
BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8046 BAKONYKUTI, SZABADSÁG U. 41. 

 
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Bakonykúti Önkormányzat Képviselő Testületének 2019. október 21-én 
17.30 órakor megtartott  alakuló, nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Közösségi Ház  
                         8046 Bakonykúti, Jókai u. 130/2 hrsz. 

 
Jelen vannak:  
  Marics József   polgármester  

Mészáros Imola   képviselő 
Bubla László    képviselő 
Hajdú Csaba                       képviselő 
Pusztay Krisztián   képviselő 

   
Távolmaradt:  - 
   
Tanácskozási joggal meghívott:  
  Kovács Edit    jegyző 
  Mézes Mária    HVB elnök 
   
                       

I.  
 

Napirend előtti esemény 
 

Marics József polgármester: 
Köszöntötte a megjelent képviselőket, jegyzőt, a Helyi Választási Bizottság elnökét 
és tagjait, az ülésen jelen lévő vendégeket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, tekintettel arra, hogy a megválasztott 5 fő képviselő az ülésen jelen 
van. Elmondta, hogy a meghívó és a napirendi előterjesztések írásban kiküldésre 
kerültek, az ülésről hangfelvétel készül. Ezt követően az ülést megnyitotta. Felkérte a 
megjelenteket, hogy az ünnepi alkalom, az alakuló ülés és az 1956-os forradalom és 
szabadságharc ünnepe alkalmából közösen énekeljék el a Himnuszt. 
 

-  Himnusz  - 
 

Marics József polgármester: 
Javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívó szerint. 

 
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2019. (X.21.) önkormányzati határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 21-i alakuló 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Napirend: 

1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 
– Mézes Mária HVB elnök előterjesztésében 

2.) A polgármester ünnepi köszöntője 
3.) Az önkormányzati képviselők eskütétele 
4.) A polgármester eskütétele 
5.) Javaslat az Ügyrendi Bizottság megválasztására – a polgármester 

előterjesztésében 
6.) Javaslat a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására 

– az Ügyrendi Bizottság elnökének előterjesztésében 
7.) Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással – a polgármester 

előterjesztésében 
8.) Az alpolgármester eskütétele 
9.) Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapítása – a polgármester előterjesztésében 
10.) Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára – a polgármester előterjesztésében 
11.) Egyebek 

 
----------------------------- 

 
Marics József polgármester: 
Átadta a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének, Mézes Mária Asszonynak. 

 
 

1) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás 
eredményéről – Mézes Mária HVB elnök előterjesztésében 

 
Mézes Mária HVB. elnök: 
Köszöntötte a képviselő testület ülésén megjelenteket. Mindenekelőtt megköszönte a 
bizalmat, hogy a Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztották és elláthatja 
ezt a megtisztelő feladatot. Elmondta, hogy a választás rendben lezajlott, rendkívüli 
esemény nem történt. A Helyi Választási Bizottság munkájában – az elnökön kívül – 
Deákné Puskás Éva elnökhelyettes, Kovács Sándor, Szaller István Richárd választott 
tagok, továbbá Dénes János FIDESZ-KDNP delegált tag vett részt. A szavazóköri 
névjegyzékben 131 fő szerepelt, közülük 87 fő vett részt a voksoláson. 1-1 
szavazólap érvénytelen volt a polgármester és az önkormányzati képviselő választás 
esetében is. 
 
Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napján megtartott 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának az Bakonykúti 01. 
szavazóköri eredmény összesítése alapján a következő választási eredményt 
állapította meg: 
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A választás eredményes volt, a polgármester jelöltekre leadott érvényes szavazatok 
száma: 86 db. Az érvényes szavaztok megoszlása a következőképpen alakult: 
- Marics József független polgármester jelölt: 49 db 
- Dr. Fülöp Gyula független polgármester jelölt: 31 db 
- Szilágyi István független polgármester jelölt: 6 db. 

 
A leadott érvényes szavazatok száma alapján a megválasztott polgármester: 
Marics József független jelölt. 
 
