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    Alakuló Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 
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Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 
 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (...) önkormányzati rendelete 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
 
37/2014. (X. 21.) ÖH   Polgármesteri program ismertetése 
 
38/2014. (X. 21.) ÖH   Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása 
 
39/2014. (X. 21.) ÖH   Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása  

 
40/2014. (X. 21.) ÖH   Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása  
 
41/2014. (X. 21.) ÖH   Alpolgármester választása 
 
42/2014. (X. 21.) ÖH   Polgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 
43/2014. (X. 21.) ÖH   Polgármester költségtérítésének megállapítása 
 
44/2014. (X. 21.) ÖH   Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 
45/2014. (X. 21.) ÖH   Alpolgármester költségtérítésének megállapítása 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült:  Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.  október 21-én, a 
Faluházban megtartott alakuló üléséről. 
 
Jelen vannak:  Juhász Gyula polgármester, Czigány Lajos, Kun János, Majoros István,                         
Makainé Antal Anikó képviselők ( 5 fő ) 
 
Az ülés kezdete: 11.15 óra 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
dr. Balogh László  jegyző 
Gulyásné Szigetvári Márta HVB elnök 
Farkas Ferenc 
Felsőlajos Polgármesteri Hivatal dolgozói 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Terenyi Helga 
 
 
HIMNUSZ 
 
1. napirendi pont 
Alakuló ülés ünnepélyes megnyitása 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, jegyző urat, HVB 
elnök asszonyt, és a megjelenteket. 2014. október 12-én lezajlottak a helyi önkormányzati képviselő és 
polgármester választások az ország minden településén, így Felsőlajoson is. A választást követő 15 
napon belül meg kell alakulnia a képviselő-testületnek, hogy megkezdhesse törvényes keretek között a 
munkáját. A mi esetünkben egyszerű volt a választás, és én féltem is attól, hogy alacsony lesz a 
részvétel, de szerencsére az országos átlag közelében volt, 34 % körüli. Bizalmat kaptunk a 
településtől az elkövetkezendő 5 évre, a települést fogjuk szolgálni az elkövetkezőkben is.  
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mind az 5 fő képviselő jelen van. Javaslom, hogy a 
meghívóban szerepelő napirendi pontokat tárgyaljuk meg. Van-e valakinek más napirendi pont 
tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal 
kérem kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
 
 Napirend 

 
Előterjesztő 

1) Alakuló ülés ünnepélyes megnyitása Juhász Gyula 
polgármester 

2) Felsőlajos Község Helyi Választási Bizottsága elnökének tájékoztatója a 
2014. október 12-i választás eredményéről 

Gulyásné Szigetvári 
Márta 

HVB elnök 
3) Képviselő-testület eskütétele, esküokmány aláírása Juhász Gyula 

polgármester 
4) Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása Juhász Gyula 

polgármester 
5) Polgármesteri program ismertetése Juhász Gyula 

polgármester 
6) Ügyrendi Bizottság megválasztása, külsős tag eskütétele, esküokmány 

aláírása 
Juhász Gyula 
polgármester 

 
 

Szünet az Ügyrendi Bizottság ülés időtartamára  
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7) Alpolgármester választása, eskütétele, esküokmány aláírása Juhász Gyula 
polgármester 

8) A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása Juhász Gyula 
polgármester 

9) Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása Juhász Gyula 
polgármester 

10) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2014. (….) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló  
5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Juhász Gyula 
polgármester 

11) Tájékoztató a Képviselő-testület részére az összeférhetetlenségi 
szabályokról, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről és a 
méltatlansági szabályokról (szóban) 
 

dr. Balogh László 
jegyző 

 
 
2. napirendi pont 
Felsőlajos Község Helyi Választási Bizottsága elnökének tájékoztatója a 2014. október 12-i választás 
eredményéről  
Előadó: Gulyásné Szigetvári Márta HVB elnöke 
 
Juhász Gyula polgármester:  Felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét, Gulyásné Szigetvári 
Mártát a választás végleges eredményének ismertetésére 
 
