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Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21. napján 17:00 órakor 

megtartott alakuló ülésén 

 

Jelen vannak:  Balogh József János polgármester 

 Csaplár Tibor Imre képviselő 

 Juhász István képviselő 

 Lesi Árpád Mihály képviselő 

 Nagy Endre képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Vincze Miklós jegyző 

 Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető 

 

Meghívottak: Nagy Johanna Helyi Választási Bizottság elnöke 

   Ilonka Viktor külső bizottsági tag 

 

Jegyzőkönyvvezető: Nagyné Balogh Csilla 

  

 

Nagy Johanna a Helyi Választási Bizottság elnöke köszöntötte az ülésen megjelenteket. A választási 

eredményt megállapító 15/2014.(X.12.) sz. HVB és 16/2014.(X.12.) sz. HVB határozatokat ismertette a 

jelenlévőkkel. (Határozatok jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a választáson 

rendkívüli esemény nem történt, a választás szabályszerűen lezajlott. fellebbezést senki sem nyújtott be. 

Nagy Johanna HVB elnök kérte, hogy mindenki álljon fel és előmondással a megválasztott 4 képviselő: 

Csaplár Tibor Imre, Juhász István, Lesi Árpád Mihály és Nagy Endre letették a következő szöveg szerinti 

képviselői esküt, melyet aláírásukkal az esküokmányon igazoltak. Az Esküokmányok jegyzőkönyvhöz 

mellékelve: 

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

annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, az önkormányzati 
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Fülöpháza fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!” 

 

Nagy Johanna HVB elnök felkérte a polgármesternek megválasztott Balogh József Jánost az eskü 

letételére. Balogh József János az esküt előmondással tette le, ezt az esküokmányon aláírásával igazolta.  

Az Esküokmány a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 

„Én, Balogh József János becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, a polgármesteri 

tisztségemből eredő feladataimat Fülöpháza fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 

teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!” 
 

Balogh József polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket és kérte, hogy az alakuló ülés kezdetén a 

jelenlévőkkel hallgassák meg együtt a Nemzeti Himnuszt. Gratulált a megválasztott képviselőknek. 

Balogh József polgármester a mellékletként csatolt jelenléti ív alapján megállapította az ülés 

határozatképességét, mivel a megválasztott 5 fő képviselő közül 5 fő megjelent és az ülést megnyitotta, 

majd javaslatot tett az ülés napirendjére. 

 

Az ülés napirendje: 

 

Napirend: 

1./ Alpolgármester megválasztása (titkos szavazás) 

1.a./ Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 



 

 

1.b/ Alpolgármester eskütétele 

Előadó: Balogh József polgármester 

2./ Polgármester programjának ismertetése 

      Előadó: Balogh József polgármester 

3./ Polgármester díjazásának megállapítása 

     Előadó: Vincze Miklós jegyző 

4./ Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása 

     Előadó: Balogh József polgármester 

5./ Polgármester költségtérítésének megállapítása 

     Előadó: Vincze Miklós jegyző 

6./ Alpolgármester költségtérítésének megállapítása 

     Előadó: Balogh József polgármester 

7./ Bizottsági elnökök, bizottsági tagok megválasztása 

7.a/ A nem képviselő bizottsági tagok esküje 

Előadó: Balogh József polgármester 

8./ Trilak óvodafestés pályázat 

      Előadó: Balogh József polgármester 

9./ Egyebek 

 

Balogh József polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 

 

A Képviselő-testület az ismertetett napirendet egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

93/2014. (X.21.) Kt. NORMATÍV határozat   

2014. október 21-én megtartott alakuló 

képviselő-testületi ülés napirendje 

 

Normatív Határozat 

 

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 21-i alakuló ülésén az alábbi 

napirendet fogadja el: 

Napirend: 

1./ Alpolgármester megválasztása (titkos szavazás) 

    1.a./ Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 

    1.b/ Alpolgármester eskütétele 

     Előadó: Balogh József polgármester 

2./ Polgármester programjának ismertetése 

      Előadó: Balogh József polgármester 

3./ Polgármester díjazásának megállapítása 

     Előadó: Vincze Miklós jegyző 

4./ Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása 

     Előadó: Balogh József polgármester 

5./ Polgármester költségtérítésének megállapítása 

     Előadó: Vincze Miklós jegyző 

6./ Alpolgármester költségtérítésének megállapítása 

     Előadó: Balogh József polgármester 

7./ Bizottsági elnökök, bizottsági tagok megválasztása 

      7.a/ A nem képviselő bizottsági tagok esküje 

       Előadó: Balogh József polgármester 

8./ Trilak óvodafestés pályázat 

      Előadó: Balogh József polgármester 

9./ Egyebek 

Felelős: Vincze Miklós jegyző 

Határidő: azonnal 



 

 

 

 

Az 1. napirendi pont tárgyalása: 

Alpolgármester megválasztása (titkos szavazás) 

 

a/ szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 

 

Balogh József polgármester: Először is javaslatot teszek a szavazatszámláló bizottság tagjaira. Elnöknek 

javaslom Lesi Árpádot, tagoknak pedig Nagy Endrét és Juhász Istvánt. 

