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Ikt.sz.: I/444-27/2019. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 24-én 

du. 1700 órai kezdettel – a Szolgáltató Csarnok nagytermében (4066 Tiszacsege, 
Fő utca 43-45.) – megtartott alakuló üléséről. 

 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint: 
 Fekete Gergő    polgármester 
 Bartha Jánosné   települési képviselő     
 Derzsényi János    települési képviselő 
 Illés János    települési képviselő 
 Komóczi Imre   települési képviselő 
 Simon Albert   települési képviselő 
 Tóth Imre    települési képviselő 
  
 Polgármesteri Hivatal részéről:  
 Dr. Nagyné dr. Leel-Őssy Ildikó  mb. jegyző 
 Vásári-Orosz Andrea  jegyzőkönyvvezető 
  
 
Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint:  
   
  

Fekete Gergő polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Külön köszönti a 
meghívott vendégeket, és a jelen lévő lakosságot, az ülést megnyitja. Megállapítja, 
hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselő jelen van.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Vásári-Orosz Andreára. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető személyét 
– 7 fő igen szavazattal elfogadta. 
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1.  Napirendi pont:  

 
Köszöntő, polgármesteri program ismertetése 

 
Fekete Gergő polgármester: 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Tisztelettel köszöntöm a kedves meghívottakat, vendégeket, az újonnan megválasztott 
Képviselő – testület tagjait, választási bizottságot, az önkormányzat dolgozóit és 
Tiszacsege város lakosságát! 

Tisztelettel Köszöntöm Bodó Sándor országgyűlési képviselő- és államtitkár urat, Nagy 
Antalt a Nagév-csoport tulajdonos-ügyvezetőjét, Uzonyi Imrét a Nagév ügyvezető 
igazgatóját, Dr. Miluczky Attilát – Egyek nagyközség polgármesterét, Hegedűs Pétert – 
Balmazújváros polgármesterét. 

Az önkormányzat alakuló ülése ünnep. Ünnepeljük, hogy a csegei emberek 
kinyilvánították véleményüket és meghatározták az irányt, amerre városunknak 
alakulnia kell: a jövő. Az olyan külsőségek, mint a zászlók és ünnepi öltözetek hangsúlyt 
és jelentőséget adnak annak, amit ma itt mindnyájan átérzünk. Minden önkormányzati 
választás után, a választásoktól a testület eskütételéig tart a demokráciának az az 
ünnepi időszaka, amikor a hatalom birtokosa, a nép, kinyilvánítja akaratát, s amikor 
akarata testet ölt, formát nyer a képviselő testület tagjainak megbízatásában. 

Egy kedves barátomat idézve feltettem magamnak is a kérdést, amely a 
következőképpen hangzik: „Az alakuló képviselő-testületi ülésnek mi kölcsönöz – a szó 
legnemesebb értelmében – ünnepélyes, emelkedett hangulatot, semmilyen más 
eseménnyel és pillanattal össze nem vethető komolyságot?” 

A válasz egyszerűbb, mint azt sokan hinnénk: az eskü formájában kimondott szó ereje. 

A magyarok úgy tartják, hogy az eskütételnek három alapfeltétele van: belátással, csak 
igaz dologban és igazmondással történjék.  

Belátással: azaz körültekintéssel, okossággal, megfontoltan és tisztelettel. 

Igaz dologban: azaz az eskü igaz, megengedett és tisztességes dologra vonatkozzék. 

Igazmondással: azaz mindenben egyezzék a valósággal. 

Ezek alapján bátran kijelenthetjük, hogy az eskü nem formaság. Tudják, miért maradt 
fenn ez a magyar jogban? Mert ezzel a jog az esküt tevők személyes, lelkiismereti 
meggyőződésére, a közhivatalt betöltők, a közfeladatot ellátók erkölcsi minőségére 
épít. Én ezzel egyetértek, és ebből az erkölcsi minimumból nem engedek. Egy város 
vezetése akkor van bölcs kezekben, ha a megválasztott polgármester és képviselők 
életvitelükkel, hozzáállásukkal, személyiségükkel és törvények előtti 
feddhetetlenségükkel példát mutatnak a város lakóinak, egyfajta iránytűként 
szolgálnak az utat keresőknek. Mi vagyunk Tiszacsege első emberei, és erre a bizalomra 
nem egy választás alkalmával, hanem az 5 év múlva esedékes választásig minden egyes 
nap, minden egyes kimondott szavunkkal és tettünkkel rá kell szolgálnunk. Hiszen, mi 
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különleges helyzetben vagyunk. A mi munkáltatónk nem egy vállalkozó, vagy egy cég, 
hanem Tiszacsege város választó polgárai.  

