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Száma:   17-90962-1/2014 
 
Készült : Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.október 27.- én 17 
      órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott  
      alakuló testületi üléséről. 

 Jelen vannak:  

• Gál János polgármester 
• Brunner Éva képviselő 
• Hajdu József képviselő  
• Kelemen Károlyné képviselő 
• Kleszó Tibor képviselő  
• Molnárné Gál Marianna képviselő 
• Nagy András képviselő 

 

 Tanácskozási joggal jelen van :  

• dr. Jakab Orsolya jegyző 
• Vajdovicsné Novák Piroska HVB Elnöke 
• Derekas Sándor kirendeltség-vezető 
• Jordánné Hajdu Katalin gazdálkodási főelőadó 

Az ülés jegyzőkönyvét Jordánné Hajdu Katalin főelőadó vezeti. 

Gál János polgármester  köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 
fő testületi tag közül  7 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes.  A testület ülését 
megnyitja,  jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Brunner Éva és Hajdu József képviselőket, 
akiket a jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen szavazatával elfogad. 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amit a jelenlévő 7 fő képviselők 7 igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadtak el: 
 

NAPIREND 
 

1. Beszámoló a 2014.-évi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás 
lebonyolításáról 
Előadó: Helyi Választási bizottság elnöke 

 
2. Önkormányzati képviselők eskü - fogadalom tétele 

 
3. Polgármester eskü - fogadalom tétele 

 
4. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása 

Előadó: polgármester. jegyző 
 

5. Polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 
Előadó: jegyző 



NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1. Beszámoló a 2014.-évi helyi önkormányzati képvis elő és polgármester 
 választás lebonyolításáról 
 
Vajdovicsné Novák Piroska HVI Elnöke: Köszönti a megjelenteket. Rövid tájékoztatást 
nyújt a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának menetéről, a 
választás előkészületéről, a jelöltek nyilvántartásba vételével és a választás 
lebonyolításával kapcsolatos – a helyi választási bizottság által ellátott – feladatokról. 
Elmondja, hogy a kampány során egy és a választás lebonyolítását követően ismét egy – 
a választással kapcsolatos – kifogás érkezett, melyek közül egyet a hatáskörrel 
rendelkező TVB-nak tett át, egyet pedig jogerősen elbírált. 
Rövid tájékoztatást nyújtott a választás eredményéről, majd a megválasztott 
tisztségviselőknek a jövendőbeli munkájához toleranciát, kitartást és jó erőt egészséget 
kívánt. 
 
2. Önkormányzati képvisel ők eskü - fogadalom tétele  
A napirendi pont keretében a megválasztott képviselők a Helyi Választási Bizottság 
elnökének előremondását követően a hivatali esküt hangos szóban letették. 
 
3. Polgármester eskü - fogadalom tétele 
 
A napirendi pont keretében a megválasztott Gál János polgármester a Helyi Választási 
Bizottság elnökének előremondását követően a jelen lévők előtt a hivatali esküt hangos 
szóban letette. 
 
4. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszte letdíjának megállapítása  
 
E L Ő T E R J E S Z T É S    Készítette: dr Jakab Orsolya jegyző 
 
Tárgy : Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása 
 

Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 

A képviselő-testület a polgármester javaslatára, minősített többséggel a polgármester 
helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ.  

Az alpolgármester megválasztásáról és a tisztség betöltésének módjáról a képviselő-
testület dönt (Mötv. 74. § (1)).  

Az érintett alpolgármester kérésére a választás idejére zárt ülést kell tartani (Mötv. 46. (2) 
bek. b) pont).  

A szavazás lebonyolítására a képviselő-testület tagjai sorából szavazatszámláló 
bizottságot hoz létre, amely felel a technikai lebonyolításért. A szavazás eredményéről 
külön jegyzőkönyv készülhet, amely az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez csatolható. 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, amelynek összegét a 
képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti 
összegben állapítja meg (Mötv. 80. § (2) bek.). 

A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott 
részéről lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával (Mötv. 80. § (2) 
bek.). 

Az írásbeli nyilatkozat az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez csatolható. 



A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-
ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult (Mötv. 80. § (3) bek.). 
 
dr Jakab Orsolya jegyz ő Az előterjesztés szóbeli kiegészítéseként megerősíti, hogy az 
alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot, majd javaslata alapján a 
képviselő-testület az alpolgármester személyéről titkos szavazás útján dönt. A szavazás 
lebonyolítására szavazatszedő ad-hoc bizottságot hoz létre. Ezért kéri a képviselő-
testületet, hogy a bizottság tagjaira, valamint a polgármestert, hogy az alpolgármester 
személyére tegyen javaslatot, 
 
Gál János Polgármester:  A szavazatszámláló bizottság tagjaivá Brunner Éva, Hajdu 
József és Nagy András képviselőket, alpolgármesterré Kleszó Tibor képviselőt javasolja. 

