
J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült: a Csokonyavisontai Képviselő-testület 2014. október 22-én az iskola ebédlőjében 

megtartott alakuló üléséről. 

 

Jelen vannak: Harasztia Attila polgármester 

   6 fő képviselő a csatolt jelenléti ív szerint 

   Jekl Józsefné hagyományőrző csoport vezetője 

   Molnár Ferencné Választási Bizottság elnöke 

   Szablics Zoltánné néptánccsoport vezetője 

   Krásecz Lajos sportegyesület elnöke 

   Selmeczi Imréné asszonykórus vezetője 

   Primon László Tamás polgárőrség vezetője 

   Péterfai Gábor volt önkormányzati képviselő 

   Pfeiffer György roma nemzetiségi önkormányzat elnöke 

   Pfeifer István roma nemzetiségi önkormányzati képviselő 

   Horváth Máté roma nemzetiségi önkormányzati képviselő 

   Balla Róbert címzetes főjegyző 

   Deáky Ilona jk. vez. 

   80 fő érdeklődő a lakosság részéről 

 

 

Laki Dezső korelnök: 

 

Tisztelettel köszöntöm a Csokonyavisonta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

alakuló ülésén megjelenteket, Harasztia Attila polgármestert, megválasztott 

képviselőtársaimat, Molnár Ferencnét a Választási Bizottság elnökét, egyesületek vezetőit, és 

kedves meghívott vendégeinket, és településünk jelenlévő tagjait. 

 

Mint legidősebb települési képviselőnek nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy a képviselő-

testület alakuló ülését korelnökként megnyissam, és a polgármester eskütételéig vezessem. 

 

A napirendek tárgyalása előtt felkérem Molnár Ferencnét a választási bizottság elnökét, hogy 

ismertesse a 2014. október 12.-én lebonyolításra került önkormányzati képviselő és 

polgármester választás eredményét.  

 

A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, a 

megbízólevelek átadása. 

 

 

Molnár Ferencné HVB elnök: 

 

Köszöntöm az alakuló ülésen megjelenteket.  

A választással kapcsolatban a Választási Bizottsághoz észrevétel, bejelentés nem érkezett, 

sem a választás előtt, sem az eredménnyel kapcsolatban. A választás eredménye tehát jogerős. 

 

Ezután ismerteti a településen 2014. október 12-én lezajlott önkormányzati választás 

eredményét.  
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Laki Dezső korelnök: 

 

Felkérem a választási bizottság elnökét, hogy a polgármester valamint a megválasztott 

képviselők részére a megbízólevelet adja át.  

 

Molnár Ferencné a Választási Bizottság elnöke  

 

Gratulálok a polgármester úrnak és a képviselő-testület tagjainak megválasztásukhoz, majd 

átadja a megbízóleveleket. 

 

Balla Róbert címzetes főjegyző: 

 

A polgármesternek és a képviselőknek a megválasztásukat követően esküt kell tenniük. 

Kérem először a megválasztott képviselőket, hogy mindenki mondja utánam az eskü 

szövegét. 

 

Az önkormányzati képviselők a címzetes főjegyző előmondása alapján letették az alábbi 

esküt: 

       

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 

megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat 

Csokonyavisonta község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 

teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Kérem a polgármester urat, hogy mondja utánam az eskü szövegét. 

 

Harasztia Attila polgármester letette az alábbi szövegű esküt.  

 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 

megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Csokonyavisonta község 

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 

nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Laki Dezső korelnök: 

 

Az eskü letétele után a polgármester vezeti az ülést, ezennel az ülés vezetését a 

polgármesternek átadom. 
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Harasztia Attila polgármester: 

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 7 fő jelen van, 

így az alakuló ülés határozatképes 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkéri Migács Zoltán és Rüll György képviselőket. 

 

Amennyiben nincs más javaslat, kéri a meghívóban szereplő napirendek tárgyalásának és 

sorrendjének elfogadását. 

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja vita és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 

7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

 

52/2014. (X. 22.) kt. sz. határozat 

 

 A képviselő-testület a polgármester által 

 előterjesztett napirendi pontokat elfogadja. 