Gulyásné Szigetvári Márta HVB elnöke: A Magyar Köztársaság Elnöke 2014. október 12. napjára 
tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását.  
A települési nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt 2014. szeptember 26. napjáig lehetett kérni a 
lakcím szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől, melyről a helyi választási iroda vezetője 
határozattal döntött.  Ezen időpontig Felsőlajoson 1 fő kérte a roma települési nemzetiségi 
névjegyzékre történő felvételét, így itt nem lett kitűzve települési nemzetiségi választás. 
Szavazni csak polgármesterre, egyéni listás képviselő – jelöltekre és a megyei közgyűlés tagjaira 
lehetett.  
 
A jelöltállítás bejelentésének határideje: 2014. szeptember 26-a volt, amely időpontig településünkön 
1 polgármester jelöltet és 4 egyéni listás képviselő-jelöltet vett nyilvántartásba a HVB. A jogszabály 
értelmében Felsőlajoson 4 képviselőt lehetett választani.  
Sem a jelöltállítás időszakában, sem azt követően a választás napjáig a Helyi Választási Bizottsághoz 
kifogás, fellebbezés nem érkezett be. 
A választás lebonyolítását, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítását a HVB és a 
mellette működő Helyi Választási Iroda végezte. 
 

Felsőlajos polgármester választás eredménye 
Jegyzőkönyvi adatok 

Szavazás 

A névjegyzékben lévő 
választópolgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

Urnában lévő, 
bélyegzőlenyomat 

nélküli szavazólapok 
száma 

Urnában lévő, 
lebélyegzett 

szavazólapok száma 

A B C D 
 777   263   0   263  

Érvénytelen, lebélyegzett 
szavazólapok száma 

Érvényes szavazólapok 
száma 
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Érvényes szavazatok száma 

Sorszám A jelölt neve Jelölő 
szervezet(ek) 

Kapott 
érvényes 
szavazat 

% Polgármester 

 1  Juhász Gyula Független jelölt  257  100.0 % 
 

 

A választókerületben a választás eredményes.  

 
Felsőlajos egyéni listás választás eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok 

Szavazás 

A névjegyzékben 
lévő 

választópolgárok 
száma 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

Urnában lévő, 
bélyegzőlenyomat 

nélküli 
szavazólapok 

száma 

Urnában lévő, 
lebélyegzett 

szavazólapok 
száma 

A B C D 
 777   263   0   263  

  

 

 

 

 

 

 

 

F G 
 6   257  

Érvénytelen, lebélyegzett 
szavazólapok száma 

Érvényes szavazólapok 
száma 

F G 
 7   256  
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Érvényes szavazatok száma 

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

Képviselő 

 1  Kun János István Független jelölt  212  
 

 2  Czigány Lajos Vendel Független jelölt  220  
 

 3  Makainé Antal Anikó Független jelölt  205  
 

 4  Majoros István Független jelölt  209  
 

 

A megválasztott képviselők száma : 4 

A választókerületben a választás eredményes.  

 

Az önkormányzat összetétele : 

Polgármester: Juhász Gyula független jelölt 

Az önkormányzat összetétele: 

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Czigány Lajos Vendel Független jelölt 
Kun János István Független jelölt 
Majoros István Független jelölt 
Makainé Antal Anikó Független jelölt 

A megyei közgyűlés tagjaira leadott szavazatok összesítése a Helyi Választási Bizottságnak nem 
feladata, így ennek eredményét nem ismertetem. Az interneten a www.valasztas.hu oldalon 
minden választási eredmény megtekinthető. 

A választás jogorvoslati ideje alatt kifogás, fellebbezés nem érkezett a választási bizottsághoz. 
 
A Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok a megválasztott polgármesternek és képviselőknek! 
 
