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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én, 18.00 
               órakor megtartott alakuló ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester,                                    
                           Béres Mária, 
                           Erdélyi Zsolt,                                                                                                                                                                          
                           Kun-Halasi Katalin, 
                           Maczó Sándor, 

                      Sári István és 
                      Toldi Miklós képviselők. 

 
  Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
                                                               

A nyilvános ülésen a lakosság részéről 30 fő  érdeklődő volt. 
 

Halasi Anita polgármester köszönti az alakuló ülésen megjelenteket, az érdeklődőket. Jelenléti ív 
alapján megállapítja, az ülésen a 6 fő képviselő közül minden képviselő jelen van, így az ülés 
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Béres Mária képviselőt elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                      140/2014.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Béres 
                                                                      Mária képviselőt elfogadta. 
 
A polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
Napirend: 
1./  Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választások lebonyolításáról és  
      eredményéről 
2./  Képviselő-testület eskütétele, esküokmányok aláírása 
3./  Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása 
4./  Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének  megállapítása 
5./  Szavazatszámláló Bizottság létrehozása az alpolgármester választás lebonyolításához 
6./  Alpolgármester választás 
7./  Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása     
8./  A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
9./  A leköszönő polgármesternek járó végkielégítés megállapítása 
10./ Egyebek 

- Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 
- Tájékoztató a köztartozásmentes adatbázisba való regisztrációról 
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                     141/2014.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
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1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választások lebonyolításáról és 

      eredméynéről. 
           Előadó: Rada István a Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti a 2014. október 12-i 
                        önkormányzati választás eredményét, a jegyzőkönyvhöz csatolt írásos előterjesz- 
                        tés alapján. Kiegészítésként elmondja, a választás békés volt, ez megkönnyítette a 
                        Bizottság munkáját. Köszönik a lakosságnak, az ő érdekük, tisztességesen mentek                                            
                        a dolgok. A szavazás előkészítéséért, végrehajtásáért a résztvevőknek köszönetet 
                        mond. A megbízóleveleket megkapták, gratulál a polgármesternek és a képvise- 
                        lőknek, kéri tisztességgel, lokálpatriótaként képviseljék Tápióság lakosságát.  
 
Halasi Anikta polgármester megköszöni a tájékoztatást, megkérdezi, a Bizottság beszámolójával 
kapcsolatban van-e hozzászólás. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző gratulál a polgármesternek és a képviselőknek. Elmondható, hogy nagy harc 
volt Tápióságon. Országos szinten példaértékű munkát végzett mindenki, a négy szavazókörben 55 
fő dolgozott. Mindenki munkáját megköszöni, illetve a kolléganői munkáját, a higgadt hozzáállást, 
példaértékű munkát. 
 
Halasi Anita polgármester szavazásra teszi fel a Helyi Választási Bizottság tájékoztatójának 
elfogadását. 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                    142/2014.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                    A Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság tájékoz- 
                                                    tatóját a 2014. október 12-i választások lebonyolításáról és  
                                                    eredményéről elfogadta. 
 
                                                    Határidő: azonnal. 
                                                    Felelős:   jegyző. 

 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy:  Képviselő-testület eskütétele, esküokmányok aláírása. 
           Előadó: Rada István a Helyi Választási Bizottság elnöke felkéri a jelenlévőket, hogy a 
                        képviselők eskütételéhez szíveskedjenek felállni. Az eskütétel után az esküok- 
                        mányok aláírására kerül sor. 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása. 
           Előadó: Rada István a Helyi Választási Bizottság elnöke elmondja, a polgármester es- 
                        kütétele következik, melyhez szintén kéri a jelenlévőket szíveskedjenek felállni. 
                        A polgármester pedig mondja utána az eskü szövegét. Az eskütétel után az eskü- 
                        okmány aláírására kerül sor.  
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása. 
           Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az alakuló ülés kötelező napirendi pontja a polgár- 
                        mester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása. Mivel a polgármester 
                        társadalmi megbízatású, tiszteletdíjról beszélünk. A jogszabály a tiszteletdíjat a 
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                     főállású polgármester illetményének 50 %-ában határozza meg, ez bruttó 
                     224.370.- Ft.  A költségtérítés a a tiszteletdíjának 15 %-a, azaz bruttó 
                     33.656.- Ft. Kéri a testület határozza meg a polgármester tiszteletdíját és 
                     költségtérítését. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az  
alábbi határozatatot hozta: 
                                                                    143/2014.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                    A Képviselő-testület Halasi Anita társadalmi megbízatású 
                                                                    polgármester tiszteletdíját 2014. október 12-től bruttó  
                                                                    224.370.- Ft-ban állapítja meg. 
 