 

 Felelős: Harasztia Attila polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 

Harasztia Attila polgármester 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület az alakuló ülésen a meghívóban szereplő napirendi 

pontokat tárgyalja. 

 

 

1.) Az Ügyrendi és Közjogi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 

(szóbeli előterjesztés) 

      Előadó: Harasztia Attila polgármester 

 

2.) A polgármester illetményéről tájékoztató 

(szóbeli előterjesztés) 

       Előadó: Laki Dezső korelnök 

 

3.) A polgármester programjának ismertetése 

(szóbeli előterjesztés) 

       Előadó: Harasztia Attila polgármester 

 

4.) Alpolgármester megválasztása 

(szóbeli előterjesztés) 

      Előadó: Harasztia Attila polgármester 

 

5.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

(szóbeli előterjesztés) 

       Előadó: Harasztia Attila polgármester 
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6.) Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára és a gazdasági program elkészítésére 

(szóbeli előterjesztés) 

       Előadó: Harasztia Attila polgármester 

 

 

A napirendek tárgyalása előtt szeretnék ügyrendi kérdésekben javaslatot előterjeszteni. 

Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzati törvény értelmében a 

képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy személyesen érint. A személyes 

érintettséget köteles a képviselő bejelenteni. A kizárásról minősített többséggel hozott 

szavazattal (nyilvános szavazással) a testület dönt. 

 

A személyes érintettség fennáll a bizottság elnökének és tagjainak, valamint az alpolgármester 

megválasztásánál, a polgármester, alpolgármester tiszteletdíj és költségtérítés 

megállapításánál is. 

Javaslom, hogy a képviselő-testület vegye tudomásul a személyes érintettséget, a kizárásokra 

ne kerüljön sor.  

 

Ügyrendi kérdés még, hogy a bizottsági elnök és tagok nyílt, vagy titkos szavazással legyenek 

megválasztva. Javaslom, hogy ez is nyílt szavazással történjen. 

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja vita és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 

7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

53/2014. (X. 22.) kt. sz. határozat 

 

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a hatáskörébe tartozó választások  

során a bizottsági tag, elnök, illetve alpolgármester jelöltek, valamint a  

tiszteletdíj és költségtérítés megállapításánál a polgármester és az alpolgármester 

személyesen érintettek a döntéshozatalban. 

A fentiekre való tekintettel az érintetteket nem zárja ki a döntéshozatalból. 

A képviselő-testület a bizottság tagjait, elnökét nyílt szavazással választja meg. 

 

Felelős: Harasztia Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A napirendek tárgyalása: 

 

1.)  Az Ügyrendi és Közjogi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 

(szóbeli előterjesztés) 

 Előadó: Harasztia Attila polgármester 

 

Az önkormányzatnak a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint Ügyrendi és 

Közjogi Bizottságot kell választani. A bizottságnak többek között el kell ellátnia. Pl: 

alpolgármester választás lebonyolítása, vagyonnyilatkozatok kezelése, stb.  
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Javasolja a testületnek, hogy a bizottság elnökévé Katz Zoltán képviselőt, tagjainak Duga 

Lajos és Tóth Ernő képviselőket válassza meg. 

 

Javasolt személyek a választásuk nyilvános ülésen történő lebonyolításához hozzájárultak.  

 

Megkérdezem a képviselőket, hogy más személyekre van-e javaslatuk. 

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja vita és ellenszavazat nélkül, 6 igen 

szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: 

 

54/2014. (X. 22.) kt. sz. határozat 

 

A képviselő-testület az Ügyrendi és Közjogi Bizottság elnökévé  

Katz Zoltán képviselőt, tagjaivá pedig Duga Lajos és Tóth Ernő  

képviselőket megválasztotta.  

 

Felelős: Harasztia Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Harasztia Attila polgármester felkéri Laki Dezső korelnököt következő napirendi pont 

előadójának. 

