
 

Szám:19/2014. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 15-én 

18.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 Kocsis Tamás és 

 Kungl Melinda és 

 Mayer Nándor és 

 Rujzam Antal önkormányzati képviselők 

 

Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző 

  Alföldi András HVB elnök 

A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 dr. Ádám Renáta jegyző 

A meghívottak közül megjelent és az 1.és 2.napirendi pont tárgyalásánál jelen volt: 

Alföldi András HVB elnök 

Takácsné Légrádi Edina polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban 

megjelentek, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános, alakuló képviselő-testületi ülést megnyitotta. 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 

fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 85/2014. (X.15.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.október 15-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Tájékoztató a választás végleges eredményéről, megbízólevelek átadása. 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 Előadó:Alföldi András HVB elnöke 

2.) Önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele. 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

3.) Szóbeli előterjesztés alpolgármester választására (Választást követően eskütétel). 

Előadó:Takácsné Légrádi Edina polgármester 

4.) Szóbeli előterjesztés alpolgármester illetményének/ tiszteletdíjának megállapításáról. 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

5.) Szóbeli előterjesztés a polgármester illetményének rögzítéséről 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

6.) Szóbeli előterjesztés a képviselői tiszteletdíjak megállapításáról. 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

7.) Szóbeli előterjesztés bizottsági tagok megválasztásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

8.) Vegyes ügyek 

- tájékoztató az irányadó jogszabályokról, összeférhetetlenségről 

- tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről  

- tájékoztatás önkormányzati képviselők képzéséről 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Napirend: Tájékoztató a választás végleges eredményéről, megbízólevelek átadása. 

 Előadó:Alföldi András HVB elnöke 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

  

Alföldi András HVB  elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-

testületet a választás eredményéről. Ezt követően HVB elnök átadta a polgármester és az 

önkormányzati képviselők részére a megbízóleveleket.   

Ezt követően a következő határozati javaslatot terjesztette a képviselő-testület elé: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (X.15.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság 

beszámolóját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12-én lezajlott választásának 

végleges eredményéről elfogadja. 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a választási munkák eredményesen zárultak, 

a szavazás érvényes és eredményes volt. 



A Képviselő-testület a választási eredményeket a Helyi Választási Bizottság 

beszámolója alapján a következők szerint tudomásul veszi: 

I. Polgármester választás eredménye: 

A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor: 321 fő 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 234 fő 

Urnában lévő szavazólapok száma: 234 db 

Érvényes szavazólapok száma: 215 db 

Érvénytelen szavazólapok száma: 19 db 

 

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként: 

1.) Takácsné Légrádi Edina független jelölt 215 db 

 

Az elért szavazatszám alapján Farkasgyepű Község Polgármestere: 

Takácsné Légrádi Edina független jelölt 

II. Egyéni listás képviselő-választás eredménye: 

A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor: 321 fő 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 234 fő 

Urnában lévő szavazólapok száma: 234 db 

Érvényes szavazólapok száma: 231 db 

Érvénytelen szavazólapok száma: 3 db 

Érvényes szavazatok száma: 792 db 

Érvényes szavazatok száma jelöltenként: 

Név, jelölő szervezet: Leadott érvényes szavazat: 

Farkas-Rujzam Anikó Független jelölt 77 db 

Veisz Györgyné Független jelölt 85 db 

Csőbör Károly Független jelölt 0 db 

Rujzam Antal Független jelölt 160 db 

Kocsis Tamás Független jelölt 141 db 

Mayer Nándor Független jelölt 157 db 

Kungl Melinda Független jelölt 172 db 

 

Az elért szavazatszám alapján Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-

testületének egyéni listán megválasztott tagjai: 

Rujzam Antal Független jelölt 

Kocsis Tamás Független jelölt 

Mayer Nándor Független jelölt 

Kungl Melinda Független jelölt 

A legtöbb szavazatot elért, de képviselőként be nem került képviselőjelölt: 

Veisz Györgyné Független jelölt  



III. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásának 

eredménye: 

 

A nemzetiségi választói jegyzékben lévő választópolgárok száma: 50 fő 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 49 fő 

Érvényes szavazólapok száma: 49db  

Érvénytelen szavazólapok száma: 0 db 

Érvényes szavazatok száma:  135 db 

Érvényes szavazatok száma jelöltenként: 

Név, jelölő szervezet: Leadott érvényes szavazat: 