Az önkormányzati képviselő választás szintén eredményes volt, az egyéni listás 
képviselő jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma: 305 db, a szavazatok 
megoszlása a következő volt: 
- Bubla László Géza független jelölt: 43 db 
- Halász Attila Lajos független jelölt: 26 db  
- Pusztay Krisztián Zoltán független jelölt: 52 db 
- Hajdú Csaba független jelölt: 40 db 
- Varga Sándor független jelölt: 38 db  
- Szabó Zsolt független jelölt: 36 db 
- Mészáros Imola Katalin független jelölt: 70 db 

 
A leadott érvényes szavazatok alapján az egyéni listán  megválasztott  képviselők: 

1. Mészáros Imola Katalin 
2. Pusztay Krisztián Zoltán 
3. Bubla László Géza 
4. Hajdú Csaba 

Tekintettel arra, hogy a választások eredményét illetően semmilyen jogorvoslattal 
nem éltek, így az eredményről szóló döntés jogerőssé vált, az elkészített megbízó 
levelek átadása megtörtént. 
 
A HVB nevében gratulált a megválasztottaknak. 
 

------------------------- 
 
2.) A polgármester ünnepi köszöntője 

 
A polgármester gratulált a megválasztott képviselőknek, elmondta, hogy volt több 
alkalmas, felkészült képviselő jelölt, akik közül választhattak Bakonykúti lakosai. Ez is 
emeli az értékét az elnyert képviselői mandátumnak. Véleménye szerint a hazára, a 
településre esküt tenni felemelő érzés, ünnepi esemény. Különösen az, amikor erre 
nemzeti ünnepünk, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának 
hetében kerül sor. Ezért is tartotta fontosnak megemlékezni az alakuló ülésen a 
forradalomról és szabadságharcról, amelynek felidézésére felolvasta Déry Tibor azon 
írását, amely a forradalom napjaiban jelent meg az egyik napilapban. (az idézett írás 
a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
Végezetül kérte a képviselőket, hogy legyenek hűek azokhoz a demokratikus 
értékekhez, amelyekért 1956-ban harcoltak, munkájukhoz sok sikert kívánt.               
 
 

------------------------- 
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3.) Az önkormányzati képviselők eskütétele 
 
Mézes Mária HVB. elnök:  
Felkéri a megválasztott képviselőket az eskü letételére és megkérte a jelenlévőket, 
hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni.  
Az eskütételt követően átadta az eskü-nyomtatványokat, megkérte a képviselőket, 
hogy írják alá, és jó munkát kívánt az újonnan megválasztott képviselőknek. 
 

(Az eskü szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve) 
 

------------------------- 
 
4.) A polgármester eskütétele 

 
Mézes Mária HVB. elnök:  
Ismételten megkérte a jelenlevőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni, a 
Polgármester Urat pedig felkérte az eskütételre. Az eskütétel után átnyújtotta a 
Polgármester Úrnak is az eskü-nyomtatványt, és kérte annak aláírására.  

 
(Az eskü szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve) 

 
------------------------- 

 
 
5.) Javaslat az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság 

megválasztására – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester:  
Javasolta, hogy az alakuló ülésen a 3 tagú Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő 
Bizottság alakításáról döntsön a testület. Mivel nagyon kis létszámú a képviselő- 
testület, ezért nincs jelentősége a különféle bizottságok létrehozásának, de ennek a 
bizottságnak fontos feladatköre a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség ellenőrzése 
és az összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása. 
 
Kovács Edit jegyző: 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Mötv. 46.§ (2) bekezdés b) pontja szerint az 
érintett kérésére a képviselő-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, 
vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és 
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. 
 
Marics József polgármester: 
Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e ilyen jellegű kérés. Miután a képviselők 
részéről ilyen kérés nem volt, az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság 
elnökének Hajdú Csaba képviselőt javasolta megválasztásra. 
 
Megkérdezte Hajdú Csaba képviselőt, hogy vállalja-e a megbízatást.  
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Nyilatkozott, hogy vállalja a bizottsági elnöki tisztséget és bejelentette az ügyben 
személyes érintettségét. 
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Marics József polgármester: 
A személyes érintettség bejelentése kapcsán a képviselő-testületnek döntést kell 
hoznia, hogy kizárja-e a képviselőt a döntéshozatalból. Szavazásra bocsátotta Hajdú 
Csaba képviselő kizárására vonatkozó javaslatot, majd a bizottsági elnökké 
választására vonatkozó döntést.  
 
 
A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2019. (X.21.) önkormányzati határozata 

Hajdú Csaba személyes érintettsége ügyében 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdú Csaba képviselőt – 
személyes érintettsége miatt – az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság 
elnökének megválasztásáról szóló döntéshozatalból kizárja. 
 

