
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.
október  21-én  (kedden)  13,30  órai  kezdettel  a  szentgyörgyvölgyi
művelődési házban megtartott nyilvános alakuló üléséről.   

 
Jelen voltak: Varga Zsuzsanna polgármester,

Domján Irén, Gaál Albert, Kiss Árpád, Láng András képviselők.
 

Tanácskozási joggal: dr. Tüske Róbertné jegyző,
Pászti Imréné pénzügyi vezető. 

Meghívottként megjelent:

Kiricsiné Nagy Melinda a Helyi Választási Bizottság elnöke,
Drávecz Marianna a Lenti Járási Hivatal hivatalvezetője

A lakosság részéről megjelent 15 fő.
 
A képviselő-testület ülése a Himnusz meghallgatásával kezdődött. 

Varga  Zsuzsanna:  Köszöntötte  a  megjelenteket  Szentgyörgyvölgy  Község
Önkormányzata  Képviselő-testületének  alakuló  ülésén.  Megállapította,  hogy  a
képviselő-testületi ülés összehívása a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint történt
meg. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a képviselő-testület
5 tagjából 5 fő megjelent. 
Szentgyörgyvölgy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  alakuló  ülését
megnyitotta és ismertette a napirendi javaslatot. 

A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a  következő  napirendeket
fogadta el:

N A P I R E N D E K

1./ Az  önkormányzati  képviselők  és  a  polgármester  választása  eredményének
ismertetése.
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Kiricsiné Nagy Melinda HVB elnök.

2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele. 

3./ A polgármester eskütétele. 

4./ Polgármesteri program ismertetése.
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

5./ Ügyrendi Bizottsági tagok választása. 
(Írásos előterjesztés)
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Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

6./ Alpolgármester megválasztása. Az alpolgármester eskütétele.

7./ Polgármester illetményének megállapítása. 
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: az Ügyrendi Bizottság elnöke. 

8./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: az Ügyrendi Bizottság elnöke.

9./ Képviselői tiszteletdíjak, költségtérítések. 
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

10./ Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata. 
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

11./ Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítése. 
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

12./ Képviselők tájékoztatása az összeférhetetlenségi szabályokról.
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

13./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről.
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1./ Az önkormányzati képviselők és a polgármester választása eredményének
ismertetése.
(Írásos előterjesztés)
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Előterjesztő: Kiricsiné Nagy Melinda HVB elnök.

(E l ő t e r j e s z t é s   c s a t o l v a)

Kiricsiné  Nagy Melinda:  Ismertette  az írásos  előterjesztést.  A megválasztott
polgármesternek és a képviselőknek a választási szervek nevében eredményes munkát
és sok sikert kívánt. 

A képviselő-testület a napirendben döntést nem hozott.

2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele. 

A  jelenlévők  felálltak,  a  Helyi  Választási  Bizottság  elnöke  felkérte  a
képviselőket, hogy tegyék le az esküt. 
A Helyi Választási Bizottság elnöke az eskü szövegét előolvasta, amelyet a képviselők
elmondtak, így az esküt letették, majd aláírták az esküokmányt, amely a jegyzőkönyv 1.
sz. mellékleteként van csatolva. 
 

3./ A polgármester eskütétele. 

A  jelenlévők  felálltak,  a  Helyi  Választási  Bizottság  elnöke  felkérte  a
polgármestert, hogy tegye le az esküt. 
A Helyi Választási Bizottság elnöke az eskü szövegét előolvasta, amelyet a polgármester
elmondott, így az esküt letette, majd aláírta az esküokmányt, amely a jegyzőkönyv 2. sz.
mellékleteként van csatolva. 

