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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 25-én 

de. 1000 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – 
megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint: 
 Szilágyi Sándor    polgármester 
 Bartha Jánosné   települési képviselő     
 Dr. Gadóczi István   települési képviselő 
 Illés János    települési képviselő 
 Sándor-Hajdu Mária  települési képviselő 
 Simon Albert   települési képviselő 
 Tóth Imre    települési képviselő 
  
 Polgármesteri Hivatal részéről:  
 Dr. Kertész Marianna  jegyző 
 Zsólyominé Gyenes Anikó jegyzőkönyvvezető 
  
 
Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint:  
 Kecskés Timea hatósági irodavezető, Ládi Jánosné Dr. Papp József Városi 

Könyvtár és Művelődési Otthon intézményvezetője, HVB tag, Bárdos 
Tiborné Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, Oláh Lajos 
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet mb. intézményvezetője, 
Czető Norbert református lelkész, Buti Jánosné HVB. elnöke, Bana 
Józsefné Fekete István Általános Iskola igazgatója, Tóth Jánosné HVB 
elnökhelyettes  

  
Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket, az ülést megnyitja. Külön köszöntöm dr. Miluczky Attilát Egyek 
Nagyközség Önkormányzatának polgármesterét. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 7 fő képviselő jelen van.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Bartha Jánosné képviselőre és a napirendi pont 
tárgyalására. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 7 fő igen szavazattal elfogadta. 
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1.  Napirendi pont:  
 
 

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
Ea.: Buti Jánosné HVB. elnöke 
/Írásos előterjesztés mellékelve./ 
 
 

Szilágyi Sándor polgármester: 
Felkérem Buti Jánosnét, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a 2014. október 12. 
napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról 
készített tájékoztatóját ismertesse. 

 
Buti Jánosné HVB. elnöke: 
 Tisztelt Megjelentek, a Választási Bizottság nevében szeretettel köszöntöm Önöket! A 

Helyi Választási Bizottság Elnökeként szeretném ismertetni a választással kapcsolatos 
eseményeket, eredményeket. Köztársasági Elnökünk Áder János 2014. október 12-ére 
tűzte ki a helyi önkormányzati választásokat. A választáson a lakosságszámtól függően 
volt meghatározva a képviselőkre vonatkozó létszámi előírás. A lakosságszámot minden 
év januárjában a Helyi Választási Iroda vezetőjének a lakossági adatot nyilvántartó 
központi szerv megküldi. Tiszacsege lakosainak száma 2014. január 01-jén 4781 fő volt. 
A választási törvény értelmében képviselő-jelöltként azok indulhattak, akik a lakosság 
1%-ának a javaslatát, az ajánlását elnyerték, ez Tiszacsege vonatkozásában 39 főt 
jelentett. Polgármesteri jelöléshez a lakosság 3%-ának az ajánlására volt szükség, ez 
Tiszacsegén 115 fő volt. A választási törvényben olyan változás is volt, hogy nem 
ajánlószelvényt kellett leadni a jelöltként indulóknak, hanem a választási irodánál 
szedték az ajánlási íveket és ezt kellett leadni 2014. szeptember 8-án 16 óráig. Ezeket 
az ajánlásokat a Helyi Választási Iroda és a Választási Bizottság átnézte, ellenőrizte, 
hogy nincs-e az adatokban valami eltérés, ezért volt olyan, hogy az ajánlószelvények 
között hibás, rontott ajánlás okozta az eltéréseket. A választási listára valamennyi 
képviselő-jelöltként induló személy 21 fő felkerült, mert rendelkeztek a megfelelő 
érvényes ajánlási számmal. Polgármester-jelöltként 6-an indultak. Nemzetiségi 
önkormányzatnál 11 induló volt és ebből 4 fő lehetett képviselő. A választási törvény 
értelmében az 1000-5000 fő közötti lakosságszámú településeknek 6 képviselője lehet. 
A választási törvény még abban is változott, hogy ezelőtt a névlistára ABC sorrendben 
kerültek fel a jelöltek, most ezt sorsolással döntöttük el. A névjegyzék a település több 
pontján ki volt függesztve, tehát a választópolgárok ezt több helyen megtekinthették, 
folyamatosan nyomon lehetett követni az internetes oldalakon is. A 
kampányidőszakban egy bejelentés érkezett szeptember 25-én a Helyi Választási 
Bizottsághoz áttétel útján. A kifogás a törvényben előírtaknak nem igazán felelt meg, a 
választási eljárásról szóló törvény 209 §-a előírja, hogy határidőn belül kell benyújtani 
ezeket a kifogásokat. Ez a kifogás határidőn túl érkezett és a 212 § előírja, hogy a 
bejelentőnek a nevét, lakcímét, személyi azonosítóját is tartalmazni kell, ez egy 
névtelen bejelentés volt. Így a választás eljárási törvény 215 §-a szerint ez érdemi 
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vizsgálat nélkül el lehet utasítani, és a bizottság el is utasította, a bejelentőt értesíteni 
nem tudtuk, mert név semmi nem volt, ezért a hirdetőtáblára tettük ki a határozatot. A 
választás előtt a választási bizottságok tagjai és a rendőrség a szavazóhelyiségeket 
ellenőrizték, mindent rendben találtak, október 12-én 6 szavazókörbe indult meg a 
választás, a hetedik szavazókör pedig a kisebbségi önkormányzati képviselők 
választására alakult szavazókör alkotta. Az urnáknál reggel 6 órától este 19 óráig 
lehetett a szavazatokat leadni. A választások napján a bizottságok munkáját segítették 
a delegáltak is, bejelentés semmilyen zavaró eseményről nem történt. A választás 
rendben lezajlott. A választással kapcsolatosan október 16-án a kisebbségi 
önkormányzattól érkezett még egy kifogás, de ez a kifogás is elkésett, mert a megadott 
határidőn belül nem érkezett be, ezen kívül a sértettek kifogásoló adatait nem 
tartalmazta, így a választási eljárásról szóló törvény 215 §-a alapján a választási 
bizottság érdemi vizsgálat nélkül ezt a kifogást is elutasította. Ezzel a választás napján 
megszületett eredmények jogerőre emelkedtek. A választási törvényben még változás 
volt az is, hogy 5 évre választottuk a képviselőket, polgármestereket, ezen kívül a 
jogerőre emelkedéstől számított 3 napon belül át kellett adni a megbízóleveleket a 
képviselőknek és a polgármesternek. Október 20-án ez az átadás megtörtént. Ezek után 
szeretném ismertetni a választás eredményét. A választópolgárok száma 3811 fő 
Tiszacsegén, 1880-an szavaztak. A négy évvel ezelőttivel összehasonlítva bizonyos 
csökkenést mutat a szavazók számában, bár nem annyit, mint a 8 évvel ezelőtti, most 
49,3% volt a szavazók részvétele, 4 évvel ezelőtt 51,13%. A választáson mozgóurnát 
kértek egészségügyi okok miatt 65-en. Polgármesterként indultak a választáson 6-an. 
Sorsolási sorrendben szeretném felolvasni. Füzesiné Nagy Zita 770 szavazatot kapott. 
Tóth Péter János 46 szavazatot, Puzsár János 82 szavazatot, Szilágyi Sándor 842 
szavazatot, Vadász István 27 szavazatot, Szántai János 91 szavazatot. A szavazatok 
alapján a polgármesteri választást Szilágyi Sándor Úr nyerte el. Gratulálok a Választási 
Bizottság és a Település Lakói nevében is és kívánom, hogy az elkövetkezendő időben 
legyen ereje, kitartása, türelme és egészsége ehhez a nehéz feladathoz, amit elvállalt.  