 

2019. október 13-án a csegei emberek rég nem látott egységben határozták meg az 
irányt. Ez a rengeteg ember, aki bizalmat szavazott, egy soha ki nem merülő erkölcsi 
forrás arra, hogy az előttünk álló és megoldásra váró feladatokat sikerrel vegyük. 
Mindenkinek – nekem is, képviselőtársaimnak is – lehetnek rossz napjai, amikor nem 
olyan lendülettel indul az ember dolgozni. Viszont! Ez a mérhetetlenül sok szeretet, 
amit nap, mint kapok az emberektől mindig gondoskodni fog arról, hogy Tiszacsege 
Városáért végzett munkám során mindig a maximumon felül teljesítsek. Köszönöm! 
Fantasztikusak vagyok! 

Külön szeretném megköszönni Dr. Miluczky Attilának és Csetneki Csabának a 
választások óta azt a sok segítséget, amit fiatal polgármesterként kaptam eddig, és 
hogy a továbbiakban is számíthatok rátok! Tudni kell, hogy ez a 3 település egymásra 
van utalva, és akkor érhetjük el a legnagyobb sikereket, ha összefogunk és együtt 
gondolkodva, együtt dolgozva építjük településeinket és egymást. Én ebben maximális 
partner leszek, ezt megígérhetem. 

 

Tiszacsege Város lakosságának akaratából Polgármesterként Köszöntöm az újonnan 
megválasztott képviselő-testület tagjait: 

 

1 Tóth Imre Független 741 Képviselő 

2 Komóczi Imre Független 738 Képviselő 

3 Bartha Jánosné Független 731 Képviselő 

4 Simon Albert Független 730 Képviselő 

5 Derzsényi János Független 642 Képviselő 

6 Illés János Független 514 Képviselő 

 

Tisztelettel köszöntöm a politikai és társadalmi szervezetek tagjait és vezetőit, akiknek 
munkájára és tenni akarására számítok az elkövetkező 5 évben. Nagy szükség van civil 
szervezetekre, közszereplőkre de leginkább békességre. Tudomásul kell venni 
mindenkinek, hogy veszekedésből, feljelentgetésből, egymás becsmérléséből, jogtalan 
és alaptalan kritikából nem lehet építkezni. Építkezni pedig a következőkből lehet: 
segítő szándék, egymás megbecsüléséve, szorgalom és sok-sok felelősségteljes munka. 
A szánkat jártatni és nagyokat mondani a felelőtlen, valós értéket teremteni pedig a 
felelős út, amelyen el kell indulnunk. 

A választási eredmények igazolják a filozófiámat, amelyre az egész kampányomat 
építettem: hogy az emberek a tartalomban gazdag, érték alapú politizálás felé 
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fordultak. Az úgynevezett gyűlölködők nem taroltak és a hangzatos, ámbár üres 
szavalataik is visszhang nélkül maradtak. A választást olyanok döntötték el, akik a 
háttérben maradva, véleményüknek a szavazólapokon hangot adva mondták ki: egy 
korszak véget ért, és kezdődjék egy új. Tiszacsege város lakói dolgos, rendes és 
tisztességes emberek, akiknek a véleménye a mindenkori vonalvezető a polgármester 
számára. 

Kérem jegyezze ezt meg mindenki magának és legalább öt évig ne felejtsék el: 
Tiszacsege városa a szabad, tisztességes és a másik embert tiszteletben tartó, továbbá 
eredményeket felmutató érték alapú politizálásra szavazott! 

Tisztelt Képviselő-társaim! 

Tiszacsegén a munkanélküliség és a szegénység arra figyelmeztet bennünket, hogy sok 
helyi lakos kénytelen a magyar államtól kapott támogatásból élni. Ez így nagyon nem 
jó. Azért választottak meg minket, mert tennünk és cselekednünk kell azért, hogy 
mindenkinek lehetősége legyen a saját munkája által megélni és fejlődni. Határozottan 
a tettek mezejére kell lépni, hogy egy cél vezéreljen minket: alázatos, kitartó és magas 
szintű munkával újra naggyá tenni Tiszacsegét. Nem mondhatunk ilyen mondatokat, 
hogy hát ezt így szoktuk, meg jól van az úgy, ahogy van! Mindnyájunknak össze kell 
fognunk és saját korlátainkat átlépve kimagasló teljesítményt kell nyújtanunk! 