Az alpolgármesternek javasolt Kleszó Tibor képviselőről elmondja, hogy az előző 
ciklusban is alpolgármesterként tevékenykedett. Az alpolgármesteri munkájával, 
közösségszervező és szalmai tevékenységével a ciklus során meg volt elégedve, ezért 
úgy gondolja, hogy az elkövetkező ciklusban is szívesen látná őt munkája segítőjeként. 

A képviselő-testület az alpolgármester személyének megválasztása céljából létrehozandó 
ad-hoc bizottság tagjaira tett javaslattal egyetértett, majd a jelen lévő 7 fő képviselő 7 igen 
szavazatával meghozta az alábbi határozatát. 

 

Tard község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
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ad-hoc bizottság létrehozásáról  
 

Tard község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester személyének 
megválasztására irányuló titkos szavazás lebonyolítására ad-hoc bizottságot hoz létre. 

A bizottság tagjaivá Brunner Éva, Hajdu József és Nagy András képviselőket választja 
meg.  

A bizottság feladata az alpolgármester személyének megválasztására irányuló titkos 
szavazás lebonyolítása. 

A szavazás eredményének megállapításával a bizottság hatásköre megszűnik. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:     megválasztott bizottsági tagok 
 
Nagy András képvisel ő: Bejelenti, hogy az alpolgármester személyére tett javaslattal 
nem ért egyet. Úgy gondolja, hogy – mivel a 7 fős képviselő-testület tagjai közül 3 nő, 
ezért ez az arány illő lenne, ha megjelenne a megválasztott vezetők körében is. Ő az 
alpolgármester személyére Molnárné Gál Mariannát javasolja. 
 
Gál János polgármester:   A Magyarország Helyi Önkormányzatiról szóló Tv. a 
polgármester hatáskörébe utalja a jogot arra, hogy az alpolgármester személyére 
javaslatot tegyen. Ez érthető is, hiszen a polgármester az általa ellátandó feladatok közül 
ruház át bizonyos feladatokat, az alpolgármesterre, bízza meg őt bizonyos részfeladatok 
ellátásával, illetve akadályoztatása esetén helyettesítésével. Kleszó Tiborral az elmúlt 
években kialakult egy jó munkakapcsolat, ami arra ösztönözte, hogy ezt a kapcsolatot a 
jövőben is folytassa.  

Molnárné Gál Mariannával, illetve az Ő esetleges alkalmasságával személyesen semmi 
problémája nincs, személyes jó ismerősök, ezért is kéri a Marianna megértését arra 



vonatkozóan, hogy alpolgármesterré az előbb előadott okok miatt mégis Kleszó Tibort 
jelöli. 

Ezt követően az ad-hoc bizottság az alpolgármester személyének kiválasztására irányuló 
titkos szavazást lebonyolította. A szavazásról külön jegyzőkönyv készült. 

A lebonyolított titkos szavazásán a szavazásban részt vevő 7 fő képviselő 4 igen 2 nem és 
egy fő tartózkodó szavazatával meghozta az alábbi határozatát. 
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alpolgármester megválasztásáról  
 

Tard község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával egyetértve 
Tard község alpolgármesterévé Kleszó Tibor Tard, Dózsa György út 9/a szám alatti lakost 
alpolgármesterré megválasztja. 

A megválasztott alpolgármester feladatait a polgármester utasításainak megfelelően 
társadalmi funkcióban látja el. 

Határid ő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
Alpolgármester eskü - fogadalom tétele  
 
A megválasztott Kleszó Tibor alpolgármester a Helyi Választási Bizottság elnökének 
előremondását követően a jelen lévők előtt a hivatali esküt hangos szóban letette. 
 
Az eskütételt követően Vajdovicsné Novák Piroska HVB Elnök a tárgyalótermet elhagyta. 
 
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  
 
dr. Jakab Orsolya jegyz ő az előterjesztés szóbeli kiegészítéseként elmondja, hogy a 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, amelynek összegét a 
képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti 
összegben állapítja meg. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja 
egészéről vagy meghatározott részéről lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli 
nyilatkozatával  
A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-
ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult  
Fentieknek megfelelően az alpolgármester tiszteletdíját a polgármester tiszteletdíjának 
százalékos arányában és számszerűen, forintban is javasolt megállapítani. Ugyancsak  
forintosítva is szükséges megállapítani az alpolgármester részére megállapított 15%-os 
költségtérítést is. 
 
Gál János polgármester:  az alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású 
polgármester részére megállapítható 149.575.- Ft  tiszteletdíj 90%.-ának megfelelő 
összegben, tehát  134.617.- Ft-ban javasolja megállapítani, és javasolja továbbá részére a 
tiszteletdíj 15%-ának mértékéig a költségtérítés megállapítását is. 
 