 Képviselő-jelöltként 21 fő indult, ebből 6 fő jutathatott be a testületbe, itt is sorsolási 
sorrendben mondom az eredményt. Bartha Jánosné 913 szavazatot kapott, dr. Gadóczi 
István 628, Papp Tünde 208, Vadász Lénártné 41, Ferge János 416, Bagdi Sándor 520, 
Molnárné Katona Tímea Melinda 530, Sándor-Hajdu Mária 654, Majláth Zoltán István 
290, Illés János 612, Simon Albert 883, Tóth Imre 830, Kerek László 285, Tóth Éva 113, 
Rózsa Marianna 178, Fekete Gergő Imre 371, Oláh Tibor 140, Megyesi Tibor 91, 
Triznyáné Vadász Hedvig 352, Oláh Csaba 55, Derzsényi János 592 szavazatot kapott. 
Így a megválasztott képviselők neve: Bartha Jánosné, Simon Albert, Tóth Imre, Sándor-
Hajdu Mária, dr. Gadóczi István, Illés János. A megválasztott képviselőknek is gratulálok 
és kívánom, hogy a jó együttműködés érdekében legyenek türelmesek, megértőek és a 
választópolgárok bizalmára szolgáljanak rá továbbra is. Köszönöm szépen. 
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2.   Napirendi pont:  

 
 

A polgármester és a képviselők eskütétele 
 

 
Buti Jánosné HVB. elnöke: 

Felkérem a képviselőket, hogy a himnusz meghallgatása után tegyék le az esküt.  
 
„Én, (a képviselő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom; a képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Hajdú-Bihar 
megyei Tiszacsege Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
 
A képviselők az esküokmányt aláírják.  

 
 

Buti Jánosné HVB. elnöke: 
Felkérem a polgármestert, hogy tegye le az esküt. 
 
„Én, (Szilágyi Sándor) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Hajdú-
Bihar megyei Tiszacsege Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
 
Szilágyi Sándor polgármester az esküokmányt aláírja. 
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3.   Napirendi pont:  

 
Napirendi pontok elfogadása 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat 
fogadja el.  Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezni 
szíveskedjen. 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pontok tárgyalását 
– 7 fő igen szavazattal elfogadta. 

