgármester: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
12/2014. (X. 28.) számú rendelete szabályozza az önkormányzati képviselők tiszteletdíját. E 
szerint a képviselők tiszteletdíjának havi összege bruttó 15.000,- Ft.  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 35. §-a alapján a képviselői tiszteletdíj határait, - sem alsó, sem felső határát - a 
törvény nem határozza meg, csak annyit rögzít a (2) bekezdésben, hogy az nem 
veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.  
 
A bizottság elnöke, tagja, a tanácsnok tiszteletdíjára vonatkozó sajátos szabály az, hogy annak 
mértéke az önkormányzati képviselői tiszteletdíjnál magasabb lehet. 



16 

 

 
A jelenlegi tiszteletdíj mértéke alapesetben: 15.000 Ft. Az egyeztetést követően igény lenne 
emelésre, 20.000 Ft összegben megállapításra. Tekintettel arra, hogy a költségvetésben 
fedezet rendelkezésre áll, nem veszélyezteti a gazdálkodást, így az emelés biztosítható.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, aki a rendeletben foglaltakkal egyetért, kézfeltartással 
jelezze.   
 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  
  

   Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2019.(X.24.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselők és külső bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
 

 
8. N a p i r e n d : Egyebek 
 
Kolozsvári Rozália polgármester: Átadom a szót Izsákné Hetényi Valéria 
jegyzőasszonynak, tájékoztassa a képviselőket a megválasztást követő teendőkről. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Elöljárójában megköszönöm a Helyi Választási Bizottság 
kitartó munkáját. A továbbiakban tájékoztatom a testület, hogy a képviselő- testület 
vagyonbevallás benyújtására kötelezettek a megválasztásuktól, majd pedig minden év január 
1 napjától számított 30 napon belül. A nyomtatvány csomagok az ülést követően átvehetők. A 
határidő elmulasztásának következménye, hogy a nyilatkozat benyújtásáig a képviselő nem 
gyakorolhatja képviselői tisztségéből fakadó jogait, tiszteletdíj juttatást, költségtérítést nem 
kaphat. 
Ezen kívül kötelesek a megválasztásuktól számított 30 napon belül kérelmezni felvételüket a 
NAV köztartozásmentes adózói adatbázisba, és az adatbázisba való felvétel megtörténtéről 
szóló igazolást a bejelentkezés hónapját követő hónap utolsó napjáig kell a képviselő- 
testülethez benyújtani. Amennyiben az adóhatóság megállapítja, hogy a képviselő az 
adatbázisba történő feltételeknek ne felel meg, az adatbázisból törli, és erről írásban értesíti a 
képviselő- testületet, és a kormányhivatalt. 
 
 
Kolozsvári Rozália polgármester: A Képviselő-testület valamennyi tervezett napirendet 
megtárgyalta, a képviselő-testület alakuló ülését bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 

 
Kolozsvári Rozália       Izsákné Hetényi Valéria 
  polgármester                     jegyző 