Lesi Árpád, Nagy Endre és Juhász István bejelentették személyes érintettségüket. 

Balogh József polgármester javasolta, hogy Lesi Árpádot, Nagy Endrét és Juhász Istvánt ne zárja ki a 

képviselő-testület a határozathozatalból, melyet szavazásra bocsátott. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

94/2014. (X.21.) sz. Kt. határozat 

Személyes érintettségről 

       Határozat 

 

Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Mötv. 49. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezések értelmében – Lesi Árpád, Nagy Endre és Juhász István képviselőt személyes 

érintettsége miatt, nem zárja ki a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása szavazásból. 

 

Felelős:  Vincze Miklós jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh József polgármester: Most szavazásra bocsátom a szavazatszámláló bizottság tagjainak 

megválasztását, aki egyetért, hogy Lesi Árpád legyen az elnök, Nagy Endre és Juhász István pedig tagok, 

kérem jelezze kézfelemeléssel. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

95/2014.(X.21.) sz. Kt. határozat 

Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 

 

      Határozat 

 
Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármesterek megválasztására 

alakult szavazatszámláló bizottságba Lesi Árpád képviselőt elnöknek, Nagy Endre és Juhász István 

képviselőket tagoknak bízza meg.  

 

 Felelős:   Vincze Miklós jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh József polgármester: Kedves Képviselőtársaim! Október 12-i választással az előző ciklus 

befejeződött és most elkezdünk egy újat. Ez egy kiváló csapat. A legtöbb szavazatot kapó személyt, Csaplár 

Tibor képviselőt javaslom az egyik alpolgármesternek. Elfogadod-e a jelölést? 

Csaplár Tibor képviselő: Igen. 

Balogh József polgármester: Másik alpolgármesternek Nagy Endre képviselő személyére teszek javaslatot. 

Elfogadod-e a jelölést képviselőtársam? 

Nagy Endre képviselő: Igen, elfogadom. 



 

 

Balogh József polgármester: Javaslom, hogy a képviselő-testület mindkét jelöltet válassza meg társadalmi 

megbízatású alpolgármesternek. Az általános helyettesi alpolgármesteri megbízást a polgármester adja 

meg. Az alpolgármesteri választásra titkos szavazás keretében kerül sor. A szavazatszámláló bizottság fogja 

összesíteni a titkos szavazás eredményét a kiosztásra kerülő szavazólapok alapján. A hivatal előkészítette a 

szavazólapokat. A szavazatok leadásához rendelkezésre áll az urna is. 

Csaplár Tibor és Nagy Endre személyes érintettségüket jelzik az alpolgármester választás megkezdése 

előtt. 

Balogh József polgármester javasolja, hogy Csaplár Tibor és Nagy Endre képviselőket ne zárja ki a testület 

a szavazásból, melyet szavazásra bocsátott. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

96/2014.(X.21.) sz. Kt. határozat 
Személyes érintettségről 

       Határozat 

 

Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Mötv. 49. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezések értelmében – Csaplár Tibor és Nagy Endre képviselőt személyes érintettsége miatt, 

nem zárja ki az alpolgármester megválasztása szavazásból. 

 

Felelős:  Vincze Miklós jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh József polgármester: a titkos szavazás lebonyolítása idejére szünetet rendel el 17:50 perckor. 

 

Ezt követően sor került a ki osztott szavazólapokon a titkos szavazásra. A tanácskozó teremből kivonultak a 

jelenlévők, és a képviselők, valamint a polgármester leadták szavazatukat az alpolgármester jelöltekre. A 

szavazatszámláló bizottság a szavazás lezárását követően megszámolta a szavazatokat és megállapította 

eredményt. 

 

18:10 perkor a szünet befejeztével a képviselő-testület 5 fővel, továbbra is határozatképesen folytatta 

munkáját. 

 

Lesi Árpád képviselő, mint szavazatszámláló bizottság elnöke: tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy 

a Testület Csaplár Tibort és Nagy Endrét alpolgármesternek megválasztotta 5 db érvényes szavazat volt 

Csaplár Tibor Imre, 4 db érvényes volt Nagy Endre képviselőkre. 

A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve jelen jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

 

97/2014. (X.21.) sz. Kt. 

Társadalmi megbízatású alpolgármesterek megválasztása 

 

Határozat 

 
1./ Fülöpháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 74. § (1) bekezdésben foglalt 

jogával élve a képviselő-testület a tagjai közül két társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. 

 

2./ A Képviselő-testület Csaplár Tibor Imre és Nagy Endre önkormányzati képviselőket választja 

meg társadalmi megbízatású alpolgármestereknek. 