 
Napirendi pontok: 

 
1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
 
2./ A polgármester és a képviselők eskütétele 
 
3./ Napirendi pontok elfogadása 
 
4./ Ideiglenes Bizottság létrehozása az alpolgármester-választás lebonyolításához   
 
5./ Az alpolgármester megválasztása 
 
6./ Az alpolgármester eskütétele  
 
7./ A polgármester illetményének megállapítása 
 
8./ A polgármester költségtérítésének megállapítása 
 
9./ Az alpolgármester díjazásának megállapítása 
 
10./ A bizottságok képviselő tagjainak megválasztása 
 
11./ Tájékoztatás összeférhetetlenség bejelentéséről, méltatlanságról, valamint 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 
 
12./ Különfélék 
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4.   Napirendi pont: 
   
 

Ideiglenes Bizottság létrehozása az alpolgármester-választás lebonyolításához   
 

 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Az alpolgármestert a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 
többséggel kell megválasztania a képviselő-testületnek. A titkos szavazás 
lebonyolításának szabályait az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 
12. §-a fogalmazza meg, mely szerint a titkos szavazás szavazólapon, és urna 
igénybevételével történik. A titkos szavazás lebonyolítása bizottsági feladat, ezért 
mivel nincsenek még megválasztva bizottságok, javaslom, hogy válasszon a testület egy 
ideiglenes bizottságot. A szavazás eredményéről a bizottság külön jegyzőkönyvet fog 
készíteni. 
Javaslom, hogy a titkos szavazást lebonyolító ideiglenes szavazatszámláló bizottság 
elnökének: Bartha Jánosnét-t, tagjának pedig: dr. Gadóczi Istvánt, és Tóth Imrét 
válassza  meg a képviselő-testület. 
Megkérdezem a javasolt személyektől, hogy vállalják-e a bizottságban való részvételt.  
Kérem, hogy igennel vagy nemmel válaszoljanak. 

 
Bartha Jánosné: 
 Igen. 
 
Dr. Gadóczi István: 
 Igen. 
 
Tóth Imre: 
 Igen.  
 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy személy megválasztása esetén zárt ülést 
kell tartani, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. Megkérdezem 
ezért a jelölteket, hogy beleegyeznek-e a nyilvános tárgyalásba. 

 
Bartha Jánosné: 
 Igen. 
 
Dr. Gadóczi István: 
 Igen. 
 
Tóth Imre: 
 Igen.  
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Szilágyi Sándor polgármester: 

Mielőtt a bizottság tagjairól döntenénk, a személyes érintettség miatt arról kell 
határoznia képviselő-testületnek, hogy a jelölteket kizárja-e a döntésből. 
Javaslom, hogy a kis létszámú testület miatt az érintettek ne kerüljenek kizárásra a 
döntésből. 
Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ideiglenes 
bizottság tagjainak és elnökének megválasztása során a javaslatban hozott képviselő-
jelölteket, mint érintetteket a szavazásból nem zárja ki.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az ideiglenes bizottság 
megválasztása során az érintetteket nem zárja ki a döntésből – 7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

186/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ideiglenes 
bizottság tagjainak és elnökének megválasztása során a javaslatban hozott képviselő-
jelölteket, mint érintetteket a szavazásból nem zárja ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Ismertetem a határozati javaslatot az elnök megválasztására: 
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (3) alapján az alakuló 
ülésen a tikos szavazások lebonyolítására ideiglenes bizottságot hoz létre. A bizottság 
elnökének BARTHA JÁNOSNÉ-t, választja meg.” 

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
 

 7 / 29 
 



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 
2014. OKTÓBER 25. NAPJÁN 

MEGTARTOTT NYÍLT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – ideiglenes bizottság elnökének 
Bartha Jánosnét – 6 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

187/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (3) alapján az alakuló 
ülésen a tikos szavazások lebonyolítására ideiglenes bizottságot hoz létre. Az 
Ideiglenes Bizottság elnökének BARTHA JÁNOSNÉ-t, választja meg. 
 
Az ideiglenes szavazatszámláló bizottság megbízatása az alpolgármester 
megválasztásával megszűnik.  

 
 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Ismertetem a határozati javaslatot a bizottság tagjainak megválasztására: 
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (3) alapján az alakuló 
ülésen a tikos szavazások lebonyolítására ideiglenes bizottságot hoz létre. Az 
Ideiglenes bizottság tagjainak Dr. Gadóczi Istvánt és Tóth Imrét választja meg.” 

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – ideiglenes bizottság tagjainak 
dr. Gadóczi Istvánt és Tóth Imrét – 5 fő igen szavazattal, 2 fő nem szavazott elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

188/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (3) alapján az alakuló 
ülésen a tikos szavazások lebonyolítására ideiglenes bizottságot hoz létre. Az 
Ideiglenes Bizottság tagjainak Dr. Gadóczi Istvánt és Tóth Imrét választja meg. 

 
Az ideiglenes szavazatszámláló bizottság megbízatása az alpolgármester 
megválasztásával megszűnik.  
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Szilágyi Sándor polgármester: 

Megérkezett a testvértelepülés polgármestere, ezúton köszöntöm prof. Broaina 
Gheorghe Lucian-t Magyargorbó polgármesterét.  