                                                                    Határidő: azonnal. 
                                                                    Felelős:   jegyző. 

 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az  
alábbi határozatatot hozta: 
                                                                    144/2014.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                    A Képviselő-testület Halasi Anita társadalmi megbízatású 
                                                                    polgármester költségtérítését 2014. október 12-től a tisz- 
                                                                    teletdíjának 15 %-ában, azaz bruttó 33.656.- Ft-ban  
                                                                    állapítja meg. 
 
                                                                    Határidő: azonnal. 
                                                                    Felelős:   jegyző. 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság létrehozása az alpolgármester választás lebonyolításához. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a Képviselő-testület a polgármester javas- 

                    latára titkos szavazással dönt az alpolgármester személyéről. Mivel a polgármes- 
                    ter társadalmi megbízatású, alpolgármestert is társadalmi megbízatásút választa- 
                    nak. A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak javasolja Béres Mária, Kun-Halasi 
                    Katalin és Toldi Miklós képviselőket. A Bizottság tagjainak elfogadását szava- 
                    zásra teszi fel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                  145/2014.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az alpolgármester választás 
                                                                  lebonyolításához a Szavazatszámláló Bizottságba 
                                                                  Béres Mária, Kun-Halasi Katalin és Toldi Miklós 
                                                                  képviselőket megválasztotta. 
 
                                                                  Határidő: azonnal. 
                                                                  Felelős:   polgármester. 
 
 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy:  Alpolgármester választás. 
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Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, alpolgármesternek Maczó Sándort java- 
             solja, aki a jelölést elfogadta és a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárult. 
             A titkos szavazás idejére szünetet rendel el. 
 

Béres Mária képviselő, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke a titkos szavazás után ismerteti, a 
polgármester és a 6 fő képviselő szavazata leadásra került. Az urnabontást követően a Bizottság 
megállapította, hogy Maczó Sándor alpolgármester jelöltre 6 igen szavazatot adtak le, 1 fő 
tartózkodott. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,  ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, a titkos szavazáson 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                     146/2014.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     A Képviselő-testület Maczó Sándort alpolgármesterré  
                                                                     megválasztotta. 
 
                                                                     Határidő: azonnal. 
                                                                     Felelős:   polgármester. 
 
7./  NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester az alpolgármester tiszteletdíjával és költségtérítésével 
                        kapcsolatban elmondja, Maczó Sándor tiszteletdíjáról és költségtérítéséről lemond, 
                        így ezeket nem kell megállapítani. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                     147/2014.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     A Képviselő-testület Maczó Sándor társadalmi meg- 
                                                                     bízatású alpolgármesternek 2014. október 12. napjától 
                                                                     tiszteletdíjat és költségtérítést nem állapít meg, mivel 
                                                                     Maczó Sándor annak teljes összegéről lemondott. 
 
                                                                     Határidő: azonnal. 
                                                                     Felelős:   polgármester. 
 
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. 
           Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az alakuló ülés kötelező napirendi pontja a Szer- 
                         vezeti és Működési Szabályzat elfogadása. Előzőleg ezt 6 hónapon belül kellett 
                         felülvizsgálni. A szabályzat kiküldésre került, átnézték a képviselők és javaslatok- 
                         kal éltek. Új Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadunk el, a jelenlegit hatá- 
                         lyon kívül helyezzük. Jogszabályi módosítások vannak, változás még, hogy a 
                         meglévő 2 bizottság helyett 3 bizottság fog dolgozni. A Szociális Bizottság 3 fős, 
                         az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 5 fős, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
                         5 fős lesz. A bizottságok tagjait a következő ülésen választjuk meg, a bizottság tag- 
                         ságába külsős tagok is bevonásra kerülnek. A rendelet tervezethez indokolás és ha- 
                         tásvizsgálat is készült. Tudni szükséges, hogy a Képviselő-testület jogszabályt alkot 
                         a rendelettel, általános jellegű, mindenkire kötelező szabályokat tartalmaz. A Sági 
                         Újságot szeretnénk feléleszteni, havonta megjelentetni és a település honlapja is 
                         új lesz, a lakosság megfelelő tájékoztatására. A rendelet tervezethez van-e módosí- 
                         tás, javaslat a testület részéről? 
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Halasi Anita polgármester ismerteti, javaslat volt a Szervezeti és Működési Szabályzattal 
kapcsolatban, hogy 3 hónap múlva szeretnék újra elővenni, a gyakorlatban felmerült problémákat 
megbeszélni és a szükséges módosításokat elvégezni. Kéri erről dönteni, illetve a rendelet 
elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                      148/2014.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                      A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az elfogadott 
                                                                      Szervezeti és Működési Szabályzatot annak hatályba 
                                                                      lépésétől számított 3 hónap elteltével felülvizsgálja és 
                                                                      szükség szerint kiegészíti, módosítja. 
 