 

Felelős:   Balogh József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül:.   - Vincze Miklós jegyző, és általa 

              - Igazgatási Iroda 

 



 

 

 

b/ Alpolgármesterek eskütétele 

 

Balogh József polgármester: felkérte a megválasztott alpolgármestereket az eskü letételére. Csaplár Tibor 

és Nagy Endre az esküt előmondással tették le, melyet az esküokmányon aláírásukkal igazoltak. 

Az Esküokmány a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 

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

annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, az 

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Fülöpháza fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten 

engem úgy segéljen!” 

 

 

2./ napirendi pont tárgyalása: 

Polgármester programjának ismertetése 

 

Balogh József polgármester: A polgármesteri programot kiosztottuk, amely szinte teljesen megegyezik a 

közmeghallgatáson is elhangzott tervekkel, célokkal. Továbbra is nyitott vagyok a lakosság és a civil 

szervezetek felé. A kiosztott programot külön szóban nem kiegészíteni. Várom a kérdéseket. 

 

A polgármesteri programhoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármesteri program jelen 
jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

 

3./ napirendi pont tárgyalása: 

Polgármester díjazásának megállapítása 
 

Vincze Miklós jegyző: A polgármester úr a jelölésekor nyilatkozott, hogy főállású polgármesterként látja 

majd el a feladatát. Az új Mötv. átírta a díjazásra vonatkozó rendelkezéseket. A főállású polgármester az 

501 és 1500 lakos közötti településen a megyei jogú város polgármester illetményének 40%-ára, vagyis 

299.151,- Ft illetményre jogosult. A költségtérítése ennek az összegnek a 15%-a, 44.873,- Ft. A képviselő-

testületnek erről kell döntést hoznia, mérlegelési jogköre nincs, mivel a jogszabály ezeket összegszerűen 

meghatározza. A polgármester illetménye közérdekből nyilvános adat, nyilvános ülésen kell tárgyalni és az 

önkormányzat honlapjára is felkerül. 

Balogh József polgármester: nem veszek részt a szavazásban. 

Vincze Miklós jegyző: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom 

határozat-tervezetet. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Balogh József nem szavazott, az alábbi 

határozatot hozta. 

 

98/2014.(X.21.) sz. Kt. hat. 
Balogh József polgármester illetményének  

megállapítása 

 

Határozat 

 

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 71. § (4) bekezdés b) pontjában 

foglaltak alapján Balogh József polgármester illetményét 299 151 Ft-ban állapítja meg 2014. október 

12-től. 

 

Felelős: Vincze Miklós jegyző 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül:- Vincze Miklós jegyző 

      - Magyar Államkincstár 

      - Igazgatási iroda 

                                              - Pénzügyi iroda 



 

 

 

 

4./ napirendi pont tárgyalása: 

Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 

 

Vincze Miklós jegyző: A Mötv. rendezi az alpolgármesteri javadalmazás kérdését is. A társadalmi 

megbízatású polgármester javadalmazását a főállású polgármester illetménye alapján 50%-ban határozza 

meg. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi megbízású polgármester 

illetményének 70%-90%-a, tehát 104.702,- - 134.617,- Ft között mozoghat. A képviselő-testületnek ezt 

határozatba kell foglalnia. A jogszabály lehetőség biztosít arra, hogy az alpolgármesterek erről az összegről 

részben vagy egészben lemondjon, és ezt a nyilatkozatot a képviselő-testület felé kell megtenni. 

Hozzáteszem, hogy ez jelentősen megterhelné az önkormányzat költségvetését, 1 személy esetében több, 

mint 1,5 millió forintot jelentene, tehát összesen több, mint 3 millió forintos többletkiadást okozna a 

költségvetésnek. Ha ilyen döntés születne komoly intézkedéseket kellene hozni, ami adóemelés vagy 

létszámcsökkentés lenne. A 104.702,- Ft tiszteletdíj mellé a 15%-ának megfelelő összegű, 15.705,- Ft 

költségtérítés is járna fejenként az alpolgármestereknek. 

Balogh József polgármester: Kis településeken egy alpolgármestert szokás választani, de most kettőt 

választottunk, akik osztoznak a feladatokon. Az egy tiszteletdíjat kétfelé osztva a költségtérítéssel elbírná-e 

a költségvetés? 

Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető: Valamilyen intézkedést mindenképpen hozni kell. Az 

adósságkonszolidáció segített a település helyzetén, a tavalyi évben 6 millió forint volt a pénzmaradvány. 