Juhász Gyula polgármester: Szeretném megköszönni a HVB munkáját, elnök asszonynak, és a 
tagoknak is, hiszen 3 választás volt ebben az évben. Legközelebb ilyen 20 év múlva lesz. Kérem elnök 
asszonyt, tolmácsolja köszönetünket a tagoknak is. Az eskütétel következik.  



 6

 
3. napirendi pont 
Képviselő-testület eskütétele, esküokmány aláírása  
 
Juhász Gyula polgármester: Az eskütétel következik, megkérem HVB elnök asszonyt az esküszöveg 
előolvasására. 
 
Gulyásné Szigetvári Márta HVB elnöke: „Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre 
fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat  Felsőlajos település 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 

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

 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen, most pedig kérem írják alá az esküokmányt. 
 
 
4. napirendi pont 
Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása 
 
Juhász Gyula polgármester: Most a polgármester eskütétele következik, megkérem HVB elnök 
asszonyt ismét olvassa elő az esküszöveget. 
 
Gulyásné Szigetvári Márta HVB elnöke: „Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre 
fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Felsőlajos település 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 

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

 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen, most az esküokmány aláírása következik. 
 
 
5. napirendi pont 
Polgármesteri program ismertetése 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Minden erőmmel azon leszek, hogy a 
település érdekét szolgáljam. A lakosságot minél szélesebb körben szeretném bevonni a falu életének 
jobbá tételébe. Az összefogás erejével javítani az itt élők életkörülményeit. Ehhez a következő 
programot szeretném ismertetni. 

- Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése környezetünk megóvása érdekében. 
- Külterületi utak folyamatos karbantartása, segítve az ott élők közlekedését.  
- A település közbiztonsága érdekében a jelzőszolgálat további működésének biztosítása, 

térfigyelő kamerarendszer kiépítésével segítve a jelzőszolgálat és a rendőrség munkáját. 
- Belterületi utak karbantartása és szilárd burkolattal való ellátása. 
- A vezetések ivóvízhálózat további bővítése, biztosítva minden háztartás számára az 

egészséges ivóvizet. 
- A felújított óvoda tovább fejlesztése és korszerűsítése. 
- Az iskolai oktatás körülményeinek javítása. 
- A könyvtár áthelyezése a Faluházba, hogy mindenki számára elérhető legyen. 
- A meglévő zöldfelületek kezelése, és újak létrehozása. 
- Helyi hagyományok ápolása és kulturális programok szervezése. 
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- A szociálisan rászoruló családok segítése, támogatása. 
- A jól bevált közmunka programok folytatása, segítséget nyújtva ezzel a Felsőlajosi családok 

számára. 
- A Szent László Római katolikus templom további támogatása. 
- A folyamatban lévő optikai rendszer kiépítése az egész településen. 
- Meglévő vállalkozások segítése, újak támogatása. 
- Az Állatkert segítése. 
- Munkahelyek teremtése. 

 
Ezen programok megvalósításához kérem a képviselők támogatását, együttműködését.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki 
elfogadja a polgármesteri programot, kézfelemeléssel jelezze. Én személyes érintettséget jelentek be, 
így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyílt szavazáshoz. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő 
Juhász Gyula polgármester nem szavazott- a következő határozatot hozta. 
 
37/2014. (X. 21.) ÖH 
Polgármesteri program ismertetése 

 
H a t á r o z a t  

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Gyula polgármester 
programismertetését elfogadja.  
 
Határidő: 2014. okt. 21. 
Felelős:   Képviselő-testület 

 
 
6. napirendi pont 
Ügyrendi Bizottság megválasztása, külsős tag eskütétele, esküokmány aláírása  
 
Juhász Gyula polgármester: Ügyrendi Bizottságot kell választanunk, mely 3 tagból állhat, két 
Képviselő-testületi tagból és egy külsős tagból.  Tagoknak javaslom Majoros István és Farkas Ferenc 
urat, elnöknek pedig Makainé Antal Anikót. Kérdezem, hogy van-e más javaslat? Amennyiben nincs, 
kérdezem, hogy vállalják-e a tisztséget? 
 
Makainé Antal Anikó képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget 
jelentek be, így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez.  
 