A következő Európai Uniós ciklusban újra rengeteg forrás jön Hajdú-Bihar megyébe. Ez 
egy újabb esély, egy újabb hatalmas lehetőség, amelynek segítségével újabb 
beruházásokat tudunk Tiszacsegére hozni. Bodó Sándor képviselő úr személye a 
garancia arra, hogy városunk felett őrangyalként mindig azt nézi, hogy hol és mikor tud 
segíteni, hogy a csegei emberekhez is elérjen az a fejlődés, amely országszerte 
tapasztalható. A profi pályázat író gárdánknak, továbbá Bodó Sándor képviselő Úrnak 
köszönhetően Tiszacsege jó dolgok előtt áll. A sikerekhez azonban nem csak pályázatok 
kellenek. Nem beszélhetnénk semmiféle sikerről az itt élő emberek szorgalma, a jó 
minőségű földek és a csodálatos Tiszapart és fürdő nélkül, mert mind-mind olyan 
erőforrások, melyek a kedvező gazdasági környezettel, egészséges szemléletű 
gazdálkodással és sok jó, rátermett ember kimagasló teljesítményével párosulva, 
visszaadhatják városunknak azt nagyságot és elismertséget, amely 20-30 évvel ezlőtt 
jellemezte. Én ezért fogok dolgozni és bízom benne, hogy Önöket is ez vezérli. 

A konkrét gazdasági programot később tárgyaljuk, addig is kiemelem mit tartok 
Polgármesterként elsődleges feladatomnak: 

• orvosi szakrendelések megszervezése, 500 Ft-os vérvételi díj eltörlése, 
krízisotthonok létrehozása,  

• fürdő működésének átalakítása, üzletek kötelező zárva tartásának megszüntetése 
megfelelő garanciák mellett, 

• helyi kisbuszjárat megszervezése, helyközi buszjáratok menetrendjének 
ésszerűsítése és első ingatlanhoz jutók támogatásának bevezetése, 

• Tanulmányi ösztöndíjprogram bevezetése, munkahelyek bővítése és lehetőleg 
teremtése 
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• a közhasznú programok hatékonyságának növelését és 

• a lakosság és polgármesteri hivatal közötti kommunikáció modernizálása. 

Kedves Csegeiek! 

Idén a szórólapom mottója a „Tegyük újra naggyá Tiszacsegét” volt, amely nem csak 
egy jól hangzó szlogen, hanem egy meggyőződés, hit és célrendszer, amelytől semmi 
nem tántoríthat el. Hiszem, hogy a megválasztásomat annak köszönhetem, hogy a 
hétköznapokban olyan embernek ismertek meg, akinek ez hitelesen hangzik a szájából. 

Ahogy korábban már mondtam, az eskü hármas igazsága – miszerint belátással, igaz 
dologban és igazmondással állja meg csak a helyét – nemcsak a mai ünnepélyes 
alakulóülés pillanataiban kell, hogy hasson, hanem a hétköznapokon is. És ez 
hatványozottan igaz a képviselők és a polgármester munkájára.  

Hogy egy barátomat idézzem: „Mert jó döntéseket hozni csak körültekintéssel lehet, 
ahogy képviselni is csak igaz ügyet, tisztességes célokat. Mindezt pedig kizárólag 
igazmondással: úgy, hogy a szavak és tettek mindenben egyezzenek az igazsággal.” – 
Ugye milyen jó, ha az embernek ilyen tartalmas, mély gondolatokkal bíró barátai 
vannak? Kívánom, hogy önök is tudjanak legalább egy – hanem több ilyen embert 
maguk mögött.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Polgármesterként az önkormányzati ügyek és az egyes – személyes problémák – 
kezelésében jelmondatként a következő nagyon szimpatikus számomra: A múlt az a 
hely, ahol már csak a holtak élnek. Meggyőződésem, hogy csak ilyen szemlélettel 
tudunk a jövőben sikeres települést építeni, és mindannyiunk számára hasznot, 
eredményt hozó önkormányzatot megvalósítani.   

A leköszönő Képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok és a köztisztviselői gárda 
elvégzett munkáját megköszönöm és egyben gratulálok újonnan megválasztott 
képviselőtársaimnak! 

Beszédem végén a képviselő-testület tagjainak és a magam nevében szeretném 
megköszönni a választáson való részvételt és bizalmat. 

Eredményes munkát, összefogást kívánok mindnyájunknak. 

Tegyük újra naggyá Tiszacsegét!  
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2.  Napirendi pont:  

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

Fekete Gergő polgármester: 
Felkérem Tóth Jánosnét a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a 2019. október 13. 
napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról 
készített tájékoztatóját ismertesse. 
 

