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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 18.02 

órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. 

 

Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház (házasságkötő terem) 2233 Ecser, Bajcsy-Zs. u. 3.  

 

Jelen vannak:  Gál Zsolt  polgármester 

   Barta Zoltán jegyző 

 

Dr. Gózony Gábor, Horváth Tamás, Dr. Kóspál Lajos, Szeverné Csekei, Csilla, 

Szilágyi Károly, Szilágyi Szilvia képviselők 

 

Helyi Választási Bizottság tagjai:  Seregélyné Szentesi Tünde  elnök, Jenei Lászlóné elnök-

helyettes, Ézsiás Tünde  tag 

 

Meghívott vendégek: Del Mediconé Czifra Mónika, Horváth Zsolt Péter, Oláh Gábor, 

Szatmári Zsuzsanna 

 

Moskovicz Miklósné jegyzőkönyvvezető 

 

 

Gál Zsolt polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az alakuló ülésen a 

megválasztott képviselők jelen vannak. Kicsit másképpen alakul, mint a következő ülések. 

Meg kell határozni a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. Röviden összefoglalja, hogy 

mi történt. Választás sikeres volt, a képviselők elfoglalták a helyüket, mindenkinek gratulál. 

Az 5 évhez eredményes munkát kíván. Reméli, hogy hatékonyan fogják folytatni a munkát.  

Megállapítja, hogy a testület határozatképes. 

 

Ismerteti a  javasolt napirendi pontokat: 

 

1.) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 

Előadó: Seregélyné Szentesi Tünde  a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele 

Esküvevő: Seregélyné Szentesi Tünde  a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

3.) A képviselői megbízólevelek átadása 

Átadja: Seregélyné Szentesi Tünde  a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

4.) A polgármester eskütétele 

Esküvevő: Seregélyné Szentesi Tünde  a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

5.) Szavazatszámláló Bizottság választása 

Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

6.) Alpolgármester választása 

Előadó: Gál Zsolt polgármester 
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7.) Alpolgármester eskütétele 

Esküvevő: Gál Zsolt polgármester 

 

8.) A Polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának egyéb juttatásának megállapítása 

Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

9.) A Bizottsági szerkezet kialakítása a bizottsági tagok megválasztása 

Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

10.) A Bizottság nem képviselő tagjainak eskütétele 

Esküvevő: Gál Zsolt polgármester 

 

11.) A Képviselői tiszteletdíjak természetbeni juttatása 

Előadó: Gál Zsolt polgármester 

 

12.) Tájékoztató az összeférhetetlenségi szabályokról 

Előadó: Barta Zoltán jegyző 

 

13.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre való felhívás 

Előadó: Barta Zoltán jegyző 

 

14.) Az Önkormányzat gazdasági programjának előkészítése 

Előadó: Barta Zoltán jegyző 

 

15.) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatának előkészítése 

Előadó: Barta Zoltán jegyző 

 

A Képviselő-testület a napirendet és azok sorrendiségét egyhangúlag elfogadta. 

 

Elfogadott napirendi pontok 

1.) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 

2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele 

3.) A képviselői megbízólevelek átadása 

4.) A polgármester eskütétele 

5.) Szavazatszámláló Bizottság választása 

6.) Alpolgármester választása 

7.) Alpolgármester eskütétele 

8.) A Polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának egyéb juttatásának 

megállapítása 

9.) A Bizottsági szerkezet kialakítása a bizottsági tagok megválasztása 

10.) A Bizottság nem képviselő tagjainak eskütétele 

11.) A Képviselői tiszteletdíjak természetbeni juttatása 

12.) Tájékoztató az összeférhetetlenségi szabályokról 

13.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre való felhívás 

14.) Az Önkormányzat gazdasági programjának előkészítése 

15.) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatának előkészítése 
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Napirendi pontok tárgyalása 

Himnusz 

 

1.) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről  

 

Seregélyné Szentesi Tünde HVB elnöke: Mindig megható dolog a himnusz után megszólalni, 

mert azt jelenti, hogy ünnepélyes esemény zajlik.  Kéri a jelenlevőket, hogy ennek 

megfelelően érezzék át az eskütétel ünnepélyes voltát.  Ismerteti a 2014. október 12-i 

önkormányzati választás eredményét. Ecser településen a választásra jogosult személyek 

száma 3071 fő, a választáson megjelent választópolgárok száma 1.598 fő, érvénytelen 

szavazólapok száma 22, érvényes szavazólapok száma 1576 volt.  Három jelölt indult a 

polgármesteri címért.  