Majoros István képviselő: Köszönöm, én is vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek 
be, így a szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez.  
 
Farkas Ferenc: Köszönöm, én is vállalom a tisztséget, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Akkor először kérem az elnök személyéről hozzuk 
meg döntésünket. Kérem, aki elfogadja Makainé Antal Anikót, az Ügyrendi bizottság elnökének, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő 
Makainé Antal Anikó nem szavazott- a következő határozatot hozta. 
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38/2014. (X. 21.) ÖH 
Ügyrendi Bizottság elnökének  
megválasztása  
 

H a t á r o z a t  
 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Makainé Antal Anikó-t az Ügyrendi 
Bizottság elnökének megválasztotta.  
 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2014. október 21.  
 
Juhász Gyula polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy az Ügyrendi Bizottság tagja Majoros 
István legyen, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő 
Majoros István nem szavazott- a következő határozatot hozta. 
 
39/2014. (X. 21.) ÖH 
Ügyrendi Bizottság tagjának  
megválasztása  
 

H a t á r o z a t  
 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Majoros Istvánt az Ügyrendi Bizottság 
tagjának megválasztotta.  
 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2014. október 21.  
 
Juhász Gyula polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy az Ügyrendi Bizottság tagja Farkas 
Ferenc legyen kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt- a 
következő határozatot hozta. 
 
40/2014. (X. 21.) ÖH 
Ügyrendi Bizottság tagjának  
megválasztása  
 

H a t á r o z a t  
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Ferencet az Ügyrendi Bizottság 
tagjának megválasztotta.  
 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2014. október 21.  

 
Juhász Gyula polgármester: Farkas Ferenc eskütételével folytatjuk munkánkat. 
Megkérem HVB elnök asszonyt ismét olvassa elő az esküszöveget. 
 
Gulyásné Szigetvári Márta HVB elnöke: „Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre 
fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom; nem képviselő bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Felsőlajos 
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település fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom. 

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

 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen, most az esküokmány aláírása következik. 
 
Juhász Gyula polgármester: 12.00 órakor az ÜB ülés idejére szünetet rendelek el. 
 
7. napirendi pont 
Alpolgármester választása, eskütétele, esküokmány aláírása  
 
Juhász Gyula polgármester: 12.10 órakor folytatjuk ülésünket az alpolgármester választással.  

Az Mötv. 74. § (1) bekezdése kimondja, hogy „ A képviselő-testület a polgármester javaslatára, 
titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 
alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: 
alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy 
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a 
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. Én javaslom Kun János 
képviselő urat alpolgármesternek megválasztani. Kérdezem, hogy vállalja-e a tisztséget? 

 
Juhász Gyula polgármester: Alpolgármester úrnak javaslom Kun János képviselő urat. 
 
Kun János képviselő: Köszönöm, vállalom a tisztséget, és személyes érintettséget jelentek be, így a 
szavazásban nem kívánok részt venni, és hozzájárulok a nyílt szavazáshoz.  
 
Juhász Gyula polgármester: Titkos szavazásra következik, ezért felkérem az Ügyrendi Bizottság 
elnökét a titkos szavazás lebonyolítására, eredmények megállapítására, az eredmény jegyzőkönyvben 
történő rögzítésére és a szavazás eredményének Képviselő-testület előtt történő ismertetésére. 
A szavazás idejére szünetet rendelek el. 
 
SZÜNET 
 
Juhász Gyula polgármester: Megkérem Makainé Antal Anikót ismertesse a szavazás eredményét. 
 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök, képviselő: Ismertetem a titkos szavazás eredményét. 
A Képviselő-testület tagjai közül jelen van 5 fő. 
Felsőlajos Község Alpolgármesterének megválasztása tárgyában megtartott szavazás eredménye: 
A leadott összes szavazat száma 4 db. 
Az összes érvényes szavazat száma 4 db. 
Az összes érvénytelen szavazat száma 0 db. 
Kun Jánosra leadott szavazatok száma 4 db, ebből  

- érvényes szavazatok száma 4 db. 
- érvénytelen szavazatok száma 0 db. 