Tóth Jánosné HVB. elnöke: 
Tisztelt Megjelentek! 
A Választási Bizottság nevében tisztelettel köszöntöm Önöket. A Helyi Választási 
Bizottság elnökeként ismertetem a választással kapcsolatos eseményeket, illetve az 
eredményeket. Áder János köztársasági elnök úr a helyi önkormányzati képviselők, 
polgármesterek és a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását 2019. 
október 13-ára tűzte ki. A választók a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt 
megkapták. 
 A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településeken a választás „egyéni listás” 
választási rendszer alkalmazásával történik. A 2010.évi L(ötvenedik) törvény alapján, a 
települési önkormányzati képviselő-testület tagjainak száma , a választás évének 
január 1-jei lakosságszáma alapján került meghatározásra. 
Tiszacsege lakossága 2019.január 1-jén 4633 fő volt. Az 1000 és 5000 fő közötti 
településeken, a törvény alapján 6 képviselő volt választható.Tiszacsege településen a 
választópolgárok száma a központi névjegyzék szerint 2019. augusztus 7-i adatai 
alapján 3780 fő volt. 
Egyéni listás képviselőjelölt lehetett, akit a település választópolgárainak legalább 1 %-
a jelöltnek ajánlott, így az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások 
száma nálunk 38 fő, a polgármesterjelölt állításához a választópolgárok legalább 3 %-
ának ajánlása szükséges  településünkön 114 fő volt. 
Tiszacsegén 5-en kérték ki az E2jelű nyomtatványt és a hozzá tartozó ajánlóíveket 
polgármesterjelöltként való ajánlásukhoz. A Helyi Választási Irodához 3 adták be a 
kérelmüket a nyilvántartásba vételhez. Mindhárman elérték a szükséges érvényes 
ajánlások számát, így a Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba vette őket és 
felkerültek a polgármesterjelöltek listájára. 
A Helyi Választási Irodához 19 fő képviselőjelölt adott be E2 jelű nyomtatványt, 
melyhez csatolni kellett az ajánlóíveket. Ha az érvényes ajánlások száma megfelel a 
törvényi előírásnak, Tiszacsege esetében, ha elérte a 38 főt, akkor a Helyi Választási 
Bizottság egyéni listás jelöltként nyilvántartásba vette a jelentkezőt. 18 fő került fel a 
képviselőjelöltek listájára, 1 főt el kellett utasítani a Bizottságnak, mert a beadott 
ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma nem felelt meg a jelöléshez szüksége 
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küszöbszámnak. 2019.szeptember 12-éig nem érkezett be kifogás a döntés ellen, így 
18-an kerültek fel a jelöltek listájára. 
Tehát Tiszacsegén 3 polgármester jelölt 18 képviselőjelölt és 9 települési Kisebbségi 
Önkormányzati jelölt indult a választáson. 
A kampányidőszak alatt a Helyi Választási Bizottsághoz egy személytől több kifogás 
érkezett be. A kifogásokat az alkotmányos jogsérelemben szabad választás rendjének 
megsértése és kocsmai aláírás gyűjtés-szavazatvásárlás elkövetésének tárgyában 
nyújtott be. Mielőtt a döntésről szólnék szeretném felolvasni, hogy mi a törvényi 
előírás a kifogás elbírálásában, 
(2013 évi XXXVI.(harminchatodik) törvény  212 §(2) bekezdés ) A kifogást érdemi 
vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha 
- elkésett 
- nem tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését 
- nem tartalmazza a jogszabálysértés bizonyítékát 
- nem tartalmazza a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét 
- nem tartalmazza a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját 
- annak elbírálása, nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem. 
A kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítása nem választható lehetőség, hanem azt 
kötelező meghozni, ha annak feltételei fennállnak. Még akkor is, ha esetleg a tartalmi 
rész megalapozott lenne. 
A Választási Bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékokat  használja fel, és nem szerez 
be bizonyítékokat. És nem nyomoz 
A Helyi Választási Bizottság a Választási Törvény betartásával hozta meg minden 
esetben  a döntéseit. 
A kötelező elemeket nem tartalmazták  a kifogások. A HVB határozata ellen minden 
esetben felebezett a kifogást tevő, és szeretném felolvasni a Debreceni Területi 
Választási Bizottság határozatát. A Helyi Választási Bizottság helytállóan állapította 
meg a kifogással kapcsolatos tényállást, abból, megfelelő jogi következtetést vont le és 
helyesen döntött a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról. 
A kifogást tevő a Debreceni Területi Választási Bizottság döntése ellen is nyújtott be 
kifogást. A Budapesti Nemzeti Választási Bizottság a beadványozó által benyújtott 
fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal meghozta a következő 