Az alábbi számú szavazatot kapták a jelöltek:  

Tatár Dóra  451;  Turcsik Péter József  49;  Gál Zsolt  1076. 

 

Megállapítást nyert, hogy Ecser polgármestere 1076 szavazattal 5 évre Gál Zsolt.  

 

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 3071 fő, ebből 1598 megjelent; 31 

szavazat érvénytelen volt, 1567 érvényes szavazó lapot számoltak meg a 3 körzetben. 

 

Önkormányzati képviselőnek 16 fő indult, ebből 6 főt választhattak képviselőnek. 

Eredmény: 

1  Szeverné Csekei Csilla  936  

2  Dr. Kóspál Lajos  908  

3  Dr. Gózony Gábor  770  

4  Wunderlich-Makai József  218  

5  Szentgyörgyi Andrea Barbara  399  

6  Szilágyi Károly  874  

7  Szilágyi Szilvia  868  

8  Kovács Istvánné  390  

9  Murár Tamás  391  

10  Szaitli Gábor György  82  

11  Turcsik Péter József  110  

12  Horváth József András  108  

13  Harazin István  509  

14  Hosszú János  408  

15  Horváth Tamás  856  

16  Dr. Petky Ferenc  409  

 

 

A mandátumot szerzett képviselők: 

 

Szeverné Csekei Csilla  936 

Dr. Kóspál Lajos 908 

Szilágyi Károly  874 

Szilágyi Szilvia  868  

Horváth Tamás  856 

Dr. Gózony Gábor  770  szavazattal. 
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2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele 

 

Seregélyné Szentesi Tünde a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt a mandátumot szerzett 6 

képviselő leteszi a hivatali esküt.   

 

Az eskütételről szóló dokumentumot a Képviselő-testület tagjai aláírják. 

 

 

3.) A képviselői megbízólevelek átadása 

 

Seregélyné Szentesi Tünde a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a megbízólevelet a 

Képviselő-testület tagjainak.  

 

 

4.) A polgármester eskütétele 

 

Seregélyné Szentesi Tünde a Helyi Választási Bizottság elnöke: Megkéri a jelenlévőket, hogy 

a polgármester eskütételére álljanak fel. A HVB elnöke előtt Gál Zsolt leteszi a hivatali 

esküt.   

 

Gál Zsolt polgármester aláírja az eskütételről szóló dokumentumot.  

 

Seregélyné Szentesi Tünde a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja Gál Zsolt polgármester 

részére a megbízólevelet. 

Megköszöni a Helyi Választási Bizottság minden tagja nevében a lebonyolított munkát a 

választásban résztvevő összes bizottsági tagnak, - választott és delegált tagnak egyaránt -, 

valamint a polgármesteri hivatali dolgozóknak. Nagyon hosszú kampányon és nem egy 

egyszerű választáson vagyunk túl. Reméljük, hogy a megválasztott eredmények tükrében 

minden képviselő tudásával Ecser érdekeit szolgálja majd.  Sok sikert kíván a munkájukhoz, 

magánéletükhöz jó egészséget. 

 

 

5.) Szavazatszámláló Bizottság választása 

 

Gál Zsolt polgármester: A Szavazatszámláló Bizottság választása előtt szeretné tolmácsolni 

Szűcs Lajos országgyűlési képviselőnk jókívánságait. Meghívta az alakuló ülésre; telefonon 

egyeztettek, de sajnos elfoglaltsága - parlamenti munkája – miatt nem tud résztvenni az 

ülésünkön. Minden képviselőnek külön gratulált, és kérte, hogy adja át a nevében a 

jókívánságait. Seregélyné Szentesi Tünde a HVB elnöke megköszönte a választási bizottság 

tagoknak, delegáltaknak és választott bizottsági tagoknak a munkáját. Ő is szeretne 

köszönetet mondani tevékenységükért. Szeretné kiemelni a polgármesteri hivatali dolgozók 

és külön a jegyző úr munkáját. Nem egyszerű választási kampány volt; október 12-e nem 

egyszerű nap volt Ecser történetében. Igen nehéz választáson vagyunk túl, de az itt 

segédkező dolgozók és embereknek köszönhetően zökkenő mentes volt a választás.  

