
CSÁRDASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

5621 CSÁRDASZÁLLÁS, PETŐFI UTCA 17. 

 

22/2019. 
 

     
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. ok-

tóber 22-i alakuló üléséről, a Községháza üléstermében. 

 

 

1. oldal 

 

Megjelent  

képviselők: Nagy Zsoltné polgármester, Fülöp Mihály, Gulyásné Kádár Anna, 

Dobó Bettina, Makai Zsigmond önkormányzati képviselő, 

 

Tanácskozási   

joggal jelen van: Pap-Szabó Katalin jegyző, Megyeri László aljegyző 

 

 

Meghívottak:            Toldi Balázs Gyomaendrőd Város Polgármester, Hegedüs Roland       

 Hunya Község Polgármester, Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi 

Járási Hivatal hivatalvezetője, Petneházi Bálintné leköszönő pol-

gármester, Izsó Lajos, Geszti János, Runa Andrásné HVB elnök, 

Harmatiné Beinschródt Mária kirendeltség vezető, 

                                   

Jegyzőkönyv 

vezető: Gál Anita 

 

Ülés időtartama: 14:00-15:05 

 

Nagy Zsoltné polgármester felkérte a jelenlevőket a Humusz eléneklésére. 

 

A Himnusz eléneklése után Nagy Zsoltné polgármester köszöntötte a mai 14:00 órára 

összehívott alakuló ülésen a megjelenteket, Pap-Szabó Katalin jegyzőt, Megyeri Lász-

ló aljegyzőt, Toldi Balázs Gyomaendrőd Város polgármesterét, Hegedűs Roland Hu-

nya Község polgármesterét, Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezető-

jét és a megjelent vendégeket. Mindenkinek sikeres munkát és az elkövetkező öt évre 

sikeres együttműködést kívánt. 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 fős Képviselő-testület tagjai közül 5 

fő jelen van. Ismertette, hogy a jegyzőkönyvet Gál Anita vezeti. Jegyzőkönyv hitelesí-

tőnek Makai Zsigmond képviselőt javasolta. Kérte a képviselőket, hogy aki egyetért a 

jegyzőkönyv hitelesítő személyével, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

 



 

 

2. oldal 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

96/2019. (X. 22.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Makai 

Zsigmond képviselőt elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

Határidő: azonnal  

 

Nagy Zsoltné polgármester az ülés napirendjét a meghívóban leírtak szerint javasolta 

elfogadásra. 

Megkérdezte a Képviselőket, hogy van-e valakinek kiegészítése az ülés napirendjéhez. 

A Képviselők részéről kiegészítés nem érkezett, ezért kérte a képviselőket, hogy aki az 

ülés napirendjét a meghívóban közöltek szerint elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

97/2019. (X 22.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alakuló 

ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg. 

 

1. Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2019. október 13. napján 

megtartott önkormányzat képviselők és polgármester választás eredményéről, 

a megbízólevelek átadása. 

2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 

3. Polgármester programjának ismertetése. 

4. Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

6. Az alpolgármester tiszteletdíjának költségtérítésének megállapítása 

7. Bizottság, bizottsági tagok megválasztása 

8. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára 

9. Tájékoztatás a polgármesteri munkakör átadásáról 

10. Tájékoztató a képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi, 

méltatlansági esetekről és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről. 

11. Bejelentések 

 

1. Napirend 

Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2019. október 13. napján 

megtartott önkormányzat képviselők és polgármester választás eredményéről, a 

megbízólevelek átadása. 

szóbeli előterjesztés 

 



 

 

3. oldal 

Nagy Zsoltné polgármester felkérte Runa Andrásnét a Helyi Választási Bizottság el-

nökét, hogy ismertesse a választás eredményét. 

 

Runa Andrásné elnök köszöntötte a polgármestert, a képviselőket és a meghívott 

vendégeket, majd beszámolt a 2019. október 13-i önkormányzati képviselők és pol-

gármester választás eredményéről. 

 

Beszámoló 

a 2019. október 13-i önkormányzati képviselők és polgármesterek általános vá-

lasztásáról. 

 

Az Alaptörvény rendelkezéseinek megfelelően a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választását az előző általános önkormányzati választást kö-

vető ötödik év október hónapjában kell megtartani. 