                                                                      Határidő: hatálybalépést követő 3 hónap múlva. 
                                                                      Felelős:   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, polgármester, 

                                                                                 jegyző. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(X.28.) önkormányzati rendeletét 
megalkotta. 
                                                                  10/2014.(X.28.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                  A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabály- 
                                                                  zatáról szóló rendelet szövegét a 8. sz. melléklet 
                                                                  tartalmazza. 
 
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A leköszönő polgármesternek járó végkielégítés megállapítása. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a leköszönő polgármestert 
                        3 havi illetményének megfelelő végkielégítés illeti meg, ez 1.159.500.- Ft.  
                        A Képviselő-testület dönthet úgy, hogy ez mellé még plusz 3 havi illetményt ad. 
                        Kun Szilárd leköszönő polgármester 39 nap ki nem vett szabadsága is kifizetésre 
                        kerül. Kéri döntsön a testület a plusz 3 havi illetménynek megfelelő juttatás juta- 
                        lomkénti kifizetéséről. 
 
A Képviselő-testület igen szavazat nélkül, 7 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                   149/2014.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület nem támogatja Kun Szilárd  
                                                                   leköszönő polgármester további háromhavi illetmé- 
                                                                   nyének megfelelő juttatás jutalomként történő kifi- 
                                                                   zetését. 
 
                                                                   Határidő: azonnal. 
                                                                   Felelős:   jegyző. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel  az 
alábbi határozatot hozta: 
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150/2014.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2.§ (5) bekezdése alapján megállapítja, 
hogy Kun Szilárd volt polgármester végkielégítését háromhavi illetményének megfelelő összegű 
juttatás, illetve időarányosan szabadság megváltása illeti meg. 
 
Határidő: munkaügyi papíroknak a Magyar Államkincstárhoz való beküldése azonnal. 
Felelős:   jegyző. 
 
 
10. EGYEBEK 
 
   1./  Dr. Pap Anikó jegyző tájékotatja a képviselőket, hogy a jogszabály értelmében vagyon- 
         nyilatkozatot kell tenniük, a megválasztás követő 30 napon belül, illetve minden évben 
         január 1-től számíltott 30 napon belül. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság feladata a va- 
         gyonynilatkozatok nyilvántartásba vétele. A képviselők vagyonnyilatkozata nyilvános, a 
         hozzátartozókét zárt borítékban kérjük leadni. A köztartozásmentes adatbázisba való re- 
         gisztrációval kapcsolatban elmondja, a NAV honlapján regisztrálni kell a megválasztott 
         képviselőknek, ez új jogszabály. Igazolás a Képviselő-testület felé, hogy a képviselőnek 
         nincs köztartozása, ha kiderül, hogy mégis van, akkor elveszti mandátumát. Minden kép- 
         viselőnek elküldi a tájékoztatót a regisztrációról. A bizottságok külsős tagjaira is ki fog 
         terjedni a köztartozásmentes adatbázisba való regisztráció. A vagyonnyilatkozathoz a 
         nyomtatványok kiosztásra kerültek. 
 
   2./  Halasi Anita polgármester a meghívott vendégek és az érdeklődők tájékoztatására 
         szeretné elmondani, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat készítése során a 
         testület úgy döntött, hogy tiszteletdíjáról lemond, melyet ezúton is szeretne meg- 
         köszönni. Olyan célokra szeretnék ezt az összeget felhasználni, amire eddig nem  
         volt lehetőség.  
                              

 
Mivel több megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
alakuló ülést 19.00 órakor bezárta     
 

Kmf. 
 
 
                             dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 

         jegyző                                                             polgármester 
 
 
 

Béres Mária 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