Hock Attila VM Német Önk. és Elektorok Közössége 47 db 

Farkas-Rujzam Anikó VM Német Önk. és Elektorok Közössége 43 db 

Veisz Györgyné VM Német Önk. és Elektorok Közössége 45 db 

Az elért szavazatszám alapján Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselői: 

Hock Attila VM Német Önk. és Elektorok Közössége 

Farkas-Rujzam Anikó VM Német Önk. és Elektorok Közössége 

Veisz Györgyné VM Német Önk. és Elektorok Közössége 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 86/2014. (X.15.) számú Kt. határozata 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság 

beszámolóját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12-én lezajlott választásának 

végleges eredményéről elfogadja. 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a választási munkák eredményesen zárultak, 

a szavazás érvényes és eredményes volt. 

A Képviselő-testület a választási eredményeket a Helyi Választási Bizottság 

beszámolója alapján a következők szerint tudomásul veszi: 

I. Polgármester választás eredménye: 

A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor: 321 fő 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 234 fő 

Urnában lévő szavazólapok száma: 234 db 

Érvényes szavazólapok száma: 215 db 

Érvénytelen szavazólapok száma: 19 db 

 

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként: 

1.) Takácsné Légrádi Edina független jelölt 215 db 

 

Az elért szavazatszám alapján Farkasgyepű Község Polgármestere: 



Takácsné Légrádi Edina független jelölt 

II. Egyéni listás képviselő-választás eredménye: 

A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor: 321 fő 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 234 fő 

Urnában lévő szavazólapok száma: 234 db 

Érvényes szavazólapok száma: 231 db 

Érvénytelen szavazólapok száma: 3 db 

Érvényes szavazatok száma: 792 db 

Érvényes szavazatok száma jelöltenként: 

Név, jelölő szervezet: Leadott érvényes szavazat: 

Farkas-Rujzam Anikó Független jelölt 77 db 

Veisz Györgyné Független jelölt 85 db 

Csőbör Károly Független jelölt 0 db 

Rujzam Antal Független jelölt 160 db 

Kocsis Tamás Független jelölt 141 db 

Mayer Nándor Független jelölt 157 db 

Kungl Melinda Független jelölt 172 db 

 

Az elért szavazatszám alapján Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-

testületének egyéni listán megválasztott tagjai: 

Rujzam Antal Független jelölt 

Kocsis Tamás Független jelölt 

Mayer Nándor Független jelölt 

Kungl Melinda Független jelölt 

A legtöbb szavazatot elért, de képviselőként be nem került képviselőjelölt: 

Veisz Györgyné Független jelölt  

III. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásának 

eredménye: 

 

A nemzetiségi választói jegyzékben lévő választópolgárok száma: 50 fő 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 49 fő 

Érvényes szavazólapok száma: 49db  

Érvénytelen szavazólapok száma: 0 db 

Érvényes szavazatok száma:  135 db 

Érvényes szavazatok száma jelöltenként: 

Név, jelölő szervezet: Leadott érvényes szavazat: 

Hock Attila VM Német Önk. és Elektorok Közössége 47 db 

Farkas-Rujzam Anikó VM Német Önk. és Elektorok Közössége 43 db 

Veisz Györgyné VM Német Önk. és Elektorok Közössége 45 db 



Az elért szavazatszám alapján Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselői: 

Hock Attila VM Német Önk. és Elektorok Közössége 

Farkas-Rujzam Anikó VM Német Önk. és Elektorok Közössége 

Veisz Györgyné VM Német Önk. és Elektorok Közössége 

 

2.) Napirend: Önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele. 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

  

Alföldi András HVB  elnök felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék le 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. melléklete 

szerinti esküt.  

A képviselők az esküt letették. Az esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

A képviselői eskütételt követően a mellékelt esküokmány tanúsága szerint polgármester is 

letette a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. 

melléklete szerinti esküt. 

 

3.) Napirend: Szóbeli előterjesztés alpolgármester választására (Választást követően 

eskütétel) 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Takácsné Légrádi Edina polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Rujzam Antal 

önkormányzati képviselőt javasolja társadalmi megbízatású alpolgármesternek. Polgármester 

tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi 

CLXXXIX.törvény 74. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület a polgármester javaslatára, 

titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 

alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: 

alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy 

alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a 

megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.” 

 

Polgármester felkérte jegyzőt, hogy 2 percben tájékoztassa a képviselő-testületet a titkos 

szavazás részleteiről. 

Jegyző az Önkormányzat- és Szervezi Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. 