határozatot. A Nemzeti Választási Bizottság a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási 
Bizottság 49/2019.szeptember 30. számú határozata ellen benyújtott fellebbezést 
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
Október 12-én ugyancsak érkezett egy beadvány a Helyi Választási Bizottsághoz, a 
választás rendjének folytatólagos megzavarása alkotmányos jogsértései tárgyában. 
Az első részét érdemi vizsgálat nélkül elutasította a Bizottság, mert az előterjesztett 
kifogás általánosságban hivatkozik a jogsértésekre, továbbá a kérelmező a kérelméhez 
bizonyítékot nem csatolt. 
A második részben a vélelmezett bűncselekmények kivizsgálására a Tiszacsegei Helyi 
Választási Bizottságnak nem volt  hatásköre, sem pedig illetékessége, ezért a kérelmet 
megküldtük az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Balmazújvárosi 
Rendőrkapitányságnak. Eddig még nem kaptunk rá választ. 
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A választás napján is volt egy beadvány, melyben a kérelmező, a választás lezárása 
előtt kérte az eredmény újraszámolását, de nem indokolta a kérését, bizonyítékot nem 
nyújtott be a kérés alátámasztására, ezért ez a kifogás  elutasításra került,. 
 A választás után 2019.október 18-án fellebbezett a Helyi Választási Bizottság ellen a 
választási szerv hallgatása miatt a beadványozó. A Területi Választási Bizottságtól  
jogorvoslati eljárást kért. 
A Debreceni Területi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította, 
nem felelt meg a törvényi előírásnak, de a Területi Választási Bizottság tájékoztatta a 
kérelmezőt HVB által hozott döntésről határozatszám megjelöléssel, amely a 
tiszacsege.hu. felületen megtalálható 2019. október 13.-ai dátummal. Valamint utalt 
arra, hogy a határozatokat  a kérelmező által tett feljelentésben szereplő e-mail címére 
,a Helyi Választási Bizottság elektronikus úton  megküldte  2019. október 
13.napján18:12 perckor. 
A választás napján rendkívüli esemény nem történt, amely megzavarta volna  a 
szavazás rendjét. 
A Szavazatszámláló Bizottságok tagjai  2019 október 13-án 6 órától 19 óráig várták a 
szavazókat 6 körzetben. A  települési Kisebbségi Önkormányzat tagjaira, most az összes 
körzetekben lehetett szavazni, csak azokat lezárt zöld borítékban kellett elhelyezni. 
Szavazóként megjelentek száma: 1728 fő, a választópolgárok 45,87%-a, nem szavazott 
a választók 54,13% 
A mozgásukban korlátozott polgároknak lehetőségük volt mozgóurnát kérni . 
A Tiszacsegei Helyi Választási Bizottság – figyelemmel a Helyi Választási iroda 
jelentésére- a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesítette a polgármester – 
választás szavazóköri eredményeit 
E szerint:  Fekete Gergő     866 
                Szilágyi Sándor  681 
                Szántai János     149     érvényes szavazatot kapott. 
A Bizottság összesítette az önkormányzati képviselők választásának eredményéről 
szóló szavazóköri jegyzőkönyveket is, és megállapította az egyéni listás választás 
eredményét. 
Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 
Komóczi Imre  -738 
 Simon Albert    -730 
Tóth István József -354 
Jászai László – 476 
Bagdi Sándor – 340 
Kovács Lajosné 217 
Tóth Imre -741 
Nagy Tibor 235 
Józsa Erika -449 
Jamriska Imre 391 
Bartha Jánosné 731 
Kis József 131 
Papp Tünde 369 
Kis Barbara 381 
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Derzsényi János 642 
Sándor-Hajdu Mária 461 
Illés János 514 
Bay Barnabás 313 
A megválasztott képviselők : (névsor szerinti sorrendben) 
Bartha Jánosné 
Derzsényi János 
Illés János 
Komóczi Imre 
Simon Albert 
Tóth Imre  
Mivel a választási eredmény megállapítása  után   fellebbezési lehetőséggel nem élt 
senki, ezért az eredmény végleges. 
A Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok Fekete Gergő Polgármester úrnak és 
minden megválasztott képviselőnek. Kívánom, hogy találják meg a közös megoldást 
településünk épülése, fejlődése érdekében. Ehhez kívánok sok erőt és egészséget! 
Tájékoztatom a tisztelt jelenlevőket , hogy a települési roma nemzetiségi 
önkormányzati képviselő választáson , 2019-ben a Helyi Választási Bizottság végezte a 
szavazatok számlálását. 
E szerint a következő eredmény született 
Lakatos Margit  47 
Vadász Krisztián   10 
Vadász Lénárd     15 
Rácz János           38 
Vadász Sándorné 27 
Berki Brigitta      28 
Lakatos János     36 
Vadász János      46 
Ajtai Edit            26     szavazatot kapott 
A megválasztott 5  képviselő: 
Lakatos Margit 
Vadász János 
Rácz János 
Lakatos János 
Berki Brigitta 
Gratulálunk a megválasztásukhoz. 
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3.   Napirendi pont:  
 