A települési önkormányzati választás során az önkormányzati választójogi törvény 

alapján Csárdaszálláson a polgármesteri tisztség elnyerése mellett 4 egyéni listás kép-

viselői mandátum megszerzésére nyílt lehetőség. 

Július 26-án a Magyar Köztársaság Elnöke 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával 2019. 

október 13-ára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választását. Az illetékes miniszter a köztársasági elnöki határozatnak ismere-

tében megállapította a választási eljárás határidőit és határnapjait, valamint a részle-

tes eljárási szabályokat.  

A Helyi Választási Iroda hirdetményben tájékoztatta a pártokat, jelölő szervezeteket 

és az érintett lakosságot az önkormányzati választás kitűzéséről. Augusztus 20-át kö-

vetően valamennyi választójogosult megkapta a választási értesítőt.  

Ahogy a jelöltek és jelölő szervezetek folyamatosan nyújtották be a jelölt állításhoz 

szükséges dokumentumokat annak megfelelő rendszerességgel ülésezett a HVB és 

döntött a jelöltek nyilvántartásba vételéről. A törvényes határidőn belül a Bizottság 3 

polgármester jelöltet és 12 egyéni listás képviselő jelöltet vett nyilvántartásba. 

A kampány időszakban a jelölő szervezetek és jelöltek az Alaptörvény és a választásra 

vonatkozó törvényeket betartva jártak el így nem került sor olyan kifogásra amelyben 

a HVB-nek döntést kellett volna hoznia. 

Október 13-ára a szavazókörök és a választási szervek rendben és felkészülten várták 

a választópolgárokat. A szükséges jogi, személyi és technikai feltételek biztosításával 

a szavazás törvényes feltételei maradéktalanul adottak voltak. A szavazás rendben és 

nyugodtan zajlott, rendkívüli esemény nem fordult elő. 

Az urnák felbontását követően a polgármester és az egyéni listásképviselő választás 

végeredményét már 21 óra 43 perckor rögzíthették a választási informatikai rend-

szerben. 

A településen a 356 választójogosultnak a 72,8%-a (259 fő) járult az urnákhoz és 252 

érvényes szavazattal (97,3%) megválasztotta a következő öt évre a polgármestert és 

az egyéni listás képviselőket. 

Csárdaszállás polgármesterének 131 szavazattal (52%) Nagy Zsolt Sándorné függet-

len jelöltet választották meg. 



 

 

4. oldal 

Önkormányzati képviselőnek Fülöp Mihály függelten jelöltet – 142 szavazattal, Dobó 

Bettina független jelöltet – 98 szavazattal, Makai Zsigmond független jelöltet 85 sza-

vazattal és Gulyásné Kádár Anna független jelöltet 74 szavazattal választották meg. 

A Helyi Választási Bizottság az eredményt megállapító határozatokban kimondta, 

hogy a polgármester és egyéni listás képviselő választások Csárdaszálláson érvénye-

sek és eredményesek lettek. A fellebbezésre nyitva álló három napos határidőn belül 

fellebezés nem érkezett, így a csárdaszállási választási eredmények jogerőssé váltak. 

A Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok a megválasztott polgármesternek, a 

települési önkormányzati képviselőknek. 

Megköszönöm a választási bizottságoknak, a választási irodának és mindazoknak a 

munkáját, akik közreműködtek az idei önkormányzati választás szakszerű és törvényes 

lebonyolításában. 

 

A megválasztott képviselők a nevük elhangzása sorrendjében átvették a megbízóle-

velet Runa Andrásné Helyi Választási Bizottság Elnökétől. 

 

2. Napirend 

Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 

 

Nagy Zsoltné polgármester megköszönte Runa Andrásné a HVB elnökének a beszá-

molóját. 

Ezt követően felkérte a polgármestert, a képviselő-testület tagjait, és a jelenlévőket, 

hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni. 

 

A Képviselő-testület tagjai az alábbi esküt tették: 

 

„Én, ……………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtar-

tatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Csárdaszállás fejlődésének előmoz-

dítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Nagy Zsoltné polgármester eskütétele: 

 

„Én, Nagy Zsoltné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtar-

tatom; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Csárdaszállás fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet ja-

vára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az eskü letételét követően a Polgármester és a képviselők aláírták esküokmányukat.  