Ennél a napirendi pontnál Szavazatszámláló Bizottság választására van szükség, hogy az 

alpolgármester választás során leadott szavazatokat összesítsék. 3 tagú bizottságot kell 

létrehozni. Szavazatszámláló bizottság tagjának felkéri Horváth Tamást, Szeverné Csekei 

Csillát és dr. Kóspál Lajost. 

 

Mindhárman elfogadják a felkérést. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

208/2014. (X.20.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Horváth Tamást, Szeverné Csekei Csillát és dr. Kóspál 

Lajost választja az alpolgármesteri Szavazatszámláló 

Bizottság tagjának.  

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6.) Alpolgármester választása 

 

Gál Zsolt polgármester: Az alpolgármester személyét a polgármester javasolja és határozza 

meg a feladatkörét. Továbbra is Szilágyi Károlyt javasolja alpolgármesternek. Titkos 

szavazásról van szó, ezért az előkészített szavazólapokat a jegyző úr kiosztja. A lapon 6 

képviselő neve szerepel, titkos szavazással jelölhető az alpolgármester személye. 

 

Barta Zoltán jegyző: Mindenkinek ad egy szavazólapot, és arra kéri a Képviselő-testület 

tagjait, hogy szíveskedjenek szavazni. 

Bemutatja az üres urnát, amibe a szavazatokat be kell dobni.  

 

A képviselő-testület tagjai leadják szavazataikat.  

 

Gál Zsolt polgármester: Megkéri a Szavazatszámláló Bizottság tagjait fáradjanak az urnához, 

és összesítsék a szavazatokat.  

 

A Képviselő-testület titkos szavazással, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

209/2014. (X.20.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szilágyi Károlyt megválasztotta társadalmi megbízatású 

alpolgármesternek. 

Megbízatása a következő önkormányzati választásokig 

szól.  

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: 2014. X.21-től várhatóan 2019. októberig 

 

 

7.) Alpolgármester eskütétele 

 

Gál Zsolt polgármester előtt Szilágyi Károly alpolgármester leteszi a hivatali esküt. 

 

Szilágyi Károly aláírja az esküokmányt és átveszi a megbízólevelet.  

 

 

8.) A Polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának egyéb juttatásának 

megállapítása 

 

Gál Zsolt polgármester: Eddig az volt a gyakorlat, hogy a polgármester, az alpolgármester 

illetményének, ill. tiszteletdíjának, egyéb juttatásának megállapításánál a törvényi minimum 
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volt meghatározva. Átadja a szót Barta Zoltán jegyzőnek, hogy ismertesse a jogszabályi 

hátteret.  

 

Barta Zoltán jegyző: A polgármesterek illetménye a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71.§ (2) bek.-ében meghatározottak szerint a 

polgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 

megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 

meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló 

illetményének összeg a (4) bek. c) pontja szerint annak 60%-ával az 1501-10 000 fő 

lakosságszámú település polgármestere esetében. Ettől eltérni nem lehet. A fentiek alapján a 

polgármester úr illetményét bruttó havi 448.700 Ft összegben lehet megállapítani. 

Ugyanezen jogszabály (6) bekezdése alapján A főállású polgármester, havonta az 

illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A költségtérítését 

a havi illetményének 15%-ában vagyis 67.305 Ft-ban lehet megállapítani. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

210/2014. (X. 20.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

Gál Zsolt polgármester havi illetményét bruttó 448.700. Ft 

összegben állapítja meg 2014. október 13-tól. 

Felelős: dr. Kóspál Lajos Ügyrendi Bizottság elnöke  

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

211/2014. (X.20.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

Gál Zsolt polgármester költségtérítését a havi 

illetményének 15%-ában vagyis 67.305 Ft-ban határozza 

meg. 

Felelős: dr. Kóspál Lajos Ügyrendi Bizottság Elnöke  

Határidő: azonnal  

 

Gál Zsolt polgármester: Az alpolgármester illetményének megállapítása következik. A 

törvény szerint főállású és társadalmi megbízatású lehet az alpolgármesteri tisztséget viselő. 