4./ Polgármesteri program ismertetése.
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

Varga  Zsuzsanna: Köszöntötte  a  képviselő-testület  tagjait,  mindenkinek
gratulált  a  megválasztáshoz.  Elmondta,  hogy  a  településen  élők  a  választás  előtt
megkapták  választási  programját,  azon  elképzeléseit  szeretné  megvalósítani  az
elkövetkezendő 5 évben. Úgy érzi,  hogy életében olyan szakasz következik, amely a
kölcsönös együttérzés időszaka lesz. Célja az együttműködés, mert ha mindenkinek jó,
akkor  az  önkormányzatnak  is  jó.  Fontos,  hogy  békesség  legyen,  tudjanak  együtt
dolgozni a képviselő-testületben. Jó lehetőség lesz az újság, amit havonta szeretnének
megjelentetni,  abban  minden  szükséges  és  fontos  információ  benne  lesz,  amiből  a
település  lakói  tájékozódhatnak.  Célja  a  gondoskodó  önkormányzat  működtetése,
véleménye szerint a kicsi dolgokból indul el mindig valami, például ha a temető egy
kicsit jobban rendben lesz, máris értek el eredményt. 
Varga Zsuzsanna:  Bármikor megtalálhatják a település lakói, és úgy tervezi, hogy a
képviselő-testület tagjaival is nemcsak az üléseken, hanem többször is találkoznak, ahol
megbeszélhetik a dolgokat.   
 
A képviselő-testület a polgármester programját határozathozatal nélkül jóváhagyta. 
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5./ Ügyrendi Bizottsági tagok választása. 
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

(E l ő t e r j e s z t é s   c s a t o l v a)

Varga  Zsuzsanna:  A  képviselők  az  írásos  előterjesztést  megkapták.  Az
Ügyrendi  Bizottság tagjainak személyére  a  következő javaslatot  teszem:  elnök:  Kiss
Árpád képviselő, tagok: Domján Irén és Láng András képviselők.  

A polgármester  szavazásra  tette  fel  a  kérdést,  ki  támogatja  a  szóban  elhangzottak
szerint az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztását. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

63/2014. (X. 21.) sz. Kt. határozat:

A  képviselő-testület  az  Ügyrendi  Bizottság  tagjait  az
alábbiak szerint választja meg:
elnök: Kiss Árpád képviselő,
tagok: Domján Irén és Láng András képviselők. 

Határidő: 2014. október 21.
Felelős: Varga Zsuzsanna polgármester. 

6./ Alpolgármester megválasztása. Az alpolgármester eskütétele.

Varga  Zsuzsanna:  A  vonatkozó  jogszabályok  értelmében,  a  képviselő-
testületnek alpolgármestert kell választani. Az alpolgármester személyét a polgármester
jelöli,  s  titkos  szavazással  történik  a  megválasztás.  Gaál  Albert  képviselőt  javasolta
alpolgármesternek, mivel eddig is ő volt az alpolgármester, és az átmeneti időszakban
talán ő tud a legtöbbet segíteni a polgármesternek.  
 
Gaál  Albert  a  jelölést  elfogadta,  és  hozzájárult  ahhoz,  hogy  az  alpolgármester
választása nyilvános ülésen történjen. 

Varga Zsuzsanna: Felkérte az Ügyrendi Bizottságot, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzat szerint, az alpolgármester megválasztására a titkos szavazást bonyolítsa le. 

A polgármester a titkos szavazás lebonyolításának időtartamára 13,50 órakor szünetet
rendelt el. 
A szünet időtartama: 10 perc. 
Az Ügyrendi Bizottság a titkos szavazást az SzMSz szerint lebonyolította, a szavazásról
felvett jegyzőkönyv ezen jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 
A képviselő-testület ülése 14,00 órakor folytatódott. 
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Varga  Zsuzsanna:  A  titkos  szavazás  megtörtént,  felkérte  az  Ügyrendi  Bizottság
elnökét, ismertesse a szavazás eredményét. 

Kiss Árpád:  Az Ügyrendi  Bizottság a titkos szavazást lebonyolította,  a szavazás az
SzMSz-ben  foglaltak  szerint  történt  meg.  A  szavazás  eredménye:  összes  leadott
szavazat 5, Gaál Albert alpolgármester jelöltre leadott érvényes szavazat 4, érvénytelen
szavazatok száma 1. A titkos szavazást rögzítő jegyzőkönyvet átadom. 