A fentiek alapján Felsőlajos Község Alpolgármestere Kun János lett, mert 4 db. érvényes szavazatot 
kapott. 
 
A titkos szavazás jegyzőkönyve jelen jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm a tájékoztatást, kérem a Képviselő-testületet határozatban 
fogadjuk el a titkos szavazás eredményét. 
Kérem aki egyetért az elhangzottakkal kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő 
Kun János nem szavazott- a következő határozatot hozta. 
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41/2014. (X. 21.) ÖH 
Alpolgármester választása 
 
      H a t á r o z a t 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Ügyrendi 
Bizottság elnöke által előterjesztett beszámolót az alpolgármester választás titkos 
szavazásáról. A beszámoló alapján megválasztott alpolgármester Felsőlajos 
Községben Kun János. 
 
Határidő: 2014. október 21. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen, gratulálok, és sok sikert kívánok alpolgármester 
úrnak.  
A választást követően az alpolgármester úr esküjével folytatnánk munkánkat, megkérem Gulyásné 
Szigetvári Márta HVB elnök asszonyt az eskü szövegének előolvasására. 
 
Gulyásné Szigetvári Márta HVB elnöke: „Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre 
fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Felsőlajos település 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 

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

 
 
8. napirendi pont 
A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása  
 
Juhász Gyula polgármester: Az illetményt/tiszteletdíjat összegszerűen kell meghatározni a törvény 
rendelkezése alapján. Fontos, hogy az illetmény/tiszteletdíj összege tekintetében (a főpolgármester-
helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke illetményét, társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját kivéve) nincs a testületnek mérlegelésre lehetősége.  
 
Az illetmény/tiszteletdíj közérdekű adat (Mötv. 35. § (4) bek.). Ezt nyilvános ülésen kell tárgyalni és 
arról egyszerű többséggel kell határozatot hozni. 
Az Mötv. 64. § (1) bekezdése alapján a polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi 
megbízatásban látja el. Az új szabályozás már a lakosságszámtól függetlenül biztosítja ezt a 
lehetőséget. A főállású polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlési elnök) illetményre, a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjra jogosult. 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról (továbbiakban: SZMSZ) 28. § (1) bekezdése értelmében  
Felsőlajos polgármestere tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. 
A polgármester megbízatásának időtartamára illetményre/tiszteletdíjra jogosult. A polgármester 
illetményét vagy 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.  
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A társadalmi megbízatású polgármester havonta a 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. 

Az Mötv. 71. § (2) bek. alapján: „A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi 
önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek 
összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló 
illetményének összegével.” Ezen összeg: 747.877.- Ft 

 
Fentiek alapján a főállású polgármester illetménye 299.151.-Ft  (747.877.- Ft 40 %-a), melynek 50 %-
a a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja:  149.575.- Ft.  
A főpolgármester, főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei 
önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta költségtérítésre jogosult, amely az illetményének, 
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összeg (Mötv. 71. § (6) bek.).  
 
 
Most átadom a szót az ÜB elnök asszonyának, Makainé Antal Anikónak. 
 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök, képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és sajnos törvény 
írja elő, hogy mit lehet és szabad adni, a mi véleményünk egyértelműen magasabb összeg lenne, de ezt 
nem lehet, így 149.575.- Ft az ÜB javaslata a polgármester tiszteletdíjára, a költségtérítés összegére 
pedig 22.436. Ft. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a 
szavazásban nem kívánok részt venni személyes érintettség miatt, és hozzájárulok a nyílt szavazáshoz. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki 
elfogadja a határozat-tervezetet a polgármester illetményéről, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Juhász Gyula 
nem szavazott- a következő határozatot hozta. 

 
42/2014. (X. 21.) ÖH 
Polgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Gyula polgármester 
tiszteletdíját 2014. október 12-től 149.575.- Ft-ban állapítja meg.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. október 21.  