 
 
5.   Napirendi pont: 

 
Az alpolgármester megválasztása 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az alakuló ülés, vagy az azt követő ülés  
kötelező napirendi pontjai közé tartozik az alpolgármester megválasztása is, mellyel 
kapcsolatban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény fogalmaz meg 
előírásokat: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) 
bekezdése úgy rendelkezik, hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára, 
titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. 
A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.  
Az idézett jogszabály lényege a következő, hogy 

- minden településen kötelező legalább 1 alpolgármestert választani, 
- a polgármester joga és kötelezettsége, hogy az alpolgármester személyére 

javaslatot tegyen,  
- az alpolgármester a polgármester irányításával látja el a polgármester által 

meghatározott feladatokat, (ez indokolja azt, hogy csak olyan személyt 
választhat meg a képviselő-testület, akiről a polgármester úgy vélekedik, 
hogy hatékonyan együtt tud majd vele dolgozni), 

- kötelező titkos szavazással megválasztani az alpolgármestert. 
Az alpolgármester megválasztásához 4 igen szavazat szükséges.  
Ezek után ismertetem a képviselő-testülettel, hogy az általam az alpolgármesteri 
tisztségre javasolt személy: Simon Albert.  
Megkérem őt, hogy a testület előtt nyilatkozza ki, elfogadja-e a jelölést. 

 
Simon Albert: 

 Igen.  
 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Mielőtt az alpolgármesterről szavaznánk, a személyes érintettség miatt arról kell 
határoznia képviselő-testületnek, hogy a jelöltet kizárja-e a döntésből. 
Javaslom, hogy a kis létszámú testület miatt Simon Albert ne kerüljön kizárásra a 
döntésből. 
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Simon Albert: 
Kérném, hogy ne szavazzak.  
 

Szilágyi Sándor polgármester: 
Ismertetem a határozati javaslatot: 
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
alpolgármester választás során a javaslatban hozott Simon Albert alpolgármester-
jelöltet, mint érintetett a szavazásból nem zárja ki.”  
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Simon Albertet nem zárja ki a 
döntésből – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

189/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
alpolgármester választás során a javaslatban hozott Simon Albert alpolgármester-
jelöltet, mint érintetett a szavazásból nem zárja ki. 
 

 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Megkérem a bizottságot, hogy a titkos szavazást szíveskedjenek lebonyolítani.  
 
Bartha Jánosné Ideiglenes Bizottság elnöke: 

Mindenki kapni fog egy szavazólapot, melyen feltüntettük a jelölt nevét. A jelöltre 
szavazni az „Igen” vagy „Nem” aláhúzásával lehet. Megkérem a képviselőket, hogy az 
erre szolgáló urnába dobják be a kitöltött szavazólapot. 
Egy technikai szünetet kérnék a szavazás lebonyolítására.  

 
Szilágyi Sándor polgármester: 

A szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendelek el.  
 

Szilágyi Sándor polgármester a titkos szavazás lebonyolításának idejére szünetet 
rendel el.   

 
A titkos szavazás lezajlott. 
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Szilágyi Sándor polgármester: 
A szünet után felkérem Bartha Jánosnét, hogy ismertesse a titkos szavazás 
eredményét. 

 
Bartha Jánosné Ideiglenes Bizottság elnöke:  

Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a szavazás 
eredménye „nem” szavazat nem volt, 6 „igen” szavazattal Simon Albertet 
alpolgármesternek a képviselő-testület megválasztotta.  

 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Megállapítom, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) 
bekezdése alapján Simon Albertet társadalmi megbízatású alpolgármesterré 
megválasztotta.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Simon Albert 
alpolgármesternek történő megválasztását – 6 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

190/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján 
SIMON ALBERT-et társadalmi megbízatású alpolgármesterré választja meg. 
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6.   Napirendi pont: 

 
 

Az alpolgármester eskütétele  
 
 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Simon Albertnek, alpolgármesteri minőségében is esküt kell tennie a képviselő-
testület előtt.  Kérem az alpolgármester Urat, hogy az eskü szövegét ismételje 
utánam. 
 

„Én, (Simon Albert) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 
megtartom és másokkal is megtartatom; az alpolgármesteri tisztségemből 
eredő feladataimat a Hajdú-Bihar megyei Tiszacsege Város fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom. 
 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
 

Simon Albert társadalmi megbízatású alpolgármester az esküokmányt aláírja.  
 
 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Szeretném ismertetni a Képviselő-testülettel magyargorbó testvértelepülés 
polgármesterének jókívánságait:  
„Garbo és Tiszacsege 
2014. 10. 25.  
Tisztelt Szilágyi Sándor Úr gratulálok Önnek a 2014. október 12-ei helyi választások 
alkalmával újra megnyert Tiszacsege Város polgármesteri címéhez. További sok sikert 
és kitartást kívánok tevékenységében Tisztelettel barátja és kollégája prof. Broaina 
Gheorghe Lucian polgármester” 
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7.   Napirendi pont: 
 
 

A polgármester illetményének megállapítása 
 
 

Szilágyi Sándor polgármester: 
Az ülés vezetését Simon Albert alpolgármester részére átadom.  

 
Szilágyi Sándor polgármester átadja az ülés vezetését Simon Albert részére.  