 

 

5. oldal 

3. Napirend 

Polgármester programjának ismertetése 

 

Polgármesteri program 

 

Az önkormányzati választás révén, mellyel a képviselő-testületbe jutottunk, feladatot 

és felelősséget kaptunk, hogy Csárdaszállás érdekeiért dolgozzunk. 

Legfontosabb feladatunk lesz a település működőképességének fenntartása, lehető-

ség szerinti fejlesztése, az itt élő lakosság életszínvonalának javítása. El kell érni, hogy 

Csárdaszállás minden lakosa elégedetten éljen lakóhelyén. 

Folyamatosan figyelni kell a pályázati kiírásokat és élnünk kell a pályázati lehetősé-

gekkel. Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztántartására.  

Törekedni kell az igényes környezet kialakítására virágosítással, padok, szemétgyűjtők 

kihelyezésével, kerékpártárolók, fedett piactér létesítésével. Összehangoltan a köz-

munkaprogramra alapozva rendezett és tiszta településképet megőrizni, továbbfej-

leszteni. 

 

Utak, járdák, árkok, középületek, bérlakások állapotának javítása, környezetének ren-

dezése is mindennapi feladatunk lesz. Temető és a ravatalozó karbantartásáról, terü-

letének tisztántartásáról is gondoskodnunk kell. Fontosnak tartom a sportéletnek he-

lyet adó épületek karbantartását is. 

 

Az iskola és az óvoda a falu jövője szempontjából meghatározó, ezért megtartásuk 

fontos. Ennek érdekében, a letelepedni vágyó, gyermeket vállaló családoknak támo-

gatást, segítséget nyújtunk. Helyi munkahelyeken helyi lakosok dolgozzanak. Nyári 

napközi „falunapközi” beindításán is gondolkozunk. Fiatalok szabadidős tevékenysé-

géhez közösségi tér biztosítása. A művelődési ház és a könyvtár megtöltése progra-

mokkal, ösztöndíj program folytatása remélhetőleg csökkenti a fiatalok elvándorlását. 

 

Fő feladat az egészségügyi alapellátás biztosítása, ezért az orvosi rendelőkben kor-

szerűsítést, eszközbeszerzést szeretnénk megvalósítani. 

Figyelnünk kell az idősekre, egyedül élőkre. 

 

4. Napirend 

Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

 

Nagy Zsoltné polgármester felkérte Pap-Szabó Katalin jegyzőt, hogy ismertesse a 

napirendet. 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző a maga és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 

nevében gratulált a képviselő-testület tagjai megválasztásához. Sikeres 5 évet és jó 

közös munkát kívánt.  

Elmondta, hogy a polgármester illetményének bérelemeit, összegét Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), 

valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: 



 

 

6. oldal 

Kttv.) rendelkezési határozzák meg. A megválasztott polgármester úgy nyilatkozott, 

hogy társadalmi megbízatásban kívánja a feladatot ellátni. 

Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a főállású polgármester tiszteletdí-

ja 50 %-a= 299.151*0,5= 149.576 Ft. Illetve a társadalmi megbízatású polgármes-

ter költségtérítése: 149.576*0,15=22.436 Ft. 

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a polgármester illetményére vonatkozóan a 

jogszabályokban foglaltaktól eltérően nem határozhat, kérte, hogy a javaslat tárgyalá-

sa nélkül hozza meg a döntését. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

98/2019. (X. 22.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. és 

a Kttv. rendelkezései alapján Nagy Zsolt Sándorné társadalmi megbí-

zatású polgármester tiszteletdíját, megválasztásának napjától brut-

tó 149.600 Ft/hó, azaz Száznegyvenkilencezer-hatszáz forint/hó ösz-

szegben állapítja meg. 

Nagy Zsolt Sándorné polgármestert megillető költségtérítés mértéke 

havi 22.400 Ft., azaz huszonkettőezer-négyszáz forint. 