(IV.14.) rendeletének 23. § (3) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatta a képviselő-

testületet a titkos szavazás lebonyolításáról. 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a szavazatszámláló bizottság elnökének 

Mayer Nándort, tagjainak Kocsis Tamás és Kungl Melinda önkormányzati képviselőket 

válassza. 



A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a szavazatszámláló bizottság elnökének Mayer 

Nándort, tagjainak Kocsis Tamás és Kungl Melinda önkormányzati képviselőket választotta.  

A szavazatszámláló bizottság a titkos szavazást előkészítette, a szavazást lefolytatta, a 

szavazatokat összeszámolta és a szavazásról jegyzőkönyvet vett fel, amely jelen jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

Mayer Nándor a szavazatszámláló bizottság elnöke a szavazásról felvett jegyzőkönyv alapján 

18.40 órakor kihirdette az alábbi eredményt 

Érvényes szavazatok száma: 5 db 

Érvénytelen szavazatok száma: 0 db 

Az 5 db érvényes szavazatból a jelölt az alábbi szavazatszámot érte el: 

 Rujzam Antal 5 db szavazat 

   

Mayer Nándor  a szavazatszámláló bizottság elnöke előadta, hogy a szavazás érvényes és 

eredményes volt, a képviselő-testület 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal Rujzam Antal 

önkormányzati képviselőt választotta alpolgármesternek. 

A szavazás fenti eredménye alapján Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az alábbi határozatokat hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 87/2014. (X.15.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rujzam Antal 

önkormányzati képviselőt választja társadalmi megbízatású alpolgármesterré. 

A választást követően Rujzam Antal alpolgármester az esküt letette. Az esküokmány a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

4.) Napirend: Szóbeli előterjesztés alpolgármester illetményének/ tiszteletdíjának 

megállapításáról. 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Takácsné Légrádi Edina polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 80. § (2) 

bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület 

a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja 

meg, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli 

nyilatkozatával lemondhat. A hivatkozott jogszabály 80.§ (3) bekezdése szerint a társadalmi 

megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, 

tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

 

Rujzam Antal alpolgármester kijelentette, hogy ő nem szeretne több tiszteletdíjat kapni, 

mint a többi képviselő, illetve amennyit az előző testület képviselői kaptak, azaz bruttó 

20.000,-Ft-ot költségtérítéssel együtt. 



 

dr.Ádám Renáta jegyző elmondta, hogy abben az esetben amennyiben a képviselő-testület 

az alpolgármester illetményét a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70 %-ában 

állapítja meg, úgy az ((747878x0,2)x0,5x0,7)=52.351,-Ft, a költségtérítés ebben az esetben 

ennek 15 %-a,azaz 7.853,-Ft. Az adózási szabályok miatt amennyiben bruttó 10.700,-Ft 

összegig lemond a tiszteletdíjáról, úgy körülbelül annyit kap kézhez, mint a többi képviselő.  

 

Rujzam Antal alpolgármester jelezte, hogy ebben az esetben 41.351,-Ft tiszteletdíjról az 

önkormányzat javára le kíván mondani. A lemondásról szóló nyilatkozat az elterjesztés 

mellékletét képezi. Egyben jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, tekintettel arra, 

hogy az ő béréről van, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja ki. 

 

A Képviselő-testület Rujzam Antal alpolgármester kérésére 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.  

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (X.15.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rujzam Antal 

alpolgármester tiszteletdíját, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70 

%-ában, azaz 52.351,-Ft összegben állapítja meg. 

Tekintettel arra, hogy alpolgármester tiszteletdíja egy részéről (41.351,-Ft összegről) 

az önkormányzat javára írásban lemondott havi bruttó 11.000,-Ft, azaz havonta 

bruttó tizenegyezer forint összeg kerül részére kifizetésre.  

A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre és jogosult. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 88/2014. (X.15.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rujzam Antal 

alpolgármester tiszteletdíját, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70 

%-ában, azaz 52.351,-Ft összegben állapítja meg. 

Tekintettel arra, hogy alpolgármester tiszteletdíja egy részéről (41.351,-Ft összegről) 

az önkormányzat javára írásban lemondott havi bruttó 11.000,-Ft, azaz havonta 

bruttó tizenegyezer forint összeg kerül részére kifizetésre.  



A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre és jogosult. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Takácsné Légrádi Edina 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

5.) Napirend: Szóbeli előterjesztés polgármester illetményének rögzítéséről 

Előadó: dr.Ádám Renáta jegyző, Rujzam Antal alpolgármester 

 

Jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. 