 
Simon Albert alpolgármester:  

Szeretném megköszönni a bizalmat a képviselő-testület tagjaitól, a választópolgároktól, 
amellyel felhatalmaztak, hogy idekerüljek. Alpolgármesterként amennyiben időm és 
elfoglaltságom engedi, mindenki tudja, hogy az iskolában töltök be vezető tisztséget, 
természetesen, ami rám háruló feladat lesz, annak igyekszek eleget tenni.  
Mielőtt az illetményről szavaznánk, a személyes érintettség miatt arról kell határoznia 
képviselő-testületnek, hogy a polgármestert kizárja-e a saját illetményéről való 
döntésből. 
Javaslom, hogy a kis létszámú testület miatt Szilágyi Sándor polgármester ne kerüljön 
kizárásra a döntésből. 
Ismertetem a határozati javaslatot: 
 „Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy polgármester 
illetményének megállapítása során Szilágyi Sándor polgármestert, mint érintetett a 
szavazásból nem zárja ki.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Szilágyi Sándor polgármestert, 
mint érintetett a szavazásból nem zárja ki – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

191/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy polgármester 
illetményének megállapítása során Szilágyi Sándor polgármestert, mint érintetett a 
szavazásból nem zárja ki. 
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Simon Albert alpolgármester:  
Ismertetem az előterjesztésben foglaltakat:  
„A képviselő-testület a polgármester díjazásáról megállapító határozatot hoz. A 
polgármester díjazása azonban függ attól, hogy a polgármesteri tisztséget főállásban, 
vagy társadalmi megbízatásban töltik be. A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 64. § (2) bekezdése alapján 
„főállású a polgármester, ha főállású polgármesterként választották meg.” Tekintettel 
arra, hogy Szilágyi Sándor polgármester a jelöltként történő nyilvántartásba vétele 
során arról nyilatkozott, hogy főállásban kívánja betölteni a tisztséget, így főállású 
polgármesterként választották meg. 
A főállású polgármester díjazásáról a Mötv. 71. § (4) bekezdése rendelkezik. A törvény 
a lakosságszám alapján differenciál az illetmény összegének tekintetében. Tiszacsege 
településen a 2014. január 1-jei állapot szerint 4 781 fő lakik. A lakosságszámra (1 501-
10 000 fő között) tekintettel a Mötv. 71. § (4) bekezdés c) pontja alapján a 
polgármester illetménye a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) meghatározott alapilletményből, 
illetménykiegészítésből, vezetői illetménypótlékból álló illetményének 60%-a. 
A Kttv. 132. §- a alapján az illetményalap az 38 650 Ft. A Kttv. 224. § (1) bekezdése 
alapján a helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap kilencszerese, azaz 
347 850 Ft, a Kttv. 224. § (2) bekezdése szerint az illetménykiegészítésének mértéke az 
alapilletmény 50 %-a, azaz 173 925 Ft, a  Kttv. 224. § (3) bekezdésében rögzítettek 
szerint a vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65 %-a, azaz 226 103 Ft. Ezek 
alapján a helyettes államtitkár illetménye összesen 747 878 Ft. A Kttv. 224. § (4) 
bekezdése alapján a helyettes államtitkár alapilletménye legfeljebb 30 %-kal 
eltéríthető, így az alapilletmény maximum 452 205 Ft lehet, ebben az esetben az 
illetménykiegészítés 226 103 Ft, a vezetői illetménypótlék 293 933 Ft (összesen: 
972 241 Ft). 
Mindezek alapján a polgármester illetménye 448 727 Ft, valamint 584 345 Ft közé 
eshet. 
A polgármester illetményének megállapításakor 15 %-os eltérítést javasolok, így az 
illetmény összege 516 035 Ft, a Kttv. 131. § (1) bekezdésében rögzített kerekítési 
szabályokat figyelembe véve 516 100 Ft. 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, az alábbi 
határozati javaslatot pedig elfogadni szíveskedjen.” 
Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat. Mivel javaslat nem hangzott el, 
ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ára, valamint a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 224. §-ára tekintettel a polgármester 
illetményét 516 100 Ft-ban, azaz ötszáztizenhatezer-egyszáz forintban állapítja meg.” 
Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. 

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – polgármester illetményének 
516 100 Ft-ban történő megállapítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

192/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ára, valamint a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 224. §-ára tekintettel a polgármester 
illetményét 516 100 Ft-ban, azaz ötszáztizenhatezer-egyszáz forintban állapítja meg. 

 
 
 
8.   Napirendi pont: 

 
 

A polgármester költségtérítésének megállapítása 
 

 
Simon Albert alpolgármester:  

Mielőtt a költségtérítésről szavaznánk, a személyes érintettség miatt arról kell 
határoznia képviselő-testületnek, hogy a polgármestert kizárja-e a saját 
költségtérítésének megállapítására vonatkozó döntésből. 
Javaslom, hogy a kis létszámú testület miatt Szilágyi Sándor polgármester ne kerüljön 
kizárásra a döntésből. 
Ismertetem a határozati javaslatot: 
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
polgármester költségtérítésének megállapítása során Szilágyi Sándor polgármestert, 
mint érintetett a szavazásból nem zárja ki.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Szilágyi Sándor 
polgármestert, mint érintetett a szavazásból nem zárja ki – 7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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193/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy polgármester 
költségtérítésének megállapítása során Szilágyi Sándor polgármestert, mint érintetett 
a szavazásból nem zárja ki. 
 