------------------------- 
 
A képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétében, Hajdú Csaba személyes érintettsége 
miatti szavazásból való kizárását figyelembe véve, 4 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2019. (X.21.) önkormányzati határozata 
az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság elnökének 

megválasztásáról 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és 
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság elnökének Hajdú Csaba képviselőt 
megválasztotta. 

------------------------- 
 
Marics József polgármester: 
A Bizottság tagjainak Bubla László és Pusztay Krisztián képviselőket javasolta. 
Megkérdezte az érintetteket hogy vállalják-e a feladatot.  
 
Bubla László és Pusztay Krisztián képviselők igenlő választ adtak a kérdésre és 
bejelentették személyes érintettségüket. 
 
Marics József polgármester: 
A személyes érintettség bejelentése kapcsán a képviselő-testületnek döntést kell 
hoznia, hogy kizárja-e a képviselőt a döntéshozatalból. Szavazásra bocsátotta Bubla 
László képviselő kizárására vonatkozó javaslatot, majd a bizottsági taggá 
választására vonatkozó döntést.  
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A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2019. (X.21.) önkormányzati határozata 
Bubla László személyes érintettsége ügyében 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bubla László képviselőt – 
személyes érintettsége miatt – az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság 
tagjának megválasztásáról szóló döntéshozatalból kizárja. 
 

------------------------- 
 
A képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétében, Bubla László személyes érintettsége 
miatti szavazásból való kizárását figyelembe véve, 4 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2019. (X.21.) önkormányzati határozata 
Bubla László képviselőnek Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsági 

taggá választásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és 
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság tagjának Bubla László képviselőt megválasztotta. 
 

------------------------- 
 
 
Marics József polgármester: 
Szavazásra bocsátotta Pusztay Krisztián képviselő kizárására vonatkozó javaslatot, 
majd a bizottsági taggá választására vonatkozó döntést.  
 
 
A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2019. (X.21.) önkormányzati határozata 
Pusztay Krisztián képviselő személyes érintettsége ügyében 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztay Krisztián képviselőt – 
személyes érintettsége miatt – az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság 
tagjának megválasztásáról szóló döntéshozatalból kizárja. 
 

------------------------- 
 
A képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétében, Pusztay Krisztián személyes 
érintettsége miatti szavazásból való kizárását figyelembe véve, 4 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
67/2019. (X.21.) önkormányzati határozata 

Pusztay Krisztián képviselőnek Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő 
Bizottsági taggá választásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztay Krisztián képviselőt 
az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság tagjának megválasztotta. 
 

------------------------- 
 
6.) Javaslat a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapítására – az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság 
elnökének előterjesztésében 

 
Marics József polgármester:  
Átadta a szót a jegyzőnek és bejelentette személyes érintettségét. 

 
Kovács Edit  jegyző: 
Ismertette a tiszteletdíj megállapítás törvényi feltételeit. A polgármesteri tiszteletdíj 
összegére a hatályos SZMSZ szerint az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő 
Bizottság tesz javaslatot, és a képviselő-testület dönt róla. A tiszteletdíj 
megállapításáról a testület nyílt ülésen dönt, mivel ez közérdekű adatnak minősül. 
A polgármester jelöltnek a nyilvántartásba vételkor nyilatkoznia kellett, hogy 
főállásban, vagy társadalmi megbízatásban látja el tisztségét. Marics József 
társadalmi megbízatásban kívánja ellátni a polgármesteri tisztséget, ahogy eddig is 
történt.  
 
Hajdú Csaba bizottsági elnök:  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvény 2017. január 
01. napjától módosította a polgármester díjazására vonatkozó szabályokat. Az Mötv. 
71. § (2) és (4) bekezdésének 2017. január 1-től hatályos szabályozása szerint: 
 

71. §  (2)  A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat 
polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek 
összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, 
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben 
meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői 
illetménypótlékából álló illetményének összegével. 

(4)  A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 
a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település 

polgármestere esetében. 
(5) 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. 
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(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei 
önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-
ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
 
Az Mötv. 146/C. §-a alapján a 2016. december 31-én hatályos 71. § (4) bekezdése 
szerinti, valamint a törvény által 2017. január 01-től járó polgármesteri illetmény és 
tiszteletdíj összegének különbözetét az állam a központi költségvetésből - a 
települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képességének figyelembevételével 
- a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott 
mértékben a helyi önkormányzatok számára évente megtéríti. 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 
225/A. § (1) bekezdése alapján a polgármester tekintetében a képviselő-testület 
gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 
Az 500 fő és az az alatti lakosságú településeken főállású polgármester 
illetményének számítási alapja az eddigi helyettes államtitkári illetmény helyett az 
államtitkári illetmény 30 %-a.   
 