Még nem tudjuk, mennyi lesz az idei megtakarítás és az iparűzési adóból várható még feltöltés december 

20-ig. Addig az állami finanszírozásból kell kijönni. Tehát vagy a költségeken kell csökkenteni, vagy 

valakinek a munkaidejét csökkenteni, vagy adót emelni. Az adóemelés kell, hogy legyen a legutolsó, ami 

szóba jöhet. Ha mégis sor kerülne rá, akkor azt november 30-ig meg kellene tenni. Iparűzési adót már nem 

lehet emelni, a kommunális adó lehetne magasabb, de itt olyan kevés az adófizető, hogy azzal nem tudnánk 

túl sok bevételt generálni. 1.000 Ft/adótárgy emelés összesen 231.000 Ft többletbevételt jelent. 

Juhász István képviselő: A törvény nem teszi lehetővé a mérlegelést, a főállású polgármester illetményének 

70%-a az alsó határ. Abban már ők határoznak, hogy lemondanak-e erről. 

Vincze Miklós jegyző: A kiadási előirányzatot a képviselő-testületnek kell majd biztosítania hozzá. 

Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető: A minimumot ki kell mondani, onnantól az érintettekre van 

bízva a döntés. 

Balogh József polgármester: Ezt a költségvetés nem bírja el. Amit magam is kézhez kapok, vissza fogom 

forgatni többek között a rendezvényekre. Az előző ciklusban nem vettem fel a járandóságomat, de úgy 

érzem nem arra volt konkrétan fordítva, amire én szerettem volna. Nagy Endre világosan a tudomásomra 

hozta a beszélgetésünk során, hogy szeretné megkapni ezt az összeget, amit aztán a rászorulók 

támogatására fordíthatna. 

Nagy Endre alpolgármester: Ez a pénz ide fordul vissza, én a rendezvényeket eddig is támogattam, ezután 

is fogom támogatni, rengetegbe kerülnek. Ha valaki bejön ide a hivatalba segélyért, nem fogja látni, hogy 

mi alapján kell adnunk, ha rögtön kell a pénz. 

Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető: A képviselő urak tudják, hogy az önkormányzatnak 

mennyire költségtakarékos gazdálkodást kell folytatnia. Februárban addig fogunk itt ülni, míg meg nem 

lesz a bevétel minden kiadásra. Az önkormányzat kiadás-bevételi főösszege 64 millió forint. A 

polgármester és az alpolgármester urak díjazása együttesen meghaladja ennek a 10%-át. 

Vincze Miklós jegyző: Működési hitelt nem vehet fel az önkormányzat, fejlesztési hitelt is csak nagyon 

nehezen, tehát a különbséget le kell valahogy faragnia a testületnek. Hitelből nem lehet fedezni. 

Nagy Endre alpolgármester: Adót nem emelhetünk. Mi is magas összegű iparűzési adót és gépjármű adót 

fizetünk az önkormányzatnak. 

Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető: A gépjárműadónak csak 40%-a marad a településen. Az 

iparűzési adó az elmúlt két évben függvénye az állami támogatásoknak, tehát a Kincstár megvizsgálja az 

adatszolgáltatások alapján, hogy a település mennyi iparűzési adót tud termelni és az állami támogatásokat 

ezzel csökkentve utalja ki. 

Juhász István képviselő: Maximálisan megértem a két alpolgármester urat. Az előző ciklusban voltam 

alpolgármester és a polgármesterhez hasonlóan lemondtam a díjazásomról. Nekem is gond volt, hogy nem 

pont arra fordítódott az az összeg, amire én szerettem volna, vagy éppen nem volt kihangsúlyozva, hogy 

valami azért van, mert lemondtam a tiszteletdíjról. Viszont egyetértek Jegyző Úrral és Ágival, hogy ezt nem 

bírja el a költségvetésünk. Vannak kötelezettségeink, amiket még ki kell fizetnünk. Nyilván Polgármester 



 

 

Úrnak is szüksége van az illetményre, hiszen családot eltartani nem lehet szép szavakból. Négy évvel 

ezelőtt úgy gondoltam, az a tisztességes, ha a polgármestert követve én is lemondok a tiszteletdíjról. Az 

hogy most az alpolgármesterek lemondanak a tiszteletdíjukról, az ő döntésük. Ha lemondanak, a 

költségvetés tervezésekor felcímkézhetjük, hogy melyek azok a területek, ahová fordítanánk a pénzt. 

Viszont a tiszteletdíjnak még van valami más költsége is. 

Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető: A 104.702,- forint tiszteletdíjból az alpolgármester 68 ezer 

forintot kap kézhez. Viszont az önkormányzatnak ez 130 ezer forintos kiadást jelent, tehát egy jó részét 

visszafizeti az államnak. 

Juhász István képviselő: Tehát a felét bukjuk. 

Lesi Árpád képviselő: Ha felveszitek a tiszteletdíjat, az nagyon megterheli a költségvetést. 

Nagy Endre alpolgármester: Én lemondok a tiszteletdíjról, de akkor legalább a Tibor kapja meg, hogy 

segíthessen azon, akinek szüksége van rá. Még nem voltunk képviselők, akkor is sokat segítettünk. 