 
Simon Albert alpolgármester:  

Megkérdezem a polgármestert, hogy igényt tart-e költségátalány megállapítására? 
 
Szilágyi Sándor polgármester: 
 Igen.  
 
Simon Albert alpolgármester:  

Ismertetem az előterjesztésben foglaltakat: 
„A képviselő-testület a polgármester költségtérítéséről megállapító határozatot hoz. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 71. § (6) bekezdése alapján „főállású polgármester […] havonta 
az illetményének […] 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.” 
A fentiekre tekintettel a költségtérítés összege 77 415 Ft.  
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, az alábbi 
határozati javaslatot pedig elfogadni szíveskedjen.” 
Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat. Mivel javaslat nem hangzott el, 
ismertetem a határozati javaslatot: 
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdésére tekintettel a 
polgármester költségtérítésének összegét 77 415 Ft-ban állapítja meg.” 
Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Szilágyi Sándor polgármester 
költségtérítésének megállapítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

194/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdésére tekintettel a 
polgármester költségtérítésének összegét 77 415 Ft-ban állapítja meg. 
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Simon Albert alpolgármester átadja az ülés vezetését  
Szilágyi Sándor polgármester részére.  

 
 
 

9.   Napirendi pont: 
 
 

Az alpolgármester díjazásának megállapítása 
 

 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Mielőtt az alpolgármester díjazásának megállapításáról szavaznánk, a személyes 
érintettség miatt arról kell határoznia képviselő-testületnek, hogy az alpolgármestert 
kizárja-e a saját díjazásának megállapítására vonatkozó döntésből. 
Javaslom, hogy a kis létszámú testület miatt Simon Albert alpolgármester ne kerüljön 
kizárásra a döntésből. 
Ismertetem a határozati javaslatot: 
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
alpolgármester díjazásának megállapítása során Simon Albert alpolgármestert, mint 
érintetett a szavazásból nem zárja ki.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Simon Albertet nem zárja ki a 
döntésből – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

195/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
alpolgármester díjazásának megállapítása során Simon Albert alpolgármestert, mint 
érintetett a szavazásból nem zárja ki. 
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Szilágyi Sándor polgármester: 

Ismertetem az előterjesztésben foglaltakat: 
„A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése alapján az alakuló ülésen vagy az 
azt követő ülésen, a polgármester előterjesztése alapján dönt az alpolgármester 
illetményéről. 
Tekintettel arra, hogy a polgármester egy társadalmi megbízatású alpolgármestert 
javasolt a Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján az alpolgármester tiszteletdíja a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70-90 %-áig terjedő összeg 
lehet. A Mötv. 71. § (5) bekezdése szerint  társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíja a főállású polgármester illetményének 50 %-a, ami 258 050 Ft. 
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításakor a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíjának 70 %-áig terjedő összeget javasolok, így a társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 180 635 Ft. 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, az alábbi 
határozati javaslatot pedig elfogadni szíveskedjen.” 
Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat. Mivel javaslat nem hangzott el, 
ismertetem a határozati javaslatot: 
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80 § (2) bekezdésére tekintettel az 
alpolgármester tiszteletdíját 180 635 Ft-ban állapítja meg.” 

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Simon Albert alpolgármester 
tiszteletdíját – 6 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

196/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80 § (2) bekezdésére tekintettel az 
alpolgármester tiszteletdíját 180 635 Ft-ban állapítja meg. 
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Simon Albert alpolgármester: 
Nyilatkozom, hogy a tiszteletdíj meghatározott részéről lemondok.  

 
Szilágyi Sándor polgármester: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80 § (2) 
bekezdése alapján: „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.” 
Az Alpolgármester Úr által tett nyilatkozat ismeretében ismertetem a határozati 
javaslatot: 
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80 § (2) bekezdésére, valamint 
Simon Albert alpolgármester által az alpolgármesteri tiszteletdíj mértékére benyújtott 
nyilatkozatára tekintettel – úgy határoz, hogy SIMON ALBERT alpolgármester 
tiszteletdíját havi 70.000 Ft-ban, azaz hetvenezer forintban állapítja meg.” 

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Simon Albert nyilatkozatának 
figyelembevételével az alpolgármester tiszteletdíját 70 ezer Ft-ban – 6 fő igen 
szavazattal, 1 fő nem szavazott elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

197/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80 § (2) bekezdésére, valamint 
Simon Albert alpolgármester által az alpolgármesteri tiszteletdíj mértékére benyújtott 
nyilatkozatára tekintettel – úgy határoz, hogy  
 

SIMON ALBERT alpolgármester tiszteletdíját havi 70.000 Ft-ban, 
azaz hetvenezer forintban állapítja meg. 
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10.   Napirendi pont: 
 
 