 

A polgármester és a képviselők eskütétele 
 

 
Tóth Jánosné HVB. elnöke: 

Felkérem a képviselőket, hogy a himnusz meghallgatása után tegyék le az esküt.  
 

„Én, (képviselő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Tiszacsege 
Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet 
a magyar nemzet javára gyakorlom.” 

 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
(az esküokmány aláírása) 

 
A képviselők az esküokmányt aláírják.  

 
 

Tóth Jánosné HVB. elnöke: 
Felkérem a polgármestert, hogy tegye le az esküt. 
 

„Én, (Fekete Gergő) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat 
Tiszacsege Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.” 

 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
(az esküokmány aláírása) 

 
 
Fekete Gergő polgármester az esküokmányt aláírja. 
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4.   Napirendi pont:  

 
Napirendi pontok elfogadása 

 
 
Fekete Gergő 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./ Köszöntő, polgármesteri program ismertetése 
 
2./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről. 
 
3./ A polgármester és a képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása. 
 
4./ Napirendi pontok elfogadása 
 
5./ Ideiglenes Bizottság létrehozása az alpolgármester-választás lebonyolításához. 
 
6./ Az alpolgármester megválasztása. 
 
7./ Az alpolgármester eskütétele.  
 
8./ A polgármester illetményének megállapítása. 
 
9./ A polgármester költségtérítésének megállapítása. 
 
10./ Az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása. 
 
11./ Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára. 
 
12./  A bizottságok képviselő tagjainak megválasztása. 
 
13./ Tájékoztatás Összeférhetetlenség bejelentéséről, méltatlanságról, valamint 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről. 
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5.   Napirendi pont: 
   
 

Ideiglenes Bizottság létrehozása az alpolgármester-választás lebonyolításához   
 

 
Fekete Gergő polgármester: 

Az alpolgármestert a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 
többséggel kell megválasztania a képviselő-testületnek. A titkos szavazás 
lebonyolításának szabályait a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet 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 a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján 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 JÁNOSNÉ-t,  
tagjának pedig: KOMÓCZI IMRÉ-t, és DERZSÉNYI JÁNOS-t 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. 
 
Komóczi Imre: 
 Igen. 
 
Derzsényi János: 
 Igen.  
 
Fekete Gergő 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. 
 
Komóczi Imre: 
 Igen. 
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Derzsényi János: 
 Igen.  
 
Fekete Gergő 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 a 
bizottságok 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:  
 
 

175/2019.(X.24.) 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: Fekete Gergő polgármester 

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

 
 

176/2019.(X.24.) 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. A bizottság 
elnökének BARTHA JÁNOSNÉ-t, választja meg. 
 
Az ideiglenes szavazatszámláló bizottság megbízatása az alpolgármester 
megválasztásával megszűnik.  

 
 
Fekete Gergő 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. A bizottság 
tagjának  KOMÓCZI IMRÉ-t, választja meg.” 

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – ideiglenes bizottság tagjainak 
Komóczi Imrét – 6 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

177/2019.(X.24.) 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. A bizottság 
tagjának KOMÓCZI IMRÉ-t, választja meg. 

 
Az ideiglenes szavazatszámláló bizottság megbízatása az alpolgármester 
megválasztásával megszűnik.  
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Fekete Gergő 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. A bizottság 
tagjának  DERZSÉNYI JÁNOS-t, választja meg.” 

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – ideiglenes bizottság tagjainak 
Derzsényi Jánost – 6 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
 

 
178/2019.(X.24.) 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. A bizottság 
tagjának DERZSÉNYI JÁNOS-t, választja meg. 

 
Az ideiglenes szavazatszámláló bizottság megbízatása az alpolgármester 
megválasztásával megszűnik.  

 
 
 
 
6.   Napirendi pont: 

 
Az alpolgármester megválasztása 

 
Fekete Gergő 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.  
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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. 
-  

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II.18.) 
önkormányzati rendelet 19. § (2) és (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy: 
(1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére két 
alpolgármestert választ. A helyettesítés rendjét a polgármester szabályozza. 
(2) Az alpolgármesterek tisztségüket társadalmi megbízatásban látják el. 
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.  
 
Fekete Gergő 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.” 
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 – 6 fő igen szavazattal (Simon Albert nem szavazott) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
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179/2019.(X.24.) 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. 
 

 
Fekete Gergő 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.  

 
Fekete Gergő polgármester: 

A szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendelek el.  
 

Fekete Gergő polgármester a titkos szavazás lebonyolításának idejére szünetet 
rendel el.   

 
A titkos szavazás lezajlott. 

 
 
Fekete Gergő 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, 1 fő tartózkodása mellett 
Simon Albertet alpolgármesternek a képviselő-testület megválasztotta.  