 

Határidő: azonnal 

 

5. Napirend 

Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

szóbeli előterjesztés 

 

Nagy Zsoltné polgármester elmondta, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (1) 

bekezdése szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 

minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpol-

gármestert választ. A következő öt éves önkormányzati ciklusra alpolgármesternek 

javasolta Makai Zsigmond képviselőt megválasztani. Az alpolgármesterek megválasz-

tásáról a Képviselő-testület titkos szavazással dönt. A titkos szavazás lebonyolítására 

szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni. A szavazat számláló bizottság tagjainak 

javasolja Dobó Bettinát, Gulyásné Kádár Annát és a bizottság elnökének Fülöp Mi-

hályt megválasztani.  

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

99/2014. (X. 21.) Csárdaszállás Kt. határozat 
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Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpol-

gármester választás lebonyolítására a szavazatszámláló bizottság tag-

jává megválasztja: 

Dobó Bettina, Gulyásné Kádár Anna képviselőket és elnökének Fülöp 

Mihály képviselőket. 

 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Zsoltné polgármester a titkos szavazás idejére 10 perc szünetet rendelt el. 

 

A szavazást követően Nagy Zsoltné polgármester felkérte Fülöp Mihályt a bizottság 

elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét. 

 

Fülöp Mihály a titkos szavazás eredményéről felvett jegyzőkönyv alapján a bizottság 

megállapította, hogy a szavazóurna sértetlen. Jelen volt 5 fő, szavazott 5 fő, urnában 

talált szavazólapok száma 5, hiányzó szavazólapok száma 0, érvényes szavazatok 

száma 4, érvénytelen szavazatok száma 1. A jelöltre leadott szavazatok alapján Makai 

Zsigmond 4 szavazatot kapott. A választást eredményesnek minősítette. 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta. 

 

100/2019. (X. 22.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében el-

járva Csárdaszállás Község Polgármesterének javaslatára a képviselő-

testület tagjai közül Makai Zsigmond képviselőt társadalmi megbíza-

tású alpolgármesternek megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

 

/A titkos szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv a továbbiakban e jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. / 

 

Nagy Zsoltné polgármester gratulált a megválasztott alpolgármesternek, munkájá-

hoz sok sikert és jó egészséget kívánt. Egyben felkérte, hogy e minőségében a képvi-

selő-testület előtt tegye le az esküt.  

Felkérte a jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni. 

 

Az eskü szövegét előmondta Nagy Zsoltné polgármester. 

 

„Én, Makai Zsigmond becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarország-

hoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is meg-

tartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Csárdaszállás fejlődésének 



 

 

8. oldal 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet ja-

vára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

6. Napirend 

Az alpolgármester tiszteletdíjának költségtérítésének megállapítása 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

Nagy Zsoltné polgármester elmondta, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának ösz-

szegét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) rendelkezési alapján a Képviselő-testület határozza meg. 

Javasolja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja társadalmi 

megbízatású polgármester illetményének 70 %-a kerüljön megállapításra, amely 

104.703 Ft. Illetve a költségtérítés mértéke a tiszteletdíj 15 %-a, amely 15.705 Ft. 

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a javaslatról. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

101/2019. (X. 22.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. 

rendelkezései alapján Makai Zsigmond társadalmi megbízatású al-

polgármester tiszteletdíját megválasztásának napjától bruttó 104.703 

Ft/hó, azaz egyszáznégyezer hétszázhárom forint/hó összegben álla-

pítja meg. 

 

Makai Zsigmond társadalmi megbízatású alpolgármestert megillető 

költségtérítés mértéke havi 15.705 azaz tizenötezer hétszázöt forint. 

 

Határidő: azonnal 

 

7. Napirend 

Bizottság, bizottsági tagok megválasztása 

szóbeli előterjesztés 

 

Nagy Zsoltné polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Képviselő-testület 

döntései előkészítésére, ellenőrzési feladatok ellátására, ügyrendi feladatok lebonyolí-

tására Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot kell létrehozni. 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselő-testületének SZMSZ-e alapján ezen, 

bizottság 5 tagból áll. 



 

 

9. oldal 

A Bizottság tagjainak Dobó Bettina, Gulyásné Kádár Anna képviselőket, elnökének 

Fülöp Mihály képviselőt, külsős tagoknak Izsó Lajost és Geszti Jánost javasolja. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

102/2019. (X. 22.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Ügyrendi, 

és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjainak Dobó Bettina, Gulyásné Kádár 

Anna képviselőket, elnökének Fülöp Mihály képviselőt, külsős tagjának 

Izsó Lajost és Geszti Jánost választja meg.  