A bizottságok képviselő tagjainak megválasztása 
 
 
Szilágyi Sándor polgármester: 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II.18.) 
önkormányzati rendelet 21. § -a úgy rendelkezik, hogy Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottságot, valamint Szociális és Egészségügyi Bizottságot hoz létre a Képviselő-
testület, a bizottságok száma 3 fő. Indítványozom, hogy egyenként döntsön a testület a 
javasolt személyekről. Először az elnök, majd a két tag megválasztására kerüljön sor. 
Elsőként az Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökére és tagjaira teszek javaslatot:  
A Pénzügyi Bizottság elnökének: Bartha Jánosnét, tagjainak: Dr. Gadóczi Istvánt és Illés 
Jánost javaslom. Kérem a képviselőket, hogy tegyék meg javaslataikat. A képviselők 
részéről javaslat nem hangzott el. 
Megkérdezem a javasolt személyektől, hogy vállalják-e a bizottságban való részvételt.  
Kérem, hogy igennel vagy nemmel válaszoljanak. 
 

Bartha Jánosné: 
 Igen 
 
Dr. Gadóczi István: 
 Igen. 
 
Illés János: 
 Igen. 

 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy személy megválasztása esetén zárt ülést kell 
tartani, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. Megkérdezem ezért a 
jelölteket, hogy beleegyeznek-e a nyilvános tárgyalásba. 

 
Bartha Jánosné: 
 Igen 
 
Dr. Gadóczi István: 
 Igen. 
 
Illés János: 
 Igen. 
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Szilágyi Sándor polgármester: 

Mielőtt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjairól döntenénk, a személyes érintettség 
miatt arról kell határoznia képviselő-testületnek, hogy a jelölteket kizárja-e a 
döntésből. Javaslom, hogy a kis létszámú testület miatt az érintettek ne kerüljenek 
kizárásra a döntésből. 
Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása során a javaslatban hozott 
képviselő-jelölteket, mint érintetteket a szavazásból nem zárja ki.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság megválasztása során a jelölteket nem zárja ki a döntésből – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

198/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása során a javaslatban hozott 
képviselő-jelölteket, mint érintetteket a szavazásból nem zárja ki. 
 
 

Szilágyi Sándor polgármester: 
Ismertetem a határozati javaslat az elnök megválasztására: 
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság elnökének BARTHA JÁNOSNÉ-t, választja meg.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság elnökének Bartha Jánosnét – 6 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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199/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság elnökének BARTHA JÁNOSNÉ-t, választja meg. 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester: 
 Ismertetem a határozati javaslat az egyik tag megválasztására: 

„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
tagjának Dr. GADÓCZI ISTVÁN-t, választja meg.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság tagjának dr. Gadóczi Istvánt – 6 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

200/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság tagjának Dr. GADÓCZI ISTVÁN-t, választja meg. 
 
 

Szilágyi Sándor polgármester: 
Ismertetem a határozati javaslat a másik tag megválasztására: 
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
tagjának ILLÉS JÁNOS-t, választja meg.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság tagjának Illés Jánost – 6 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:  
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201/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság tagjának ILLÉS JÁNOS-t, választja meg. 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökére és tagjaira teszek javaslatot:  
A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének: Tóth Imrét, tagjainak: Dr. Gadóczi 
Istvánt és Sándor-Hajdu Máriát javaslom. Kérem a képviselőket, hogy tegyék meg 
javaslataikat. A képviselők részéről javaslat nem hangzott el. Megkérdezem a javasolt 
személyektől, hogy vállalják-e a bizottságban való részvételt.  
 

Tóth Imre: 
 Igen.  
 
Dr. Gadóczi István: 
 Igen. 
 
Sándor-Hajdu Mária: 
 Igen. 

 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy személy megválasztása esetén zárt ülést kell 
tartani, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. Megkérdezem ezért a 
jelölteket, hogy beleegyeznek-e a nyilvános tárgyalásba. 

 
Tóth Imre: 
 Igen.  
 
Dr. Gadóczi István: 
 Igen. 
 
Sándor-Hajdu Mária: 
 Igen. 
 
 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Mielőtt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjairól döntenénk, a személyes 
érintettség miatt arról kell határoznia képviselő-testületnek, hogy a jelölteket kizárja-e 
a döntésből. 
Javaslom, hogy a kis létszámú testület miatt az érintettek ne kerüljenek kizárásra a 
döntésből. 
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Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása során a javaslatban 
hozott képviselő-jelölteket, mint érintetteket a szavazásból nem zárja ki.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság megválasztása során a jelölteket nem zárja ki a döntésből – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

202/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása során a javaslatban 
hozott képviselő-jelölteket, mint érintetteket a szavazásból nem zárja ki. 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester: 

A határozati javaslat az elnök megválasztására: 
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság elnökének TÓTH IMRÉ-t, választja meg.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság elnökének Tóth Imrét – 6 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

203/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság elnökének TÓTH IMRÉ-t, választja meg. 
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Szilágyi Sándor polgármester: 

Ismertetem a határozati javaslat az egyik tag megválasztására: 
 „Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tagjának dr. GADÓCZI ISTVÁN-t, választja meg.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tagjának dr. GADÓCZI ISTVÁN-t – 6 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

204/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tagjának dr. GADÓCZI ISTVÁN-t, választja meg. 