Egyeztetett Szilágyi Károly úrral, aki továbbra is társadalmi megbízatásként kívánja ellátni 

feladatait. 

 

Barta Zoltán jegyző: Amennyiben társadalmi megbízatásban látja el Szilágyi Károly úr az 

alpolgármesteri tisztséget, akkor ebben az esetben tiszteletdíjat kell megállapítani részére. 

Az előbb idézett 2011. évi CLXXXIX. tv. 80. § (2) és (3) bekezdése rendelkezik a 

díjazásról és költségtérítésről.”(2) 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. 

(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású 

alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 

15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.” 
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Ezek alapján az alpolgármester úrnak havi bruttó 157.045 Ft és 291.215 Ft között lehet 

tiszteletdíjat megállapítani és havonta költségtérítésre is jogosult, a megállapított 

tiszteletdíjának  15 %-ában. 

 

Gál Zsolt polgármester: Erről is egyeztetett Szilágyi Károly úrral, aki kérte, hogy az 

illetményét a törvényi alsó összegben határozzák meg, a költségtérítésre nem tart igényt. 

Javasolja, hogy az alpolgármester tiszteletdíját 157.045 Ft összegben határozza meg a 

Képviselő-testület. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

212/2014. (X.20.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

Szilágyi Károly alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 

157.045 Ft összegben határozza meg 2014. X. 21-től. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

213/2014. (X.20.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

Szilágyi Károly alpolgármester részére egyéb juttatást nem 

állapít meg. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

9.) A Bizottsági szerkezet kialakítása a bizottsági tagok megválasztása 

 

Gál Zsolt polgármester: A bizottságok szerkezetének kialakításánál egyeztetett a jegyzővel. 

Az eddigi gyakorlat az volt, hogy 3 bizottság működött.  Ezen a felálláson egyelőre még 

nem tudunk változtatni. Az új Szervezeti és Működési Szabályzatunk megalkotásánál lesz 

lehetőség a változtatásra. Az Oktatási és Szociális Bizottsághoz tartozna továbbra is a 

kulturális területet. Javasolja a képviselők közül elnöknek Szeverné Csekei Csillát, 

helyettesnek dr. Kóspál Lajost, tagnak Szilágyi Szilviát. Nem szükséges egyenként a 

személyekről dönteni. Kéri, hogy egyben szavazzanak a bizottság összetételéről. Külső 

tagokra javaslata felkérni Del Mediconé Czifra Mónikát és Szatmári Zsuzsannát. Így 3 

képviselő és 2 külső bizottsági tag együtt alkotják az Oktatási és Szociális Bizottságot. 

Kérdés és  észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

214/2014. (X.20.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Oktatási és Szociális Bizottság tagjainak az alábbi 

személyeket választotta: 

elnök:  Szeverné Csekei Csilla 

elnökhelyettes: dr. Kóspál Lajos 
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tagok: Szilágyi Szilvia 

  Del Mediconé Czifra Mónika 

  Szatmári Zsuzsanna 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gál Zsolt polgármester: A Pénzügyi Bizottság összetételére az alábbi javaslatot teszi: 

Elnöknek javasolja Horváth Tamást, helyettesnek dr. Gózony Gábort, tagnak Szeverné 

Csekei Csillát, külső bizottsági tagnak felkérni Horváth Zsolt Pétert és Oláh Gábort. 

Kérdés és  észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

215/2014. (X.20.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Pénzügyi Bizottság tagjainak az alábbi személyeket 

választotta: 

elnök:  Horváth Tamás 

elnökhelyettes: dr. Gózony Gábor 

tagok: Szeverné Csekei Csilla 

  Horváth Zsolt Péter 

  Oláh Gábor 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Gál Zsolt polgármester: Szeretné ha az Ügyrendi Bizottság feladatai a későbbiek során 

beolvadna a Pénzügyi Bizottsági feladatok közé. Egyelőre külön bizottságként működne. 

Javasolja, hogy a két bizottság elnöke vegyen részt a munkában, és 3. tagnak dr. Kóspál 

Lajost javasolja, egyben elnöknek felkéri a vezetésre. 