Juhász István képviselő: Van-e lehetőség, hogy jogot kapjanak az alpolgármesterek azonnali segély 

megítélésére. 

Vincze Miklós jegyző. A segély megítélése polgármesteri hatáskör. Arra van lehetőség, hogy emeljen a 

testület a minimálisan megállapítható összegen. 

Balogh József polgármester: A pénzbeli segélyezést mi jelentősen átalakítottuk. Bevezettük a szociális célú 

tűzifát, először úgy, hogy a dűlőutak mentén kivágtuk a fákat és azt osztottuk szét a rászorulók között. 

Tavaly és az idén már pályázni lehetett szociális célú tűzifára. A szabad önkormányzati földterületeken 

étkezési burgonyát termeltünk, így 4-5 tonnát osztottunk szét. A 14 év alatti gyermekek mikulás csomagot 

kaptak, míg a 60 év felettiek egy 5-6 kg-os élelmiszer csomagot kaptak. Nagylelkű önkormányzat voltunk, 

hiszen hozzásegítettük az itt élőket ezekhez. Bizony én magam is sokat adományoztam az elmúlt négy 

évben a településnek. A szüreti felvonulásra 100 ezer forintot adtam. A megoldás az, ha vállalkozókat 

hozunk a településre, akik ide fizetik az adójukat.  

Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető: Az iparűzési adó mértéke a maximum: 2%. A településnek 

szüksége is van erre. Kecskeméten sokkal több vállalkozás, cég van, mint például a Mercedes gyár, amik 

hatalmas összegű iparűzési adót fizetnek, ezért tudta lentebb vinni a város 1,5%-ra az adót. 

Balogh József polgármester: A jogszabály előírja, hogy döntenünk kell a tiszteletdíj mértékéről. Az 

alpolgármester urak egyik fontos feladata lesz, hogy vállalkozásokat hozzanak a településre. 

Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető: A költségtérítésnek nincs járulék vonzata. 

Balogh József polgármester: Kibírná-e a költségvetés, ha a polgármesteri illetmény 90%-ára tennék 

javaslatot. Ez esetben lemondanának az alpolgármester urak a tiszteletdíjukról, és maradna nekik fejenként 

a 20.193,- forint költségtérítés. 

Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető: Igen. 

Balogh József polgármester: Javaslom, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíja 

134.617,- forint legyen, mely után 20.193,- forint összegű költségtérítés jár. Aki ezzel egyetért, kérem 

jelezze kézfelemeléssel. 

 

Csaplár Tibor és Nagy Endre alpolgármesterek bejelentették személyes érintettségüket. 

 

Balogh József polgármester: Javaslom, hogy a két alpolgármestert ne zárjuk ki a szavazásból. Aki egyetért, 

kérem jelezze. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

99/2014.(X.21.) sz. Kt. határozat 

Személyes érintettségről 

       Határozat 

 
Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Mötv. 49. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezések értelmében – Csaplár Tibor és Nagy Endre alpolgármestereket személyes érintettsége 

miatt, nem zárja ki a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja szavazásból. 

 

Felelős:  Vincze Miklós jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh József polgármester: Akkor szavazzunk az általam tett javaslatról, miszerint az alpolgármesterek 



 

 

tiszteletdíja 134.617,- forint. Aki egyetért Csaplár Tibor társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíjával, kérem jelezze. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

 

100/2014.(X.21.) sz. Kt. határozat 

Csaplár Tibor Imre társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 

Határozat 

 

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 71. § (5) és 80. § (2) bekezdéseiben 

foglaltak alapján – a 90%-os mértéket figyelembe véve – Csaplár Tibor Imre társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját 134.617 Ft-ban állapítja meg 2014. október 21-től. 

 

Felelős: Vincze Miklós jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül:- Vincze Miklós jegyző 

         - Magyar Államkincstár 

         - Igazgatási iroda 

          - Pénzügyi iroda 

 

Balogh József polgármester: Aki egyetért Nagy Endre társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíjával, kérem jelezze. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

101/2014.(X.21.) sz. Kt. határozat 

Nagy Endre társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 

Határozat 

 

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 71. § (5) és 80. § (2) bekezdéseiben 

foglaltak alapján – a 90%-os mértéket figyelembe véve – Nagy Endre társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját 134.617 Ft-ban állapítja meg 2014. október 21-től. 

 

Felelős: Vincze Miklós jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül:- Vincze Miklós jegyző 

         - Magyar Államkincstár 

         - Igazgatási iroda 

          - Pénzügyi iroda 

 

 

 

Csaplár Tibor Imre és Nagy Endre jelezték, hogy tiszteletdíjuk egészéről lemondanak, melyről írásban 

nyilatkoztak. A nyilatkozatok jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

 

5./ napirendi pont tárgyalása: 

Polgármester költségtérítésének megállapítása 

 

Vincze Miklós jegyző: A jogszabály rögzíti, a polgármester az illetménye 15%-ának megfelelő összegű 



 

 

költségtérítésre jogosult, tehát jelen esetben 44.873,- forint. 