 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Most a költségtérítésről kell meghoznunk 
döntésünket. Én a szavazásban most sem kívánok részt venni személyes érintettség miatt, és 
hozzájárulok a nyílt szavazáshoz. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki 
elfogadja a határozat-tervezetet a polgármester költségtérítéséről, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő 
Juhász Gyula nem szavazott- a következő határozatot hozta. 
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43/2014. (X. 21.) ÖH 
Polgármester költségtérítésének megállapítása 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Gyula polgármester 
költségtérítését 2014. október  12-től havi 22.436.-Ft-ban állapítja meg.  
 
 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 21. 

 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Én köszönöm szépen a testületnek is és a bizottságnak is, hogy úgy 
gondolták, hogy nagyobb összeg is megilletne. Azt látjuk, hogy két lehetőség van a polgármesteri 
tisztség ellátására, társadalmi megbízatású és főállású. Mivel én megtartottam a munkámat, és nem 
szeretném a település költségvetését terhelni, ezután is társadalmi megbízatásban látom el a 
feladatomat. A munkát ugyanúgy el fogom végezni, annak ellenére is, hogy kevesebb lett a tiszteletdíj 
is, és a költségtérítés is.  
 
 
 
 
9. napirendi pont 
Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása  
 
Juhász Gyula polgármester: Átadom a szót ismét Makainé Antal Anikónak. 
 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök, képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az alpolgármester 
tiszteletdíját és költségtérítését is, és mivel itt is törvényi előírások vannak, mi a polgármester 
tiszteletdíjának 70 %-ra teszünk javaslatot, mely 104.703.- Ft. A költségtérítése ennek az összegnek a 
15 %-a, azaz 15.705. Ft. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? 
 
Kun János alpolgármester: Bejelentem személyes érintettségemet, és nem kívánok a szavazásban 
részt venni, és hozzájárulok a nyílt szavazáshoz. 
 
Juhász Gyula polgármester: Rendben, köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem először az alpolgármester úr tiszteletdíjáról 
szavazzunk. Aki elfogadja a 104.703.- Ft-ot, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Kun János nem 
szavazott- a következő határozatot hozta. 
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44/2014. (X. 21.) ÖH 
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
     H a t á r o z a t 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun János alpolgármester 
tiszteletdíját 2014. október 22-től havi bruttó 104.703.-Ft-ban állapítja meg.  
 
Határidő: 2014. október 21. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
 

Juhász Gyula polgármester: Most az alpolgármester úr költségtérítéséről szavazzunk. Van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja 
a 15.705.- Ft-ot, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal - 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő Kun János nem szavazott- a következő határozatot hozta. 
 
45/2014. (X. 21.) ÖH 
Alpolgármester költségtérítésének megállapítása 

 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun János alpolgármester 
költségtérítését 2014. október 22-től havi 15.705.-Ft-ban állapítja meg.  
 
 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2014. október 21. 
 
 
 
 

10. napirendi pont 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2014. (….) önkormányzati rendelete 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
 
Juhász Gyula polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak. 
 
dr. Balogh László jegyző: Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt polgármester úr! Hatályos jogszabályok 
értelmében a Képviselő-testület SZMSZ-ét az alakuló ülésen felül kellé vizsgálni, vagy újat alkotni. 
Mi felülvizsgáltuk, néhány módosítási javaslattal élünk. Például a Képviselő-testület szervei közé 
betettük a Társulást, a képviselők jogállásról szóló törvényi részt kivettük. A 47. § (2) bekezdésében 
volt egy félreérthető mondat az egyszerű többségről, ezt kivettük. Volt még egy hivatkozás a 27. § (2) 
bekezdésében, mely a régi Ötv.-re hivatkozott, ezt is kivettük. Nem volt eddig szabályozva, hogy a 
jegyző és aljegyző együttes akadályoztatása esetén ki látja el a jegyzői feladatokat, most ezt is 
szabályoztuk. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a rendelet módosítást, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - a következő rendeletet alkotta:. 
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Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2014. (…) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (5) bekezdésében, 
53. § (1) bekezdésében, 57. § (1)–(2) bekezdésében, 59. § (2) bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében, 
valamint a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezéséről, valamint a 
népszavazási eljárásról szóló 2013. CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 27. §  (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az ülésekről az Mötv-ben szabályozott tartalmú írásos jegyzőkönyv készül.”  
 