Kérdés és  észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

216/2014. (X.20.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Ügyrendi Bizottság tagjainak az alábbi személyeket 

választotta: 

elnök: dr. Kóspál Lajos 

elnökhelyettes: Horváth Tamás 

tag: Szeverné Csekei Csilla  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

10.) A Bizottság nem képviselő tagjainak eskütétele 

 

Gál Zsolt polgármester előtt Del Mediconé Czifra Mónika, Szatmári Zsuzsanna, Horváth 

Zsolt Péter és Oláh Gábor külső bizottsági tagok leteszik a hivatali esküt. 

A külső bizottsági tagok aláírják az esküokmányt és átveszik a megbízólevelet.  
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11.) A Képviselői tiszteletdíjak természetbeni juttatása 

 

Gál Zsolt polgármester: Ismételten átadja a szót a Jegyző úrnak, hogy ismertesse az ide 

vonatkozó jogszabályt.  

 

Barta Zoltán jegyző:  Szintén a Mötv. szabályozza ezt a kérdést is. Amennyiben a testület 

tiszteletdíjat kíván megállapítani, akkor a 143.§ (4) bek. szerint “Felhatalmazást kap a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: f) az önkormányzati 

képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és 

természetbeni juttatás”. Amennyiben a testület szándéka ez, akkor ehhez kér 

iránymutatásokat. Lehetőséget biztosít a törvény az eltérésekre és egyéb szabályokra.  

 

Gál Zsolt polgármester: Előzetes egyeztetés volt a képviselők között erről is. Ecser 

önkormányzatiságának történetében kevés kivétellel az eddigi gyakorlat az volt, hogy a 

képviselők lemondtak tiszteletdíjukról. Javasolja, ezen most se változtassanak. Az előző 

ciklusban természetbeni juttatásként a képviselők mandátumuk időtartamára kaptak 8 eFt-os 

keretösszegben telefonkártyát a belső telefonálásra és a képviselő-testületi munkához. 

Javasolja ezt a juttatást kiterjeszteni a külső bizottsági tagokra is.   

Kérdés és észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

217/2014. (X.20.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

képviselők tiszteletdíjáról nem alkot rendeletet. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

218/2014. (X.20.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

a képviselők és a külső bizottsági tagok részére 

mandátumuk időtartamára a 

Magyar Telekom, T-Mobile Közszolgálati díjszerződés 

keretében SIM kártyát és havi bruttó 8000 Ft értékű 

lebeszélési lehetőséget biztosít. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

12.) Tájékoztató az összeférhetetlenségi szabályokról 

 

Barta Zoltán jegyző: A képviselők és bizottsági tagok részére kiosztott dossziéban 

megtalálhatják az összeférhetetlenségi nyilatkozat nyomtatványt, valamint a Mötv. 

vonatkozó jogszabályi kivonatait az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazásához, 

valamint a 37.§-ban a méltatlansággal kapcsolatos szövegezést, továbbá a 38.§ 

vagyonnyilatkozati előírásait. Mivel a teljes szöveg írásban kiosztásra került, nem kívánja 

felolvasni. 
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Gál Zsolt polgármester: A képviselőknek 30 nap áll rendelkezésükre, hogy az esetleges 

összeférhetetlenségüket megszüntessék. Kéri a képviselőket, hogy az összeférhetetlenségi 

nyilatkozat nyomtatványt kitöltve szíveskedjenek visszajuttatni a Polgármesteri Hivatalba, 

valamint az elérhetőségüket tartalmazó adatlapot. 

Akinek olyan tisztsége van, mely az önkormányzati képviselőségével összeférhetetlen, akkor 

a jogszabály szerint az összeférhetetlenséget ezen idő alatt meg kell szüntetni.  

 

 

13.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre való felhívás 

 

Barta Zoltán jegyző: Szintén az előbb említett dosszié tartalmazza a vagyonnyilatkozat 

nyomtatványokat. Ezeket ki kell tölteni 30 napon belül, és az Ügyrendi Bizottság fogja 

átvenni. 

A képviselők, polgármester, alpolgármester esetében a vagyonnyilatkozati kötelezettségnek 

megválasztás után kell eleget tenni, ezt követően évente kell újabb nyilatkozatot leadni. 

Amennyiben valamely képviselő a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének nem tesz 

eleget, úgy a döntéshozatalban nem vehet részt addig, amíg azt nem pótolja. 