Balogh József polgármester: a szavazásban nem kívánok részt venni. 

Vincze Miklós jegyző: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, ha nincs, szavazásra bocsátom a javaslatot.  

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül Balogh József nem szavazott az alábbi 

határozatot hozta. 

 

102/2014.(X.21.) sz. Kt. határozat 

Balogh József polgármester költségtérítése  

megállapítása 

 

 Határozat 

 

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 71. § (6) bekezdésében foglaltak 

alapján Balogh József polgármester költségtérítését 44 873 Ft-ban állapítja meg 2014. október 12-

től. 

 

Felelős: Vincze Miklós jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül:- Vincze Miklós jegyző 

          - Magyar Államkincstár 

          - Igazgatási iroda 

 - Pénzügyi iroda 

 

 

6./ napirendi pont tárgyalása: 

Alpolgármester költségtérítésének megállapítása 

 

 

Vincze Miklós jegyző: Az alpolgármester a részére megállapított tiszteletdíj 15%-ának megfelelő összegű 

költségtérítésre jogosult, tehát 20.193,- forint. 

Balogh József polgármester: Erre jogosultak az alpolgármesterek és az előzőekben meg is beszéltük. Van-e 

ezzel kapcsolatban kérdés. Ha nincs, kérem jelezze, aki egyetért. 

 

Csaplár Tibor és Nagy Endre alpolgármesterek jelezték személyes érintettségüket. 

 

Balogh József polgármester: Javaslom, hogy Csaplár Tibort és Nagy Endrét ne zárjuk ki a szavazásból. Aki 

ezzel egyetért, kérem jelezze. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

103/2014.(X.21.) sz. Kt. határozat 

Személyes érintettségről 

       Határozat 

 

Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Mötv. 49. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezések értelmében – Csaplár Tibor és Nagy Endre alpolgármestereket személyes érintettsége 

miatt, nem zárja ki a társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítése megállapítása 

szavazásból. 

 

Felelős:  Vincze Miklós jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh József polgármester: Aki egyetért, hogy az alpolgármesterek költségtérítése a vázoltak alapján, a 

jogszabályban meghatározott 20.193,- forint legyen, kérem szavazzon Csaplár Tibor Imre társadalmi 



 

 

megbízatású alpolgármester költségtérítéséről. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

104/2014.(X.21.) sz. Kt. határozat 
Csaplár Tibor Imre társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítésének megállapítása 

 

 

Határozat 

 

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 80. § (3) bekezdésében foglaltak 

alapján - 90%-os mértéket figyelembe véve – Csaplár Tibor Imre társadalmi megbízatású 

alpolgármester költségtérítését 20.193  Ft-ban állapítja meg 2014. október 21-től. 

 

Felelős: Vincze Miklós jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül:- Vincze Miklós jegyző 

        - Magyar Államkincstár 

        - Igazgatási iroda 

- Pénzügyi iroda 

 

Balogh József polgármester: Aki egyetért, kérem szavazzon Nagy Endre társadalmi megbízatású 

alpolgármester költségtérítéséről. 

 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

105/2014.(X.21.) sz. Kt. határozat 

Nagy Endre társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítésének megállapítása 

 

 

Határozat 

 

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 80. § (3) bekezdésében foglaltak 

alapján - 90%-os mértéket figyelembe véve – Nagy Endre társadalmi megbízatású alpolgármester 

költségtérítését 20.193  Ft-ban állapítja meg 2014. október 21-től. 

 

Felelős: Vincze Miklós jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül:- Vincze Miklós jegyző 

        - Magyar Államkincstár 

        - Igazgatási iroda 

- Pénzügyi iroda 

 

 

7./ napirendi pont tárgyalása: 

a) Állandó bizottság felállítása, bizottsági elnökök, bizottsági tagok megválasztása 
 

Balogh József polgármester: Egy állandó bizottságot javaslok felállítani, ez pedig az Ügyrendi- 

Vagyonnyilatkozat-tételi – Összeférhetetlenségi Bizottság. Az előző ciklusban ügyrendi bizottság 

működött, amely egyébként ellátta a vagyonnyilatkozatokkal és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos 

feladatokat is. A bizottságnak két képviselő tagja és egy nem képviselő tagja lesz. Van-e kérdés, ha nincs, 

aki egyetért a bizottság felállításával, kérem jelezze. 



 

 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

106/2014.(X.21.) sz. NORMATÍV hat. 