 
Fekete Gergő 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. 
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Simon Albert 
alpolgármesternek történő megválasztását – 6 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodása 
mellett, elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
180/2019.(X.24.) 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. 
 
 

 
7.   Napirendi pont: 

 
 

Az alpolgármester eskütétele  
 
 
Fekete Gergő 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 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.  
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8.   Napirendi pont: 

 
 

A polgármester illetményének megállapítása 
 
 

Fekete Gergő polgármester: 
Az ülés vezetését Simon Albert alpolgármester részére átadom.  

 
Fekete Gergő 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 Fekete Gergő polgármester ne kerüljön 
kizárásra a döntésből. 
Ismertetem a határozati javaslatot: 
 „Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy polgármester 
illetményének megállapítása során Fekete Gergő 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 – Fekete Gergő polgármestert, 
mint érintetett a szavazásból nem zárja ki – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

181/2019.(X.24.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy polgármester 
illetményének megállapítása során Fekete Gergő 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 Fekete Gergő polgármester a jelöltként történő nyilvántartásba vétele során 
arról nyilatkozott, hogy főállásban kívánja betölteni a tisztséget, így főállású 
polgármesterként választották meg. 
A főállású polgármester díjazásáról az Mötv. 71. § (4) bekezdése rendelkezik. A törvény 
a lakosságszám alapján differenciál az illetmény összegének tekintetében. Tiszacsege 
településen a 2019. január 1-jei állapot szerint 4 781 fő lakik. A lakosságszámra (2001-
5000 fő között) tekintettel a Mötv. 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján a polgármester 
illetménye a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 51. § 
(1)-(3) bekezdésében meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és 
vezetői illetménypótlékából álló illetményének 55%-a. 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 
132. §-a alapján „Az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló 
törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi 
illetményalap.  
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) 
bekezdése alapján: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-
a szerinti illetményalap 2019. évben 38.650 Ft.” 
A Ksztv. 51. § (1)-(3) bekezdése alapján:  
- az államtitkár alapilletménye a Kttv. 132. §-a szerinti  
   illetményalap 12-szerese, azaz      463.800 Ft,  
- illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 50%-a, azaz  231.900 Ft,  
- illetménypótléka az alapilletmény 65%-a, azaz    301.470 Ft,  
az államtitkár illetménye összesen:      997.170 Ft,  
Fentiek alapján a polgármester illetménye 997.170 Ft 55%-a, azaz 548.443 Ft, melyet a 
Kttv. 131. § (1) bekezdése alapján száz forintra kerekítve kell megállapítani, tehát 
548.500 Ft, azaz ötszáznegyvennyolcezer-ötszáz forint. 
 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 - figyelembe véve a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ában, a 
központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1)-(3) bekezdésében, valamint a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 131. §-ában foglaltakat – 
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Fekete Gergő polgármester illetményét 2019. október 13. napjától 548.500 Ft-ban, 
azaz ötszáznegyvennyolcezer-ötszáz forintban állapítja meg.” 
Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. 

 
 

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

 
182/2019.(X.24.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - figyelembe véve a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ában, a 
központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1)-(3) bekezdésében, valamint a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 131. §-ában foglaltakat – 
Fekete Gergő polgármester illetményét 2019. október 13. napjától 548.500 Ft-ban, 
azaz ötszáznegyvennyolcezer-ötszáz forintban állapítja meg. 

 
 
 
9.   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 Fekete Gergő polgármester ne kerüljön 
kizárásra a döntésből.” 
Ismertetem a határozati javaslatot: 
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
polgármester költségtérítésének megállapítása során Fekete Gergő polgármestert, 
mint érintetett a szavazásból nem zárja ki.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

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

 
183/2019.(X. 24.) KT. számú HATÁROZAT: 

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

 
Simon Albert alpolgármester:  

Megkérdezem a polgármestert, hogy igényt tart-e költségátalány megállapítására? 
 
Fekete Gergő 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 82.275 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 
Fekete Gergő polgármester költségtérítésének összegét 2019. október 13. napjától 
82.275 Ft-ban, azaz nyolcvankettőezer-kettőszázhetvenöt forintban állapítja meg.” 
Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Fekete Gergő polgármester 
költségtérítésének megállapítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
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184/2019.(X. 24.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdésére tekintettel 
Fekete Gergő polgármester költségtérítésének összegét 2019. október 13. napjától 
82.275 Ft-ban, azaz nyolcvankettőezer-kettőszázhetvenöt forintban állapítja meg. 
 

 
Simon Albert alpolgármester átadja az ülés vezetését  

Fekete Gergő polgármester részére.  
 