 

 

2.)  A polgármester illetményéről tájékoztató 

 

 

Laki Dezső korelnök: 

 

A jelenleg hatályos szabályozás szerint a polgármester tiszteletdíját és költségtérítését az 

Mötv 71 § -a konkrét összegben megállapítja, nem a képviselőtestület döntésének függvénye, 

azaz a polgármester illetményét jogszabály, és nem a testület állapítja meg. 

A jogszabály szerint az 1500 és 10 ezer lélekszám közötti - 2014. január 1-i lakosságszám 

1544 fő - település főállású polgármestere a helyettes államtitkár illetményének 60 %-ra 

jogosult, melynek összege bruttó 448.726,-Ft. A társadalmi megbízatású polgármester 

tiszteletdíja a főállású polgármesterének 50 %-a. A költségtérítés mindkét esetben a 

tiszteletdíj 15 %-a. 

Tehát Harasztia Attila társadalmi megbízatású polgármester havi bruttó 224.363,-Ft 

tiszteletdíjra és a tiszteletdíj 15 %nak megfelelő- 33.654,-Ft összegű - költségtérítésre 

jogosult. 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzanak a tiszteletdíj és költségtérítés összegéről, mert 

határozatban kell rögzíteni. 

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja vita és ellenszavazat nélkül, 6 igen 

szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: 
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55/2014. (X. 22.) kt. sz. határozat 

 

Csokonyavisonta község lakosságszáma 1544 fő, így a Mötv. 71.§ (4) bekezdése alapján 

a főállású polgármester a helyettes államtitkár illetményének 60 %-ra jogosult, 

melynek összege 448.726,-Ft. A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja  

a főállású polgármesterének 50 %-a.  

Fentiek alapján Harasztia Attila társadalmi megbízatású polgármester havi bruttó  

224.363,-Ft tiszteletdíjra és a tiszteletdíj 15 %-nak megfelelő - 33.654,-Ft összegű -    

költségtérítésre jogosult. 

 

      Felelős: Balla Róbert címzetes főjegyző 

      Határidő: folyamatos 

 

Laki Dezső korelnök felkéri a következő napirendi pont előadójának Harasztia Attila 

polgármestert. 

 

 

3.)  A polgármester programjának ismertetése 

 

A polgármester a programját ismertette, melyet a képviselő-testület tudomásul vett. 

 

 

4.)  Alpolgármester megválasztása 

 

 

Harasztia Attila polgármester: 

 

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény 

rendelkezései alapján a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a 

képviselő-testület megbízatása időtartamára, a polgármester helyettesítésére, munkájának 

segítésére alpolgármestert választ. 

 

Javasolja Laki Dezső képviselőt alpolgármesternek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a 

megválasztása nyilvános ülésen történjen.  

 

Kérem a bizottságot, hogy bonyolítsa le a titkos szavazást. A szavazás idejére szünetet 

rendelek el. 

 

 

Az Ügyrendi és Közjogi Bizottság a szünetben lebonyolította a titkos szavazást.  

 

(A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja titkos szavazással 7 igen szavazattal a 

következő határozatot hozza: 
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56/2014. (X. 22.) kt. sz. határozat 

 

 A képviselő-testület az önkormányzati törvény 

 34. §. (1) bek. alapján saját tagjai közül a 

 polgármester javaslatára, titkos szavazással a 

 képviselő-testület megbízatásának időtartamára, a 

 polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 

 Laki Dezső képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré 

 választja. 

 

 Felelős: Harasztia Attila polgármester 

 Határidő: folyamatos 

 

 

Ezután Laki Dezső alpolgármester letette az alábbi szövegű esküt: 

 

 

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

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 

megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Csokonyavisonta község 

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 

nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

5.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

  (szóbeli előterjesztés) 

 Előadó: Harasztia Attila polgármester 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az alpolgármester tiszteletdíját a polgármester 

tiszteletdíjának 70 és 90 %-a között lehet megállapítani. A megállapított tiszteletdíjról vagy 

annak egy részéről az alpolgármester előzetesen írásban lemondhat.  

 

Javaslom a Mötv. 71.§ (5) bekezdése alapján a polgármesteri tiszteletdíj 70 %-át 

megállapítani azzal, hogy Laki Dezső alpolgármester írásban lemondott 67.054,-Ft összegről, 

így bruttó 90 ezer forint tiszteletdíjat javaslok megállapítani a részére. 