Állandó bizottság felállítása 

Normatív Határozat 

 

1./ Fülöpháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi állandó bizottságot alakítja 

ki: 

 

 Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Bizottság (3 fő) 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fenti döntésnek megfelelő SZMSZ 

módosításra. 

 

Felelős:   Balogh József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül:.   - Vincze Miklós jegyző, és általa 

                - Igazgatási Iroda 

 

 

Balogh József polgármester:A bizottság elnökének javaslom Lesi Árpádot, tagnak javaslom Juhász István 

és külső bizottsági tagnak Ilonka Viktort. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze kézfelemeléssel. 

 

Lesi Árpád és Juhász István jelezték személyes érintettségüket. 

 

Balogh József polgármester: Javaslom, hogy Lesi Árpád és Juhász István képviselő-társainkat ne zárjuk ki 

a szavazásból. Aki egyetért, kérem jelezze. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

107/2014.(X.21.) sz. Kt. határozat 

Személyes érintettségről 

       Határozat 

 
Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Mötv. 49. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezések értelmében – Lesi Árpád Mihály és Juhász István képviselőket személyes érintettsége 

miatt, nem zárja ki az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Bizottság tagjainak 

megválasztása szavazásból. 

 

Felelős:  Vincze Miklós jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh József polgármester: Köszönöm, tehát aki egyetért a bizottsági elnök és tagok személyére tett 

javaslatommal, kérem jelezze. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

108/2014.(X.21.) sz. normatív hat. 

Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Bizottság tagjainak megválasztása 

 

Normatív Határozat 



 

 

 

1./ Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, 

Összeférhetetlenségi Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

 

 Lesi Árpád Mihály elnök    Fülöpháza, Petőfi S. u. 17. képviselő 

 Juhász István  tag  Fülöpháza, Kossuth u. 42. képviselő 

 Ilonka Viktor  külsős tag Fülöpháza, Radnóti u. 33. 

 

Felelős:   Balogh József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az SZMSZ-ben történő átvezetésre. 

 

Felelős:   Vincze Miklós jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül:.   - Vincze Miklós jegyző, és általa 

          - Igazgatási Iroda 

 

 

 

b) Külső bizottsági tag eskütétele 

 

Balogh József polgármester: Kérem, hogy mindenki álljon fel, és hallgassuk meg Ilonka Viktor külső 

bizottsági tag eskütételét. 

 

Ilonka Viktor külső bizottság tag előmondással letette az alábbi esküt, melyet az esküokmányon aláírásával 

is igazolt. 

Az Esküokmány a jegyzőkönyvhöz mellékelve: 

„Én, Ilonka Viktor becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, Fülöpháza Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi bizottsági 

tag tisztségemből eredő feladataimat Fülöpháza fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 

teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!” 
 

 

 

c) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 

Balogh József polgármester: A zökkenőmentes működés érdekében a legfontosabb változások átvezetésre 

kerülnek az SzMSz-ünkben, a későbbiekben pedig teljesen felülvizsgáljuk. A módosítással kapcsolatos 

anyagot megkaptátok. Van-e kérdés? 

Juhász István képviselő: Nekem van észrevételem. A javaslat szerint a mezőgazdaság fejlesztéséért felelős 

alpolgármester segíti a helyi kispiac fejlesztését. A kispiac nem önkormányzati tulajdon, ezért javasolnám 

ezt átfogalmazni, úgy hogy segíti a helyi termelők piacra jutását. Az általános helyettes esetében pedig a 

lovassport van megjelölve, én javasolnám, hogy általánosságban sport legyen. 

Balogh József polgármester: A lovassport és labdarúgás fejlesztése együtt fog történni. Lesi Árpád 

képviselő úr vállalta a sportpálya és a közterületek karbantartását, a közfoglalkoztatottak irányítását. 

Vincze Miklós jegyző: Az SzMSz teljes körű felülvizsgálatára is sort fogunk keríteni a következő ülésen az 

Mötv. rendelkezései szerint. Most a működőképesség biztosítása érdekében kerülnek átvezetésre a 

legfontosabb változások, így a polgármester foglalkoztatása, az alpolgármesteri feladatok, valamint a 

bizottság, amely gyakorolja a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogokat. 

Balogh József polgármester: Köszönöm. Van-e még észrevétel? Egyetértek Juhász István képviselő úr 

módosító javaslatával a mezőgazdaság fejlesztéséért felelős alpolgármester esetében, felvállalom azt, aki a 

módosítások figyelembe vételével egyetért a javaslattal kérem jelezze. 

 

 

 



 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a ……… 

melléklet szerinti Fülöpháza Község Önkormányzata képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 13/2014.(X.22.) 

önkormányzati rendeletét alkotta. 