 
10.   Napirendi pont: 

 
 

Az alpolgármester díjazásának megállapítása 
 
Fekete Gergő 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:  
 
 

185/2019.(X.24.) 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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Fekete Gergő 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: „A társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem 
haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A 
társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott 
részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.” 
Az Mötv. 71. § (5) bekezdése szerint  társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 
a főállású polgármester illetményének 50 %-a, ami 274 250 Ft. 
Az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján: „A társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású 
alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-
testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.”  
Fentiekre tekintettel a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 246.825 Ft 
lehet.  
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításakor a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíjának 70 %-áig terjedő összeget javaslok, így a társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 191.975 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 191.975 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 tartózkodása mellett elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
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186/2019.(X.24.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésére tekintettel 
SIMON ALBERT alpolgármester tiszteletdíját 191.975 Ft-ban állapítja meg. 
 

 
11.   Napirendi pont: 
 

Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára 
 
 

Fekete Gergő polgármester ismerteti a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2013.(II.18.) önkormányzati rendeletre vonatkozó javaslatát és 
felhatalmazást kér, annak felülvizsgálatára, módosítására.  
 
- 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. Javaslom, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság létszámát 5 főre 
módosítsuk, a Szociális és Egészségügyi Bizottság pedig kerüljön megszüntetésre.  
 
- A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II.18.) 
önkormányzati rendelet 19. §-a úgy rendelkezik, hogy: „A képviselő-testület a 
polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester 
helyettesítésére, munkájának segítésére két alpolgármestert választ.” Javaslom, hogy 
Szabályzatban egy alpolgármester kerüljön meghatározásra.   

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 
felhatalmazást – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
187/2019.(X.24.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Fekete Gergő 
polgármestert, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
6/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítását a soron következő testületi ülésre 
terjessze elő. 
 
Határidő: esedékességkor 
Felelős: Fekete Gergő polgármester 
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12.   Napirendi pont: 
 
 

A bizottságok képviselő tagjainak megválasztása 
 
Fekete Gergő 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 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság létszáma 3 fő, a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság létszáma 4 fő. 
Javaslom, hogy a jelen alakuló ülésen a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökéről és 
tagjairól hozzunk döntést. 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: DERZSÉNYI JÁNOS 
tagjainak: KOMÓCZI IMRE-t és BARTHA JÁNOSNÉ-t javaslom. 
Kérem a képviselőket, hogy önök is tegyék meg javaslataikat. 
 

Simon Albert:  
A Bizottság elnöki tisztségére Derzsényi János helyett Tóth Imrét javaslom. 

 
Tóth Imre: 

Köszönöm a képviselő társam javaslatát, de nem kívánok élni a lehetőséggel, a 
biztosság munkáját tagként kívánom segíteni.  

 
Fekete Gergő polgármester: 

Megkérdezem a javasolt személyektől, hogy vállalják-e a bizottságban való részvételt.  
Kérem, hogy igennel vagy nemmel válaszoljanak. 
 

Derzsényi János: 
 Igen 
 
Komóczi Imre: 
 Igen. 
 
Bartha Jánosné: 
 Igen. 

 
Fekete Gergő 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.” 
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Derzsényi János: 
 Igen 
 
Komóczi Imre: 
 Igen. 
 
Bartha Jánosné: 
 Igen. 
 
Fekete Gergő 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:  
 

 
188/2019.(X.24.) 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. 
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Fekete Gergő polgármester: 

Ismertetem a határozati javaslat az elnök megválasztására: 
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság elnökének Derzsényi 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 elnökének Derzsényi Jánost – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
 

189/2019.(X.24.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

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

 
 
Fekete Gergő polgármester: 
 Ismertetem a határozati javaslat az egyik tag megválasztására: 

„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
tagjának Komóczi 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 Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság tagjának Komóczi Imrét – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  

 
190/2019.(X.24.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
tagjának KOMÓCZI IMRÉ-t, választja meg. 

 
 
Fekete Gergő polgármester: 

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

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság tagjának Bartha Jánosnét – 6 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
191/2019.(X.24.) KT. számú HATÁROZAT: 

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

 
 
13.   Napirendi pont: 
 

Tájékoztatás Összeférhetetlenség bejelentéséről, méltatlanságról, valamint 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 

 
Fekete Gergő 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.  
Köztartozásmentes adózói adatbázis:  38. § (4) bekezdés alapján: Az önkormányzati 
képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét 
az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói 
adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba 
történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó 
napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének 
megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt 
követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő 
felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a 
képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 
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.  
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Fekete Gergő polgármester: 

Az alakuló ülés zárásaként hallgassuk meg a szózatot.  
 
 

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

K. m. f. 
 
 
 
 

        Fekete Gergő     Dr.. Nagyné dr. Leel-Őssy Ildikó 
        polgármester               mb. jegyző 
 
 
 

 