 

2. § 
(1) A Rendelet 33. § -a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6) A jegyzői feladatokat az Mötv-ben foglalt esetben a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzői Irodavezetője látja el.” 
 
 

3.§ 
 
(1) A Rendelet 1. melléklet 1. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„b) javaslatot tesz a polgármester jutalmazására, és az alpolgármester tiszteletdíjára és jutalmazására” 
 

 
(2) A Rendelet 1. melléklet 3. b) - c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„b) A bizottság a Mötv-ben, valamint az Ügyrendjében szabályozottak szerint nyilvántartja és 
ellenőrzi a vagyonnyilatkozatokat, valamint elvégzi azok vizsgálatát. 
 
c) A Mötv-ben szabályozottak szerint átveszi a bizottság az összeférhetetlenség alapjául szolgáló 
jogviszonyról, írásban megerősített lemondást, kivizsgálja az önkormányzati képviselők 
összeférhetetlenségének, valamint méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezést, és ennek  
alapján javaslatot tesz a Képviselő-testületnek.” 
 
 

 
 

4. § 
(1) A Rendelet 1. § (5) bekezdésében a „és a jegyző” szövegrész helyébe „a jegyző, és a társulás” 

szöveg lép. 
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(2) A Rendelet 4. § (5) bekezdésében a „a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes 
kérdéseiről szóló törvény” szövegrész helyébe „az Mötv-ben foglaltak” szöveg lép. 
 
(3) A Rendelet 30. § (3) bekezdésében a „bizottságok” szövegrész helyébe „bizottság” szöveg lép.  

 
(4) A Rendelet IV. fejezet címében „A népszavazás és a népi kezdeményezés, az önkormányzat 
gazdálkodása” szövegrész helyébe „ A népszavazás” szöveg lép. 

 
(5) A Rendelet 13. alcím címében „a helyi népszavazás” szövegrész helyébe „A helyi népszavazás 
kezdeményezése” szöveg lép. 
 

5. § 
(1) Hatályát veszti a Rendelet: 

 
1. 7. § (7) bekezdése, 
2. 34. § (1) bekezdése, 
3. 34. § (1) bekezdésében „az Ötv-ben meghatározottakon túl” szövegrész, 
4. 34. § (3) bekezdése, 
5. 35. § -a, 
6. 36.§ (1) bekezdés c) pontja,  
7. 36. § (2) bekezdése 
8. 1. melléklet 2 . pontja, 
9. 1. függeléke, 
10. 1. függelék 1. melléklete, 
11. 1. függelék 2. melléklete, 
12. 1. függelék 3. melléklete, 
13. 1. függelék 4. melléklete. 

 
6. § 

 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) A rendelet a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti. 
 
 
Juhász Gyula sk.       dr. Balogh László sk. 
polgármester          jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. október 22. 
 

 
                                                                  dr. Balogh László sk. 

                                                                   jegyző 
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11. napirendi pont 
Tájékoztató a Képviselő-testület részére az összeférhetetlenségi szabályokról, vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségről és a méltatlansági szabályokról (szóban) 
 
Juhász Gyula polgármester: megkérem jegyző urat, tájékoztasson minket. 
 