 

 

 

8./ napirendi pont tárgyalása: 

Trilak óvodafestés pályázat 
 

Balogh József polgármester: A Trilak festékgyártó cég pályázatot hirdetett óvodák festésére egy különleges, 

hőszigetelő hatású festék biztosításával. 300 nm-ig biztosítja az alapanyagot és a szakembert fizetési 

kötelezettség nélkül. Az óvoda fenntartójának a 300nm-t meghaladó rész után kellene a munkadíjat 

felvállalni, az alapanyagot erre is a Trilak biztosítja. Számításaink szerint az óvoda külső felülete 352 nm, 

tehát 52 nm-es területre kellene vállalni a munkadíj biztosítását. Sajnos kevés az esélyünk, hogy nyerjünk, 

de úgy gondolom, érdemes megpróbálni. Aki egyetért, hogy nyújtsa be az óvoda a pályázatot azzal, hogy 

vállaljuk az 52nm-es felület festésének munkadíját, kérem jelezze. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

109/2014.(X.21.) sz. Kt. hat. 

Pályázat benyújtása a Trilak Festékgyártó Kft. által meghirdetett felhívás alapján, a Kerekegyházi Bóbita 

Óvoda Fülöpházi Tagintézménye, 6042 Fülöpháza, József A. 1. sz. alatti épületének homlokzati felújítása 

érdekében. 

 

 

      Határozat 
 

1.) Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását a Trilak 

Festékgyártó Kft. által meghirdetett felhívás alapján a Kerekegyházi Bóbita Óvoda Fülöpházi 

Tagintézménye, 6042 Fülöpháza, József A. 1. sz. alatti épületének homlokzati felújítása érdekében, 

és a felmerülő járulékos költségek mellett a 300m2 feletti rész, vagyis 52 m2 munkadíját is  

biztosítja. 

 

Felelős: Balogh József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.) Felkéri a jegyzőt, hogy fenti döntését a pályázat pozitív elbírálását követően 2014. évi 

költségvetés módosításakor vegye figyelembe. 

 

Felelős: Vincze Miklós jegyző 

Határidő: értelemszerűen 

 

A határozatról értesül:    Vincze Miklós jegyző és általa:  

 Pénzügyi Iroda vezetője,  

 

 

 

 

9./ egyebek napirendi pont tárgyalása 
 

a/ Fülöpháza Fejlődéséért Szakmai Fórum létrehozása 

 

Balogh József polgármester: Kezdeményezni szeretném egy szakmai fórum létrehozását, amely a 

képviselő-testület tagjaiból, a civil szervezetek delegáltjaiból és különböző szakemberekből állna. Együtt 

dolgoznánk ebben a fórumban a település fejlesztése, fejlődése érdekében. Képviseltetné magát a turisztika, 



 

 

lovassport, egyéb sport, ifjúságvédelem, környezetvédelem, vállalkozások, kultúra, művészet és a 

hagyományok ápolása, és a történelmi egyházak. 

Vincze Miklós jegyző: A Testületnek joga van egy civil egyeztető fórumot létrehozni. Az együttműködési 

lehetőségét egy külön rendeletben fogjuk szabályozni. A Fórum egy széleskörű társadalmi együttműködést 

fog biztosítani. 

 

 

b) Juhász István képviselő kérdései 
 

 

Juhász István képviselő: Tisztelt képviselő-testület, az első kérdésemet a választási bizottság elnökéhez 

szeretném intézni, melyet inkább felolvasnék. 

 

Juhász István képviselő felolvasta a jegyzőkönyvhöz csatolt levelet. 

 

Nagy Johanna HVB elnök: A választáson érvénytelen szavazatnak minősült például, ha üresen, kitöltetlenül 

dobták az urnába a szavazólapot. Ez nagyobb mennyiségben a polgármester választás szavazólapjait 

érintette. Érvénytelen volt, ha valaki négynél több személyre szavazott a képviselő-jelöltek esetében vagy 

szintén üresen hagyta a szavazólapot. Az alacsony részvételt egyfajta érdektelenség okozta. A különböző 

felhívások, tájékoztatók és maga a szavazólap is tartalmazta, hogy hogyan lehet érvényesen szavazni. Azt 

pedig mindenki maga dönti el, hogy tényleg leadja-e a szavazatát vagy sem. 

Balogh József polgármester: Egyébként nálunk ahhoz képest, hogy egy polgármester jelölt volt, a többi 

egyjelöltes településhez viszonyítva jó volt a részvétel és az érvénytelen szavazólapok száma. Ha 

tájékozódsz István az egyjelöltes települések esetében, akkor láthatod majd te is, hogy nem rossz az 

eredmény. 

 

Juhász István képviselő felolvasta a jegyzőkönyvhöz csatolt másik hozzászólását is. A felolvasás közben 

üdvözölte a két alpolgármester döntését, miszerint tiszteletdíjuk egészéről lemondtak. 

 

 

Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt, a polgármester az ülést 

19:30 órakor bezárta.  

 

Kmf. 

 

 

 

       Balogh József Vincze Miklós 

 polgármester jegyző 