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-ának (1) bekezdése alapján az 
államtitkár: 
 
- alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese:   35.650*12 =  463.800 Ft 
- illetménykiegészítése az alapilletmény 50 %-a:              463.800*50% = 231.900 Ft 
- vezetői illetménypótléka az illetményalap 65 %-a:          463.800*65% =  301.470 Ft 
Államtitkári illetmény mindösszesen:                                                          997.170 Ft. 
 
A polgármester havi illetménye az államtitkári illetmény 30 %-a, azaz 299.151,- 
Ft. A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja ennek 50 %-a, 149.576,- 
Ft.  
 
A fentiek alapján Marics József polgármester tiszteletdíja a törvény előírásai 
szerint bruttó 149.576,- Ft, 100,- Ft-ra kerekítve: 149.600,- Ft. 
 
Az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott költségtérítésre jogosult.  
 
A polgármesteri költségtérítés havi összege: 22.440,- Ft. 
 
Fentiek alapján kérte a döntést Marics József személyes érintettsége, majd a 
határozati javaslat szerinti tiszteletdíj és költségtérítés elfogadása ügyében. 
 
 
A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2019. (X.21.) önkormányzati határozata 
Marics József polgármester személyes érintettsége ügyében 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Marics József polgármestert – 
személyes érintettsége miatt – a polgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről 
szóló döntéshozatalból kizárja. 
 

------------------------- 
 

A képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétében, Marics József személyes 
érintettsége miatti szavazásból való kizárását figyelembe véve, 4 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2019. (X.21.) önkormányzati határozata 
Marics József polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapításáról 
 
1. Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: 

képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés e) pontja 
alapján, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 225/L. § (1) bekezdése és 131. § (1) bekezdése alapján 
megállapítja, hogy a polgármester tiszteletdíját a felsorolt törvényhelyek 
mérlegelési jog biztosítása nélkül meghatározzák. A képviselő-testület 
tudomásul veszi, hogy 2019. október 14. napjától Marics József 
polgármester tiszteletdíja havi bruttó 149.600,- Ft, azaz 
Száznegyvenkilencezer-hatszáz forint. 
 

2. Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 71. § (6) 
bekezdése alapján tudomásul veszi, hogy a polgármesteri költségtérítés havi 
összege 2019. október 14. napjától a polgármesteri tiszteletdíj 15 %-ának 
megfelelő összeg, bruttó 22.440,- Ft, azaz Huszonkettőezer-
négyszáznegyven forint. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

------------------------- 
 

 
7.) Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással – a polgármester 

előterjesztésében 
 
Kovács Edit jegyző: 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a képviselő-testület – a saját tagjai közül a 
polgármester javaslatára, titkos szavazással, a képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára – a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére 
alpolgármestert választ. Az SZMSZ szerint Bakonykútiban az alpolgármester 
tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. 
Az alpolgármester megválasztásához minősített többségre van szükség, ami a 
megválasztott képviselők több mint fele, azaz jelen esetben 3 igen szavazat.  A titkos 
szavazás lebonyolításához ideiglenes bizottságot kell választani, amely bizottság 
látja el titkos szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság feladatait.   
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Marics József polgármester: 
Javasolta az alpolgármester személyére Mészáros Imola képviselőt. Szakmai 
felkészültsége alkalmassá teszi a feladatra. Megkérdezte, hogy vállalja-e a jelölést.  
 
Mészáros Imola képviselő: 
Nyilatkozott, hogy köszönettel vállalja a jelölést.  
 
Marics József polgármester: 
Javasolta a szavazat számláló bizottságba Hajdú Csaba, Pusztay Krisztián és Bubla 
László képviselőket. 
 
Hajdú Csaba, Pusztay Krisztián és Bubla László képviselők nyilatkoztak, hogy 
vállalják a bizottsági feladatot és egyenként bejelentették személyes érintettségüket. 
 