Az alpolgármester részére is meg kell állapítani a tiszteletdíj 15 %-nak megfelelő 

költségtérítést, amely az eredetileg megállapított összeg utáni 15 %, azaz 23.558,-Ft. 

 

Megkérdezem a jelenlévőket, hogy más összegre van-e javaslat. 

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja vita és ellenszavazat nélkül, 6 igen 

szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: 
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57/2014. (X. 22.) kt. sz. határozat 

 

A képviselő-testület Laki Dezső alpolgármester tiszteletdíját a Mötv. 71.§ (5) 

bekezdése alapján a polgármester illetményének 70 %-ban 157.054,-Ft, míg 

lemondására tekintettel bruttó 90 ezer forint összegben, költségtérítését  

23.558,-Ft összegben állapítja meg. 

 

Felelős: Harasztia Attila polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

6.) Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára és a gazdasági program elkészítésére 

(szóbeli előterjesztés) 

 Előadó: Harasztia Attila polgármester 

 

 

Harasztia Attila polgármester 

 

 

A képviselő-testületnek legkésőbb az alakuló ülést követően felül kell vizsgálnia az 

önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. Aktualizálni kell az új szervezeti 

formának megfelelően. 

Az alakuló ülést követő hat hónapon belül felül kell vizsgálnia az önkormányzat fejlesztési 

tervét, gazdasági programját. 

 

Kéri a képviselő-testületet, hogy bízza meg ezzel a feladattal. 

 

 

A képviselő-testület szavazásban részt vevő 7 tagja vita és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 

7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

 

58/2014. (X. 22.) kt. sz. határozat 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármester az  

SzMSz felülvizsgálatával, illetve a gazdasági program  

elkészítésével. 

 

 Felelős: Harasztia Attila polgármester 

 Határidő: értelem szerint 
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Mivel több kérdés, észrevétel, bejelentés nem volt, ezért Harasztia Attila polgármester 

megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.  

 

 

 

kmf. 

 

Balla Róbert         Harasztia Attila 

címzetes főjegyző        polgármester 

 

 

 

Migács Zoltán         Rüll György 

jk. hitelesítő         jk. hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K i v o n a t  

 

a Csokonyavisontai Képviselő-testület 2014. október 22-én 

megtartott alakuló ülésén felvett jegyzőkönyvéből 

 

 

56/2014. (X. 22.) kt. sz. határozat 

 

 A képviselő-testület az önkormányzati törvény 

 34. §. (1) bek. alapján saját tagjai közül a 

 polgármester javaslatára, titkos szavazással a 

 képviselő-testület megbízatásának időtartamára, a 

 polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 

 Laki Dezső képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré 

 választja. 

 

 Felelős: Harasztia Attila polgármester 

 Határidő: folyamatos 

 

 

kmf. 

 

Balla Róbert sk.        Harasztia Attila sk. 

címzetes főjegyző        polgármester 

 

 

Csokonyavisonta, 2014. november 12. 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

 

Balla Róbert 

címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

K i v o n a t  

 

a Csokonyavisontai Képviselő-testület 2014. november 12-én 

megtartott nyilvános ülésén felvett jegyzőkönyvéből 

 

 

 

 

 

63/2014. (XI. 12.) kt. sz. határozat 

 

A képviselő-testület a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás, 

A Csokonyavisonta és Rinyaújlak községek Ivóvízminőség-javító 

Társulás, a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás  

tanácsába Harasztia Attila polgármestert delegálja – akadályoztatása  

esetére, annak helyettesítésével – Laki Dezső alpolgármestert  

bízza meg. A megbízás állandó jellegű. 

 

Felelős: Harasztia Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

kmf. 

 

Balla Róbert sk.        Harasztia Attila sk. 

címzetes főjegyző        polgármester 

 

 

Csokonyavisonta, 2014. november 12. 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

 

     Balla Róbert 

            címzetes főjegyző 

 