Új szabály, annak is, aki már volt képviselő, hogy megválasztásának napjától számított 30 

napon belül felvételt kell kérnie a köztartozás mentes adózói adatbázisba. Az erről szóló 

kérelem benyújtásáról köteles a képviselő a megtörténtét igazolni. 

 

Gál Zsolt polgármester:  Technikailag úgy zajlik a bejelentkezés, hogy ügyfélkapun keresztül 

lehetőség van az adatbázisba történő bejelentkezésre.  

 

dr. Kóspál Lajos képviselő: Kapunk segítséget a bejelentkezéshez? 

 

dr.Gózony Gábor képviselő: Akinek van ügyfélkapu jogosultsága, annak egyszerű a 

bejelentkezés, csak egy gombnyomás. 

 

Seregélyné Szentesi Tünde HVB elnöke: A Magyarország.hu oldalon ideiglenes jogosultságot 

lehet szerezni, nem kell az Okmányirodába elmenni. Szívesen segít ebben bármelyik 

képviselőnek. 

 

Gál Zsolt polgármester: A vagyonnyilatkozatokat az Ügyrendi Bizottság elnökének zárt 

borítékban november 12-ig kell leadni. A nyilatkozattétel a választástól kezdődően 30 nap, 

vagyis az első soros ülés előtt szükséges benyújtani. Erről mindenki fog kapni tájékoztatót. 

A képviselő-testületi ülés meghívóban is lesz egy figyelemfelkeltés. Több dolgot magával 

vonz, ha valaki elmulasztja leadni. Többek között nem élhet a képviselői jogával, nem 

szavazhat. 

 

 

14.) Az Önkormányzat gazdasági programjának előkészítése 

 

Gál Zsolt polgármester: Idén nem kötelező már a testületnek a gazdasági program 

megalkotása. De ennek ellenére javasolja a program kidolgozását. A Pénzügyi Bizottsággal 

közösen előkészítik. Kéri a testületet, hogy fél éves határidőt szabjon meg erre. Valószínűleg 

rövidebb idő alatt valósul meg az anyag kidolgozása. Azért kéri a 6 hónapos határidőt, hogy 

a költségvetés előkészítését ne akadályozza. Javasolja, a testület bízza meg a polgármestert, 

hogy a Pénzügyi Bizottsággal közösen legkésőbb márciusi ülésig terjessze elő a gazdasági 

programot. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

219/2014. (X.20.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a Pénzügyi Bizottság 

részvételével dolgozza ki az önkormányzat gazdasági 

programját és terjessze a Képviselő-testület elé 6 hónapon 

belül.  

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Horváth Tamás Pénzügyi Bizottság elnöke 

Határidő: 2015. március 31-ig 

 

15.) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatának előkészítése 

 

Gál Zsolt polgármester: A későbbiek során szeretné a Képviselő-testület ülésének időpontját 

módosítani. A Szervezeti és Működési Szabályzatban most csak a szükséges módosítást kell 

megtenni. A 6. sz. függeléket és a 3. sz. mellékletet kell módosítani, amely tartalmazza  a 

megválasztott képviselők névsorát, illetve a bizottságok összetételét. Ezt kéri, hogy szavazza 

meg a testület. A további átalakítással, átdolgozással javasolja a jegyző megbízását, szintén 

márciusi határidővel.  

 

Barta Zoltán jegyző: A jogszabály előírja, hogy a képviselő-testület az alakuló vagy azt 

követő ülésén a hatályos SzMSz-t felülvizsgálja.  A fentiek alapján ő is javasolja a 6. sz. 

függelék és a 3. sz. melléklet módosítását.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta:  

12/2014. (X.21.) sz. rendelet 

Ecser Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 

12/2014.(X.21.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési  

Szabályzatáról szóló 8/2007.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Ecser Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143. § (4) bekezdés a) 

pontjában foglalt felhatalmazás és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-a 

alapján a többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (III.8) 

önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

A rendelet 6. számú függeléke az alábbiak szerint módosul: 

 

6. számú függelék az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatához 

A települési képviselők névsora 

Dr. Gózony Gábor 

Horváth Tamás 

Dr. Kóspál Lajos 

Szeverné Csekei Csilla 

Szilágyi Károly 

Szilágyi Szilvia 
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