Marics József polgármester: 
Egyesével bocsátotta szavazásra a bizottsági tagok kizárására, majd 
megválasztására vonatkozó javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2019. (X.21.) önkormányzati határozata 

Hajdú Csaba képviselő személyes érintettsége ügyében 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdú Csaba képviselőt – 
személyes érintettsége miatt – az alpolgármester választásra létrehozandó szavazat 
számláló bizottság megválasztásáról szóló döntéshozatalból kizárja. 
 

------------------------- 
 
 
A képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétében, Hajdú Csaba személyes érintettsége 
miatti szavazásból való kizárását figyelembe véve, 4 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2019. (X.21.) önkormányzati határozata 

Hajdú Csaba képviselő szavazatszámláló bizottsági taggá történő 
megválasztásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdú Csaba képviselőt – az 
alpolgármester választás titkos szavazással történő megválasztását lebonyolító 
szavazat számláló bizottság tagjának megválasztotta. 
 

------------------------- 
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A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2019. (X.21.) önkormányzati határozata 

Pusztay Krisztián képviselő személyes érintettsége ügyében 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztay Krisztián képviselőt – 
személyes érintettsége miatt – az alpolgármester választásra létrehozandó szavazat 
számláló bizottság megválasztásáról szóló döntéshozatalból kizárja. 
 

------------------------- 
 
 
A képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétében, Pusztay Krisztián személyes 
érintettsége miatti szavazásból való kizárását figyelembe véve, 4 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

73/2019. (X.21.) önkormányzati határozata 
Pusztay Krisztián képviselő szavazatszámláló bizottsági taggá történő 

megválasztásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztay Krisztián képviselőt – 
az alpolgármester választás titkos szavazással történő megválasztását lebonyolító 
szavazat számláló bizottság tagjának megválasztotta. 
 

------------------------- 
 
A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2019. (X.21.) önkormányzati határozata 

Bubla László képviselő személyes érintettsége ügyében 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bubla László képviselőt – 
személyes érintettsége miatt – az alpolgármester választásra létrehozandó szavazat 
számláló bizottság  megválasztásáról szóló döntéshozatalból kizárja. 
 

------------------------- 
 
A képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétében, Bubla László személyes érintettsége 
miatti szavazásból való kizárását figyelembe véve, 4 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2019. (X.21.) önkormányzati határozata 
Bubla László képviselő szavazatszámláló bizottsági taggá történő 

megválasztásáról 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bubla László képviselőt – az 
alpolgármester választás titkos szavazással történő megválasztását lebonyolító 
szavazat számláló bizottság tagjának megválasztotta. 
 

------------------------- 
 
 
Marics József polgármester rövid szünetet rendelt el, amíg a szavaz számláló 
bizottság megválasztja tagjai sorából az elnököt. 
 
 
A megválasztott szavazat számláló bizottság tagjai sorából elnököt választott, 
amelyről külön jegyzőkönyv készült. A bizottság elnöke: Hajdú Csaba képviselő. 
 

(A szavazatszámláló bizottság megválasztásáról szóló jegyzőkönyv csatolva) 
 
A szünetet követően a polgármester ismét megnyitja az ülést. 
 

------------------------- 
 
Hajdú Csaba SzSzB. elnök: 
Tájékoztatja a képviselőket a titkos szavazás módjáról. A szavazáshoz szavazólap 
és urna áll a képviselők rendelkezésére, a szavazatokat külön helyiségben tudják 
leadni. Elmondta, hogy a szavazólapon a polgármester javaslatának megfelelően 
Mészáros Imola alpolgármester jelölt neve melletti körben elhelyezett két egymást 
metsző vonallal lehet érvényesen.     

 
 

Ezt követően a képviselő-testület tagjai – titkos szavazással - leadták szavazataikat 
az alpolgármester személyére. 
 
 
Hajdú CSaba SzSzB elnök: 
Ismertette a szavazás eredményét, mely szerint 5 érvényes szavazat volt, nem volt 
érvénytelen szavazat.  Mészáros Imola alpolgármester jelöltre leadott szavazatok 
száma: 5 db. 
 
 
Megállapította, hogy Bakonykúti Községi Önkormányzat képviselő-testülete titkos 
szavazás során 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta. 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
76/2019. (X.21.) önkormányzati határozata 

Mészáros Imola alpolgármester megválasztásáról 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Imola képviselőt 
társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta. 
 

------------------------- 
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8.) Az alpolgármester eskütétele 

 
Marics József polgármester:  
Felkérte Mészáros Imolát, hogy alpolgármesteri minőségében tegye le az esküt. 
 