 

Határidő: azonnal 

 

8. Napirend 

Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára 

szóbeli előterjesztés 

 

Nagy Zsoltné polgármester tájékoztatásul elmondta, a képviselő-testület törvényi 

kötelezettsége, hogy az alakuló vagy az azt követő ülésen megalkossa vagy felülvizs-

gálja az SZMSZ-ét.  

Jelenleg hatályos SZMSZ-el rendelkezik a képviselő-testület, de felülvizsgálata min-

denképpen szükséges, mellyel javasolta az Ügyrendi Bizottságot megbízni.  

Ismertette az erre vonatkozó döntési javaslatot.  

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi, 

és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot, hogy a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát végezze el és 

a felülvizsgálat eredményét összefoglaló jelentést, szükség szerint a módosító rende-

let-tervezetet terjessze be a képviselő-testület novemberi ülésére.  

 

Nagy Zsoltné polgármester felkérte a képviselő-testületet, hogy szavazzon a döntési 

javaslatról.  

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

103/2019. (X. 22.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete meg-

bízza az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot, hogy a Képvise-

lő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló ön-

kormányzati rendelet felülvizsgálatát végezze el és a felülvizsgálat 



 

 

10. oldal 

eredményét összefoglaló jelentést, szükség szerint a módosító rende-

let-tervezetet terjessze be a képviselő-testület novemberi ülésére.  

 

Határidő: 2019. november 30. 

9. Napirend 

Tájékoztatás a polgármesteri munkakör átadásáról 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző elmondta, hogy a leköszönő polgármester 2019. október 

18. napján átadta a polgármesteri feladatokat a megválasztott polgármesternek. Az 

átadáson jelen voltak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal részéről a 

jegyző és aljegyző. A Békés Megyei Kormányhivatal képviseletében Varga Zoltán. 

Az átadás-átvétel rendben zajlott, az átadásról szóló jegyzőkönyv aláírásra került. 

 

10. Napirend 

Tájékoztató a képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi, 

méltatlansági esetekről és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről. 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

Nagy Zsolt polgármester felkérte Pap-Szabó Katalin jegyzőt a tájékoztató ismerteté-

sére.  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző elmondta, a tájékoztatóról szóló írásos előterjesztést meg-

kapták a képviselő-testület tagjai. Tartalmazza a Magyarország helyi önkormányzatai-

ról szóló törvény összeférhetetlenségi és méltatlansági rendelkezéseit.  

Hangsúlyozta, hogy amennyiben bármely képviselővel szemben összeférhetetlenségi 

ok áll fenn, úgy azt a megválasztásától számított 30 napon belül meg kell szüntetni.  

Kiemelte továbbá, hogy a képviselő a megválasztását követő 30 napon belül köteles 

nyilvántartásba vetetnie magát a köztartozásmentes adózók adatbázisába. Továbbá 

szintén a megválasztást követő 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell, hogy tegye-

nek a velük egyháztartásban élőkkel együtt. A képviselők vagyonnyilatkozata közzété-

telre fog kerülni a Község honlapján.  

 

Nagy Zsoltné polgármester kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a tájékoztató 

elfogadását.  

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

104/2019. (X. 22.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megis-

merte és elfogadja a képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetet-

lenségi, méltatlansági esetekről és a vagyonnyilatkozat tételi kötele-

zettségről szóló tájékoztatót. 



 

 

11. oldal 

 

Határidő: azonnal 

 

 

11. Napirend 

Bejelentések 

 

Nagy Zsoltné polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy 2019. ok-

tóber 28. napján reggel 9 órakor rendkívüli ülést tartanak. 

 

Egyéb bejelentés, hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlétet. 

 

Befejezésként kérte, hogy közösen énekeljék el a Szózatot.  

 

Szózat 

 

 

 

 K. m. f.  

 

 

 

 

Nagy Zsoltné 

polgármester 

 Pap-Szabó Katalin 

jegyző 

   

 

 

 

 Makai Zsigmond 

             hitelesítő 

 

 

 

 

 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

 