Brunner Éva képvisel ő: Az alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású 
polgármester részére megállapítható tiszteletdíj 70%.-ának megfelelő összegben javasolja 
megállapítani. 



 
Tekintettel arra, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos egyéb észrevétel, hozzászólás a 
képviselők részéről nem érkezett Gál János polgármester Brunner Éva képviselő módisító 
indítványát tette fel szavazásra. 
 
A jelen lévő és a szavazásban részt vevő 7 képviselő 2 igen és 4 nem szavazatával 1 fő 
tartózkodása mellett a módosító javaslatot elutasította. 
 
A polgármester által tett javaslatot az erre vonatkozóan megtartott szavazásán a jelen lévő 
és a szavazásban részt vevő 7 képviselő 4 igen és 2 nem szavazatával 1 fő tartózkodása 
mellett elfogadta és az alábbi határozatot fogadta el. 
 

 
Tard Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
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a társadalmi megbízatású alpolgármester  

tiszteletdíjának, és költségtérítésének megállapítá sáról 
 

Tard Község Önkormányzatának képviselő-testülete a társadalmi megbízatású 
alpolgármester havi tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester részére 
megállapítható tiszteletdíj 90 %-ának megfelelő összegben: bruttó 134.617.- Ft-ban azaz 
egyszázharmincnégyezer-hatszáztizenhét  forintban, költségtérítését 20.192.-Ft -ban, 
azaz húszezeregyszáz-kilencvenkettő forintban állapítja meg.  

Határid ő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 
5. Polgármester tiszteletdíjának, költségtérítéséne k megállapítása 
 
E L Ő T E R J E S Z T É S         Készítette: dr Jakab Orsolya jegyző 

 
 
        Tisztelt Képvisel ő-testület! 

 
A társadalmi megbízatású polgármester megbízatásának időtartamára tiszteletdíjra 
jogosult. A polgármester tiszteletdíját akkor is meg kell állapítani vagy a kérdésről 
tárgyalni, ha újraválasztották őket. Alaptörvény 35. § (3) bekezdése értelmében a 
polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart, tehát a régi tisztség 
megszűnik, és új jogviszony keletkezik. 
A polgármester illetménye a megyei jogú város, fővárosi kerület polgármestere 
illetményéhez viszonyítottan kerülhet megállapításra. 
A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 
megegyezik a helyettes államtitkár törvényben meghatározott alapilletményéből, 
illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével (Mötv. 
71. § (2)bek., Kttv. 224. §). 

Ezek alapján a főállású polgármester a megyei jogú város polgármestere illetményének a 
40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; a társadalmi 
megbízatású polgármester havonta a főállású polgármester illetménye 50%-ával 
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott 
részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat (Mötv. 71. § (5) 



bek.). Az írásbeli nyilatkozat az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez csatolható. 

A tiszteletdíj összege tekintetében nincs a testületnek mérlegelésre lehetősége. A 
tiszteletdíj közérdekű adat (Mötv. 35. § (4) bek.).  

A társadalmi megbízatású polgármester, havonta költségtérítésre jogosult, amely a 
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összeg (Mötv. 71. § (1), (6) bek.). 

A képviselő-testület részéről a napirenddel kapcsolatosan észrevétel, indítvány, 
hozzászólás nem történt.  

A napirenddel kapcsolatosan megtartott szavazásán a szavazásban részt vevő 6 fő 
képviselő 6 igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül ( a polgármester a 
szavazásban nem vett részt) meghozta az alábbi határozatát 
 

Tard Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
65 / 2014. (X.27.) önkormányzati határozata 

a társadalmi megbízatású polgármester  
tiszteletdíjáról, és költségtérítésér ől 

 
 
Tard Község Önkormányzatának képviselő-testülete  a társadalmi megbízatású 
polgármesteri havi tiszteletdíját bruttó 149.575.- Ft-ban, azaz egyszáznegyvenkilencezer - 
ötszázhetvenöt forintban, költségtérítését 22.436.-Ft-ban azaz húszezerkettőezer-
négyszázharminchat forintban állapítja meg. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
Egyebek keretében dr. Jakab Orsolya jegyz ő az alábbi előterjesztésben foglalt 
vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségre, valamint a köztartozás-mentességre vonatkozó 
igazolás beszerzésének kötelezettségére hívja fel a testület figyelmét 
 

Tájékoztatás köztartozás mentesség igazolásáról  
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 38. § (4) bekezdése szerint az önkormányzati képviselő 
megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás 
rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az 
önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme 
benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél 
igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság 
az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő 
az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről 
írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 
 
. 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre történ ő felhívás 
 

Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 
1-jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati 
képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő 
házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a 
melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. (Mötv. 39. § (1) bek. 

 



 