Az eskütételt követően megkérte Mészáros Imola alpolgármestert, hogy írja alá az 
esküokmányt és jó munkát kívánt. 
 

(Az eskü szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve) 
 

------------------------- 
 
9.) Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapítása – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester:  
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 80.§ (2) bekezdése alapján a 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja 
meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíja 90%-át. 
Szintén az Mötv. 71. § (5) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású 
polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű 
tiszteletdíjra jogosult. 
Bakonykúti esetében a polgármester illetménye bruttó havi 299.151.-Ft lenne, ennek 
50%-ával megegyező összegű a társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíja, vagyis 149.576,- Ft, és ennek 90%-át, tehát a 134.618,- Ft-ot nem 
haladhatja meg társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja. 
 
Mészáros Imola alpolgármester részére bruttó 50.000,- Ft tiszteletdíj megállapítását 
javaslta. 
 
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester az 
illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre 
jogosult, melynek összege havonta az 50.000,- Ft-os tiszteletdíj figyelembe vételével 
bruttó 7.500.- Ft.  
 
Mészáros Imola alpolgármester bejelentette személyes érintettségét. 
 
 
Marics József polgármester: 
Szavazásra bocsátotta az alpolgármester kizárására, majd a tiszteletdíjára és 
költségtérítésére vonatkozó javaslat elfogadását. 
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A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
77/2019. (X.21.) önkormányzati határozata 

Mészáros Imola alpolgármester személyes érintettsége ügyében 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Imola 
alpolgármestert – személyes érintettsége miatt – az alpolgármester tiszteletdíjának 
és költségtérítésének megállapításáról szóló döntéshozatalból kizárja. 

 
--------------------------------- 

 
 
A képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétében, Mészáros Imola személyes 
érintettsége miatti szavazásból való kizárását figyelembe véve, 4 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
78/2019. (X.21.) önkormányzati határozata 

Mészáros Imola alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapításáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló előterjesztést és Mészáros 
Imola alpolgármester tiszteletdíját bruttó 50.000,- Ft/hó összegben, 7.500,- Ft/hó 
összegben állapítja meg 2019. október 22-től. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

--------------------------------- 
 

 
10.) Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára 

 
Marics József polgármester:  
Egy olyan napirendi pont van még, ami az alakuló üléshez tartozik, ez a megbízás az 
SZMSZ felülvizsgálatára. Azt kéri, hogy amilyen gyorsan tudja ezt az Ügyrendi és 
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság, végezze el. Természetesen nem elkapkodva 
kell ezt megalkotni, mert egyeztetni kell sok törvénnyel. Ebben kéri a jegyző 
segítségét. 
Felkérte a Bizottságot, hogy az SZMSZ felülvizsgálatát végezze el, és tárgyalja meg 
és terjessze a képviselőtestület elé a soron következő rendes ülésen. A hatályos 
SZMSZ-ből minden képviselő kapott egy példányt.  
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze: 
   
   
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenvélemény és tartózkodás nélkül – az 
meghozta az alábbi határozatot: 
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Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2019. (X.21.) önkormányzati határozata 

 az SZMSZ felülvizsgálata ügyében 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi és 
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságot, hogy az SZMSZ felülvizsgálatát végezze el, és 
terjessze a képviselő-testület soron következő rendes ülése napirendjére. 
 
Határidő: 2019. november rendes ülés 
Felelős: Hajdú Csaba, az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság elnöke 
 

--------------------------------- 
 
Hajdú Csaba bizottsági elnök: 
Tájékoztatást adott arról, hogy az önkormányzati képviselő a megbízólevelének 
átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-től számított 30 napon belül az 
Mötv. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját 
vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, valamint gyermekének a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.  
A polgármester is vagyonnyilatkozatot köteles tenni a helyi önkormányzati képviselők 
vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint.  
A képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok 
kivételével-nyilvános. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, 
abba csak az ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából. 
 
Kovács Edit jegyző: 
Tájékoztatást adott a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezési 
kötelezettségekről és az összeférhetetlenségi szabályokról. 
 
A vagyonnyilatkozat leadási határideje: 2019. november 13. 
 
 
Marics József polgármester: Megköszönte a megjelenést és az alakuló ülést 
bezárta.  
 

--------------------------------- 
 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte az ülésen 
való részvételt, majd az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 

 Marics József Kovács Edit 
 polgármester jegyző 

 