 
 
 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Ismertetem a határozati javaslat a másik tag megválasztására: 
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tagjának SÁNDOR-HAJDU MÁRIÁ-t, választja meg.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tagjának SÁNDOR-HAJDU MÁRIÁ-t – 6 fő igen szavazattal, 1 fő nem 
szavazott elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

205/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tagjának SÁNDOR-HAJDU MÁRIÁ-t, választja meg. 
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11.   Napirendi pont: 
 

Tájékoztatás Összeférhetetlenség bejelentéséről, méltatlanságról, valamint 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 
 
 

Szilágyi Sándor polgármester: 
Összeférhetetlenség: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 36-37. §-a rendelkezik az összeférhetetlenség, valamint az 
összeférhetetlenségi eljárás rendjéről.  
Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az 
összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megszüntetni. 
Az eltitkolt összeférhetetlenség méltatlansági oknak minősül, amely maga után 
vonhatja a képviselői megbízatás megszüntetését. 
Méltatlanság: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 38. §-a rendelkezik a méltatlansági szabályok rendjéről.  
Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti az önkormányzati 
képviselő megbízatását.  
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség: Az önkormányzati képviselő megválasztásától, 
majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül 
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját 
vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát.  
A vagyonnyilatkozat megtételéhez szükséges formanyomtatványokat a jövő hét 
folyamán minden képviselő részére biztosítjuk.  
 
 

11.   Napirendi pont: 
 

Különfélék 
 
a.) Gépjárművek külföldi használata 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester: 
 A járművekkel kapcsolatban szeretném, ha határozatot fogadnátok el. Az egyik, ahhoz, 

hogy a járműveket külföldre vihessük, képviselő-testület engedélye szükséges, melyet 
közjegyzővel közokiratba kell foglalni. Mi Magyarországról a gépjárművet csak akkor 
vihetjük ki, ha engedélyezitek. Ismertetem a határozati javaslatot:  
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„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi Szilágyi Sándor 
polgármester, Dr. Kertész Marianna jegyző, valamint Széles Imre, Papp László és 
Fenyves Zsolt gépkocsivezetők részére, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi 
gépjárműveket külföldre vihetik: 

- Fiat Ducato    (rendsz.: MBT-969) 
- Suzuki SX 4   (rendsz.: MGB-673) 
- Suzuki SX 4   (rendsz.: LPS-402) 
- Peugeot Boxer   (rendsz.: KGH-988) 

Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a gépjárművek külföldi 
használata közjegyzői okiratba történő foglalása érdekében eljárjon.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – gépjárművek külföldi 
használatát – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

206/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi Szilágyi Sándor 
polgármester, Dr. Kertész Marianna jegyző, valamint Széles Imre, Papp László és 
Fenyves Zsolt gépkocsivezetők részére, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi 
gépjárműveket külföldre vihetik: 
 

- Fiat Ducato    (rendsz.: MBT-969) 
- Suzuki SX 4   (rendsz.: MGB-673) 
- Suzuki SX 4   (rendsz.: LPS-402) 
- Peugeot Boxer (rendsz.: KGH-988) 

 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a gépjárművek külföldi 
használata közjegyzői okiratba történő foglalása érdekében eljárjon.    
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Szilágyi Sándor polgármester 
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b.) Korlátlan gépjármű használata 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Az én személyemet érintő gépjárműveknek a használatát, illetve a vízijárműre is, én 
után néztem személyi használat külön önkormányzat polgármestereinek nincs, én 
továbbra is kérném a Képviselő Társaimtól, hogy részemre a korlátlan 
gépjárműhasználatot megszavaznátok. Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szilágyi Sándor polgármester 
részére korlátlan gépjármű használatot biztosít az önkormányzat tulajdonában lévő 
összes gépjárműve (lassújármű, vízi jármű, személygépjármű, tehergépkocsi stb.) 
fölött.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – korlátlan gépjármű 
használatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

207/2014.(X. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szilágyi Sándor polgármester 
részére korlátlan gépjármű használatot biztosít az önkormányzat tulajdonában lévő 
összes gépjárműve (lassújármű, vízi jármű, személygépjármű, tehergépkocsi stb.) 
fölött.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Szilágyi Sándor polgármester 
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Szilágyi Sándor polgármester: 

Köszönöm a bizalmat. A tiszacsegei emberekre nem jellemző a feljelentgetés, de több 
polgármestert feljelentettek. Az, hogy egy polgármester mikor megy szolgálati útra 
vagy mikor nem, én úgy gondolom, hogy mindig Tiszacsege javát szolgáltam, és ezután 
is azt fogom szolgálni, minden olyan cselekedetem a település előmenetelét fogja 
szolgálni. Kérdezem a Képviselő Társaimat, hogy bármivel kapcsolatban van-e 
kérdésetek.  
Az alakuló ülés zárásaként hallgassuk meg a szózatot.  

 
 

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester 
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és 
az ülést bezárta.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 

       Szilágyi Sándor      Dr. Kertész Marianna 
        polgármester                     jegyző 
 
 
 
 

Bartha Jánosné 
jegyzőkönyvhitelesítő 
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