Az Ügyrendi Bizottság elnöke a titkos szavazás lebonyolításáról felvett jegyzőkönyvet
átadta a polgármesternek.

Varga  Zsuzsanna:  Megállapítom,  hogy a  képviselő-testület  titkos  szavazással  Gaál
Albertet alpolgármesternek megválasztotta. 

A képviselő-testület 4 érvényes (igen) és 1 érvénytelen (nem) szavazattal a következő
határozatot hozta:

64/2014. (X. 21.) sz. Kt. határozat:

A  képviselő-testület  Szentgyörgyvölgy  Község
Önkormányzata  alpolgármesterének  Gaál  Albert
képviselőt megválasztotta.

Határidő: 2014. október 21.
Felelős: Varga Zsuzsanna polgármester.

A jelenlévők  felálltak,  a  polgármester  felkérte  az  alpolgármestert,  hogy tegye  le  az
esküt. 
A polgármester az eskü szövegét előolvasta, amelyet az alpolgármester elmondott, így
az esküt letette, majd aláírta az esküokmányt, amely a jegyzőkönyv 4. sz. mellékleteként
van csatolva. 

A polgármester a napirend tárgyalását követően 14,10 órakor 10 perc szünetet rendelt
el, a szünetben az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülést tartott. 
A képviselő-testület ülése 14,20 órakor folytatódott. 

A polgármester az ülés vezetését átadta az Ügyrendi Bizottság elnökének. 

7./ Polgármester illetményének megállapítása. 
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: az Ügyrendi Bizottság elnöke. 

(E l ő t e r j e s z t é s   c s a t o l v a)

Kiss  Árpád: Az Ügyrendi  Bizottság  az  ülésén  megállapította,  hogy a  polgármester
illetményét és költségtérítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény határozza meg, 149.576 Ft/hó összegben, a képviselő-testület ettől
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az összegtől nem térhet el, így a polgármester illetménye 149.576 Ft/hó, költségtérítése
pedig illetményének 15 %-ka, azaz 22.436 Ft/hó. 

Az Ügyrendi  Bizottság elnöke  szavazásra tette  fel  a  kérdést,  ki  támogatja  a szóban
elhangzottak szerint az illetmény és a költségtérítés megállapítását. 

A képviselő-testület 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta:

65/2014. (X. 21.) sz. Kt. határozat:

a) A  képviselő-testület  Varga  Zsuzsanna  főállású
polgármester  illetményét  havi  bruttó  149.576  Ft-
ban állapítja meg. 

b) A  képviselő-testület  Varga  Zsuzsanna  főállású
polgármester havi költségtérítését illetményének 15
%-ában, havi 22.436 Ft-ban állapítja meg. 

 
Határidő: 2014. október 21.
Felelős: Kiss Árpád az Ügyrendi Bizottság elnöke.

8./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: az Ügyrendi Bizottság elnöke.

(E l ő t e r j e s z t é s   c s a t o l v a)

Kiss  Árpád: Az  Ügyrendi  Bizottság  az  alpolgármester  tiszteletdíját  60.000
Ft/hó összegben javasolja megállapítani, a költségtérítés összege a jogszabály alapján a
tiszteletdíj 15 %-ka, azaz 9.000 Ft/hó.   

Az Ügyrendi  Bizottság elnöke  szavazásra tette  fel  a  kérdést,  ki  támogatja  a szóban
elhangzottak szerint az alpolgármesteri tiszteletdíj és a költségtérítés megállapítását. 

A képviselő-testület 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta:

66/2014. (X. 21.) sz. Kt. határozat:

a) A  képviselő-testület  Gaál  Albert  társadalmi
megbízatású  alpolgármester  tiszteletdíját  havi
bruttó 60.000 Ft-ban állapítja meg. 

b) A  képviselő-testület  Gaál  Albert  társadalmi
megbízatású  alpolgármester  havi  költségtérítését
tiszteletdíjának  15  %-ában,  havi  9.000  Ft-ban
állapítja meg.
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Határidő: 2014. október 21.
Felelős: Kiss Árpád az Ügyrendi Bizottság elnöke.