évi CLXXXIX.törvény 71.§ (4) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint az 500 fő 

lakosságszám alatti település főállású polgármesterének illetménye megegyezik a helyettes 

államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 

illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetménye összegének 20%-ával. 

 

A közszolgálati tisztviselőkről (Kttv.) szóló 2011. évi CXCIX. törvény 224. §-a szerint a 

helyettes államtitkár: alapilletménye 347.850,-Ft illetményalap (38.650.-Ft) kilencszerese  

illetmény kiegészítés 173.925,-Ft alapilletmény 50%-a, vezetői illetmény pótlék 226.103,-Ft 

alapilletmény 65 %-a összesen: 747.878,-Ft, ennek 20 %-a 149.576,-Ft.  

 

A főállású polgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott 

összegű költségtérítésre jogosult. 

 

Takácsné Légrádi Edina polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, 

tekintettel arra, hogy az ő béréről van, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-

testület zárja ki. 

A Képviselő-testület Takácsné Légrádi Edina polgármester kérésére 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.  

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (X.15.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Takácsné Légrádi Edina 

főállású polgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés a) pontja szerint 149.576,- Ft-, azaz 

egyszáznegyvenkilencezer-ötszázhetvenhat forint összegben állapítja meg. 

A főállású polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott 

összegű költségtérítésre és jogosult. 

A polgármester választása szerinti, de havonta nettó 12.700,-Ft, azaz tizenkettőezer-

hétszáz forint összegű béren kívüli juttatásra jogosult. 

A polgármester illetményéhez kapcsolódó – a munkáltatót terhelő – járulékfizetési 

kötelezettség a képviselő-testületet terheli. 



A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: dr.Ádám Renáta 

 jegyző 

Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 89/2014. (X.15.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Takácsné Légrádi Edina 

főállású polgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés a) pontja szerint 149.576,- Ft-, azaz 

egyszáznegyvenkilencezer-ötszázhetvenhat forint összegben állapítja meg. 

A főállású polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott 

összegű költségtérítésre és jogosult. 

A polgármester választása szerinti, de havonta nettó 12.700,-Ft, azaz tizenkettőezer-

hétszáz forint összegű béren kívüli juttatásra jogosult. 

A polgármester illetményéhez kapcsolódó – a munkáltatót terhelő – járulékfizetési 

kötelezettség a képviselő-testületet terheli. 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: dr.Ádám Renáta 

 jegyző 

Határidő: azonnal 

6.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a képviselői tiszteletdíjak megállapításáról. 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

Takácsné Légrádi Edina polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 35. §-a szerint a 

képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság 

tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást 

állapíthat meg, de a tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat 

kötelező feladatai ellátását. Javasolta, hogy a képviselők ugyanannyi tiszteletdíjat kapjanak, 

mint az előző testület tagjai, azaz havi bruttó 20.000,-Ft-ot.  

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az alábbi rendelettervezetet fogadja el: 

 

 

 

 

 

 



Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2014 (X.21.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés f) kapott 

felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a helyi önkormányzati képviselőkre. 

(2) Nem terjed ki a rendelet személyi hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre. 

2. § 

(1) A helyi önkormányzati képviselőt munkájáért havonta bruttó 20.000,-Ft tiszteletdíjra jogosult. 

(2) A tiszteletdíj elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a képviselő által megadott 

bankszámlaszámra történő utalásról a jegyző a Városlődi Közös Önkormányzati hivatal bevonásával 

gondoskodik 

3.§ 
(1)A Képviselő-testület tagjait költségtérítés illeti meg, ha a Képviselő-testület megbízása alapján 

értekezleteken, továbbképzésen, hivatalos megbeszélésen, tárgyaláson vesz részt. 

(2)A Költségtérítéshez vasúti- vagy autóbuszjegyet kell csatolni. 

(3)Amennyiben saját személygépkocsiját használja, úgy kiküldetési rendelvényt kell becsatolni. 

4. § 

 (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. október 12-től kell 

alkalmazni. 

(2) Hatályát veszti Farkasgyepű Község Önkormányzat a képviselők tiszteletdíjáról szóló 

8/2010.(X.18.) rendelete.  

 

  Takácsné Légrádi Edina    dr. Ádám Renáta 

        polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP  
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény ( továbbiakban:Jat.) 17. § (1) bekezdése 

szerint „a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 

- előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.”  Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni 

kell.  