dr. Balogh László jegyző: Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt polgármester úr!  
Engedjék meg, hogy néhány jogszabályra felhívjam a figyelmüket. Új szabályok vannak, és a régiek is 
sokban módosultak, így mindenképpen javaslom mindenkinek, hogy tanulmányozza az Mötv.-t. A 
helyi önkormányzás joga a helyi választókat illeti meg, akik ezt a jogukat átruházták Önökre. Ezért 
Önöket fokozott felelősség terheli. A jogalkotó többféle előírást határoz meg a működésükkel, 
tevékenységükkel kapcsolatosan, például az ülések nyilvánossága, vagyonnyilatkozat tétel, és van egy 
új intézmény, a méltatlansági szabályok. A képviselőség idejére az elfogulatlanságnak biztosítva kell, 
hogy legyen. 
A hatalmi ágaknak el kell különülniük. Az Mötv. 36 § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati 
képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan 
tevékenységet, mely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja.  
Az Mötv. értelmében Önkormányzati képviselő nem lehet: a) országgyűlési képviselő, valamint aki 
olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, 
köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány 
alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, kivéve 
 

aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint 
a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el; 

ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó, 
köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, foglalkoztatottja, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja; 

b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője; 
c) kormánytisztviselő; 
d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses 

állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
hivatásos állományú tagja; 

e) jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal 
köztisztviselője, alkalmazottja; 

f) más települési önkormányzatnál képviselő; 
g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester; 
h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági 

társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által 
alapított gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, 
képviselet ellátására jogosultja; 

i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági 
társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására 
jogosultja. 

 
(2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, 

főpolgármester, főpolgármester-helyettes. 
 

Ha valamelyik eset fennáll, 30 napon belül meg kell szüntetni az összeférhetetlenséget.  
 
A méltatlanság egy új jogi intézmény, amikor a képviselő a cselekedeteivel okozza a méltatlanságot. 
Ennek esetén a Képviselő-testületnek kötelező megszűntetni a képviselői jogviszonyt. Itt nincs 
mérlegelési lehetősége a Képviselő-testületnek. Az Mötv. 38 §-a rendelkezik erről.  
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Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati 
képviselőnek a megbízatását, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre 
ítéltek; akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások 
kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 
hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat 
rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi; akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény 
rendelkezései alapján a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen 
megállapította a felelősségét és a bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem 
teljesítette;  aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés 
végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja;  aki a 36. §-ban 
szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület tudomására. 

 
 Az önkormányzati képviselő köteles az (1) bekezdés a)-g) pontjában foglaltakról, a jogerős ítélet 
kézhezvételétől vagy az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak beálltától számított három napon 
belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 
 
A büntetőeljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel az eljáró bíróság az önkormányzati 
képviselő bűnösségét megállapító jogerős ítélet meghozataláról haladéktalanul tájékoztatja a 
képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 
 
Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni 
felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói 
adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). 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. 
 
 A méltatlansági eljárásra egyebekben a 37. § (2)-(7) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően 
alkalmazni. 
 
Ezek a szabályok vonatkoznak a nem képviselő, bizottsági tagokra is. Az összeférhetetlenségnél az 
ágazati szabályokat is mindig figyelembe kell venni. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget 30 
napon belül meg kell tenni, ehhez a kollegáim kiosztják a nyomtatványokat. A képviselők 
jogállásáról szóló 2010. tv hatályon kívül lett helyezve, az Mötv.-be beépítésre került. A 
képviselőknek, és a külsős bizottsági tagoknak is 3 hónapon belül részt kell venni egy képzésen. 
Erről még jelenleg nem tudunk tájékoztatást adni, 1-2 héten belül talán már időpontokat is tudunk 
majd mondani. Ez kötelező lesz mindenki számára. És még egy dolog, önök kötelesek kapcsolatot 
tartani a választókkal, és erről évente egyszer tájékoztatást adni a Képviselő-testületnek.  

 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Mivel több napirendi pontunk nincs, 
így az alakuló Képviselő-testületi ülést 13.00 órakor bezárom.  
 
 

kmf. 
 

 
  /Juhász Gyula sk./            /dr. Balogh László sk. / 
   polgármester                              jegyző  
 
 
 
     