Az Ügyrendi Bizottság elnöke az ülés vezetését visszaadta a polgármesternek. 

9./ Képviselői tiszteletdíjak, költségtérítések. 
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

(E l ő t e r j e s z t é s   c s a t o l v a)

Varga Zsuzsanna: A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. Javasolta,
hogy a képviselői tiszteletdíjak összege a jelenleg hatályos önkormányzati rendeletben
meghatározott összegben maradjanak, azon a képviselő-testület ne változtasson. 

A képviselő-testület a napirendben döntést nem hozott.

10./ Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata. 
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

(E l ő t e r j e s z t é s   c s a t o l v a)

Varga  Zsuzsanna:  A  képviselők  az  írásos  előterjesztést  megkapták.  Van-e
kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz?

A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja az írásos előterjesztésben
szereplő határozati javaslat jóváhagyását. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

67/2014. (X. 21.) sz. Kt. határozat:

a) A  képviselő-testület  a  Képviselő-testület  és  Szervei
Szervezeti  és Működési Szabályzatáról  szóló 4/2013.
(IV. 26.)  számú önkormányzati  rendeletét  az alakuló
ülést követő ülésén vizsgálja felül.

b) A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
rendelet  felülvizsgálatának  képviselő-testület  elé
terjesztésére. 

Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Varga Zsuzsanna polgármester. 
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11./ Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítése. 
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

(E l ő t e r j e s z t é s   c s a t o l v a)

Varga  Zsuzsanna:  A  képviselők  az  írásos  előterjesztést  megkapták.  Van-e
kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz?

A képviselő-testület a napirendben döntést nem hozott. 

12./ Képviselők tájékoztatása az összeférhetetlenségi szabályokról.
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

(E l ő t e r j e s z t é s   c s a t o l v a)

Varga  Zsuzsanna:  A  képviselők  az  írásos  előterjesztést  megkapták.  Van-e
kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz?

dr.  Tüske  Róbertné:  Tájékoztatta  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  vonatkozó
jogszabály értelmében az önkormányzati képviselő megválasztásától számított 30 napon
belül  köteles  kérelmezni  felvételét  a  köztartozásmentes  adózói  adatbázisba,  melynek
határideje  2014.  november  11.  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.
A  kérelem  kizárólag  elektronikus  úton  nyújtható  be,  ahhoz  ügyfélkapu  hozzáférés
szükséges,  az  adatbázisba  történő  kérelem  benyújtása  tárgyában  az  önkormányzati
hivatal – igény esetén – segítséget nyújt. 
 
A képviselő-testület a napirendben döntést nem hozott. 

13./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről.
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

(E l ő t e r j e s z t é s   c s a t o l v a)



9

Varga  Zsuzsanna:  A  képviselők  az  írásos  előterjesztést  megkapták.  Van-e
kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz?

A képviselő-testület a napirendben döntést nem hozott. 

Drávecz  Marianna:  A Zala  Megyei  Kormányhivatal  Lenti  Járási  Hivatala  nevében
köszöntötte a képviselő-testület  tagjait.  Az elkövetkezendő önkormányzati  ciklusra,  a
jövőbeni  feladatokhoz  eredményes  munkát,  sok  sikert,  jó  egészséget  kívánt,  és
felajánlotta a Járási Hivatal segítségét. 
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy Lentiben az Okmányiroda 20,00 óráig tart
ügyfélfogadást  munkanapokon,  így  az  ügyfélkapu  létrehozásával  kapcsolatban
nyugodtan forduljanak az irodához. 

Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  a  képviselő-testület  ülésén  nem  hangzott  el,  a
polgármester  a  megjelenést  megköszönve,  a  képviselő-testület  ülését  14,40  órakor
bezárta.

A képviselő-testület alakuló nyilvános ülése a Szózat meghallgatásával fejeződött be. 

K.m.f.

dr. Tüske Róbertné Varga Zsuzsanna
jegyző polgármester 