1. A tervezett jogszabály társadalmi. gazdasági, költségvetési hatásai: 

Tekintettel arra, hogy előző képviselő-testület tagjai is ugyanannyi költségtérítést vettek fel, 

mint a jelen rendeletben megállapított, ezért nagyobb gazdasági, illetve költségvetési hatása 

nincsen. 

2. Környezeti és egészségi következményei: 

nincs 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A jogszabályban előírt rendeletalkotási kötelezettség elmaradásával mulasztásos 

törvénysértést követ el az önkormányzat. 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

INDOKOLÁS 

 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerint feladatkörében eljárva a helyi 

önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, 

illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. A 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) 

bekezdés f) pontja felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének arra, hogy 

az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak 

járó tiszteletdíjat és természetbeni juttatást rendeletben állapítsa meg.  

Jelen rendel 1.§-a annak személyi hatályát rögzíti. A 2.§ az összeget és a kifizetés módját, 

míg a 3.§ az egyéb költségtérítés szabályait rögzíti. A 4.§ a hatályba léptetéséről és 

hatályvesztő rendeletről rendelkezik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2014 (X.21.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés f) kapott 

felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a helyi önkormányzati képviselőkre. 

(2) Nem terjed ki a rendelet személyi hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre. 

2. § 

(1) A helyi önkormányzati képviselőt munkájáért havonta bruttó 20.000,-Ft tiszteletdíjra jogosult. 

(2) A tiszteletdíj elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a képviselő által megadott 

bankszámlaszámra történő utalásról a jegyző a Városlődi Közös Önkormányzati hivatal bevonásával 

gondoskodik 

3.§ 
(4)A Képviselő-testület tagjait költségtérítés illeti meg, ha a Képviselő-testület megbízása alapján 

értekezleteken, továbbképzésen, hivatalos megbeszélésen, tárgyaláson vesz részt. 

(5)A Költségtérítéshez vasúti- vagy autóbuszjegyet kell csatolni. 

(6)Amennyiben saját személygépkocsiját használja, úgy kiküldetési rendelvényt kell becsatolni. 

4. § 

 (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. október 12-től kell 

alkalmazni. 

(2) Hatályát veszti Farkasgyepű Község Önkormányzat a képviselők tiszteletdíjáról szóló 

8/2010.(X.18.) rendelete.  

 

  Takácsné Légrádi Edina    dr. Ádám Renáta 

        polgármester               jegyző 

 

 

 



7.) Napirend: Szóbeli előterjesztés bizottsági tagok megválasztásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Takácsné Légrádi Edina polgármester elmondta, hogy az önkormányzat SZMSZ-e egyetlen 

bizottság felállításáról rendelkezik és ez az ügyrendi bizottság. Meglátása szerint nem 

szükséges több bizottság felállítása. Javasolta, hogy a testület következő ülésén foglalkozzon 

a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatával is. Elmondta, hogy Mayer Nándort 

javasolja elnöknek, tagoknak pedig Kungl Melindát és Kocsis Tamást.  

A  képviselők a jelöltést elfogadták. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat …/2014. (X.15.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 

tagjainak az alábbi képviselőket választja meg: 

Mayer Nándor elnök 

Kocsis Tamás tag 

Kungl Melinda tag 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

következő képviselő-testületi ülésre az önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatának felülvizsgálatát a bizottsági struktúra megtartása és jelen 

határozatban foglalt tagjainak rögzítése mellett terjessze a képviselő-testület elé.  

Felelős: dr.Ádám Renáta 

 jegyző 

Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 90/2014. (X.15.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 

tagjainak az alábbi képviselőket választja meg: 

Mayer Nándor elnök 

Kocsis Tamás tag 

Kungl Melinda tag 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

következő képviselő-testületi ülésre az önkormányzat szervezeti és működési 



szabályzatának felülvizsgálatát a bizottsági struktúra megtartása és jelen 

határozatban foglalt tagjainak rögzítése mellett terjessze a képviselő-testület elé.  

Felelős: dr.Ádám Renáta 

 jegyző 

Határidő: azonnal 

 

8.) Napirend: Vegyes ügyek 

A vegyes ügyek keretében dr. Ádám Renáta jegyző tájékoztatta a képviselő-testület tagjait az 

irányadó jogszabályokról, összeférhetetlenségről, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, 

valamint az önkormányzati képviselők képzéséről.  

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános képviselő-testületi 

ülést 19.17 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


