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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27-én –
hétfő – du. 14 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal konferencia
termében megtartott nyilvános alakuló üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Dani Béla Péter
Gyökös Zoltán
Harsányi Csaba
Nagy Barnabás
Semlyényiné Mizák Ágota
Zsilinyi László

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica
Tokai Istvánné

jegyző
HVB elnöke

Dr. Köstner Dávid
Nagy Albertné

aljegyző
jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek:
Átyinné Pénzes Emília Fehér Mályva HÖE elnök
Barabásné Dobos Katalin hozzátartozó
Boros Beáta intézményvezető
Daniné Farkas Anikó hozzátartozó
Feketéné Bartha Edit r.alezredes őrsparancsnok
Kiss Józsefné intézményvezető
Mohácsi Imre roma nemzetiségi képviselő
Nagy Barnabás Endréné HVB tag
Nagy Zsolt esperes
Németh Ernőné intézményvezető
Sándor Péter polgárőr vezető
Semlyényi Lajos hozzátartozó
Szatmári Angéla roma nemzetiségi képviselő
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető
Varga Ernő roma nemzetiségi képviselő
• Ünnepélyes megnyitó
Boros Beáta narrátor: Köszönti Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
alakuló ülésén a Helyi Választási Bizottság tagjait, a megválasztott polgármestert, a
megválasztott önkormányzati képviselőket.
Felkéri az alakuló ülésen megjelenteket, hogy közösen énekeljék el a Himnuszt.

2

• A Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
Boros Beáta narrátor: Megkéri Tokai Istvánnét a Helyi Választási Bizottság Elnökét, tartsa
meg tájékoztatóját a választás eredményéről.
Tokai Istvánné HVB elnöke: Tájékoztatja a jelenlévőket a választás eredményéről:
A 2014. október 12. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának előkészületeiről,
eredményéről az alábbiak szerint számolok be:
A Helyi Választási Bizottság a jogszabályban előírt hatáskörében eljárva:
 Döntött
4 polgármesterjelölt
20 képviselőjelölt
14 roma nemzetiségi képviselőjelölt
3 román nemzetiségi képviselőjelölt
nyilvántartásba vételéről.
 Jóváhagyta a szavazólapok adattartalmát.
 Megállapította és közzétette a választás eredményét.
1. A települési választás eredményei:
Biharkeresztesen a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: 3580 fő.
Szavazóként megjelentek száma:
1778 fő,
amely a választók
49,66 %-a.
A polgármester választás eredménye:
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Jelölt neve
Kovács József
Harsányi Csaba
Pető Zsolt
Barabás Ferenc

Kapott érvényes szavazat
29
603
143
972

%
1,66
34,52
8,19
55,64

Egyéni listás választás eredménye:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jelölt neve
Semlyényiné Mizák
Ágota
Németh Ernőné
Dávid Csaba
Harsányi László
Szabó Szabolcs
Dani Béla Péter
Pető Zsolt
Szilágyiné Balogh Enikő
Zsilinyi László
Tarsoly Zoltán
Dumitrescu Kornél István
Kozma Attila Csaba

Kapott érvényes szavazat
816
340
143
329
421
944
395
198
618
209
74
212
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13.
14.
15.

546
75
352

Nagy Barnabás

Darai Kálmán
Nagy Zsoltné Kiss Katalin
Gyöngyi
Harsányi Csaba
Szakadátné Erős Éva Jolán
Gyökös Zoltán
Ádám Géza
Erdélyi Attila

16.
17.
18.
19.
20.

782
210
667
258
359

2. A roma nemzetiségi választás eredményei:
A roma nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 271 fő
Szavazóként megjelentek száma: 227 fő,
amely a választópolgárok 83,76 %-a.

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jelölt neve
Fitzné Varga Renáta
Varga Ferenc
Rostás Tibor
Sárközi Márton
Rácz Csaba
Szatmári Angéla
Varga Ernő
Záborszkyné Fercsák
Klaudia
Burai Zoltánné
Mohácsi Pál
Magyari György Ovidiu
Sarkadi Sándor
Mohácsi Imre
Mohácsi Géza

Kapott érvényes szavazat
15
52
12
7
74
101
131
60
51
17
88
11
97
27

3. A román nemzetiségi választás eredményei:
A román nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 40 fő
Szavazóként megjelentek száma: 37 fő,
amely a választópolgárok 92,5 %-a.
Sorszám
1.
2.
3.

Jelölt neve
Átyimné Tarczali Andrea
Erdeiné Majoros Tünde
Csaláné Bartha Csilla

Kapott érvényes szavazat
27
31
31

A választás eredményével kapcsolatban jogorvoslati kérelem nem érkezett.
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• Az önkormányzati képviselők eskütétele
Boros Beáta narrátor: Az alakuló ülés kötelező napirendje a települési képviselők és a
polgármester eskütétele. Felkéri Tokai Istvánnét a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az
önkormányzati képviselőktől vegye ki az esküt.
Tokai Istvánné HVB elnöke: Megkéri a megválasztott önkormányzati képviselőket az eskü
letételére, a jelenlévőket pedig arra kéri, hogy szíveskedjenek felállni az eskütétel idejére.
Biharkeresztes Város Önkormányzat megválasztott képviselői letették az alábbi szövegű
esküt:
„Én ………………………(eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom
és másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselő tisztségemből eredő feladataimat
Biharkeresztes fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Az eskütevő meggyőződése szerint:
Isten Engem úgy segéljen!„
Tokai Istvánné HVB elnöke: Megkéri az önkormányzati képviselőket név szerint szólítva,
hogy az esküokmányt szíveskedjenek aláírni és átvenni.
• A Polgármester eskütétele
Tokai Istvánné HVB elnöke: Felkéri Barabás Ferenc polgármestert az eskü letételéhez.
Barabás Ferenc polgármester az alábbi szövegű esküt tette le:
„Én Barabás Ferenc becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is
megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Biharkeresztes
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.
(Az esküvevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!„
Tokai Istvánné HVB elnöke: Megkéri Polgármester Urat, hogy az esküokmányt szíveskedjen
aláírni és átvenni.
• A Polgármester köszöntője
Boros Beáta narrátor: Felkéri Barabás Ferenc polgármestert, köszöntse az újonnan
megalakult Képviselő-testületet és a megjelenteket.
Barabás Ferenc polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszönti az alakuló ülés valamennyi
résztvevőjét. Számára úgy tűnik, hogy még most volt az az esemény, amikor négy évvel
ezelőtt ugyanebben a helyiségben fogadalmat tettek arra, hogy tevékenységükkel
Biharkeresztes város javát fogják szolgálni. Úgy gondolja, az elmúlt négy év és az október
12-i választás azt igazolta, hogy ennek az ígéretüknek, fogadalmuknak eleget tettek. Nem sok
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olyan település van Magyarországon, ahol hasonló választási eredmény született olyan
vonatkozásban, hogy a képviselő-testület tagjainak személyében semmiféle változás nem
történt. Elsőként a biharkeresztesi választópolgároknak szeretné megköszönni azt, hogy
elmentek október 12-én szavazni. Ha megnézik a résztvevők arányát, és összehasonlítják a
Hajdú-Bihar megyei, vagy az országos átlaggal, akkor láthatják, hogy semmi szégyenkezni
való nincs, közel 50 %-a az itt élőknek gyakorolta választó jogát. Amikor véget ért a
választás, és megismerhették az eredményeket, rögtön arra gondolt, hogy nagyon nagy
köszönettel tartozik azoknak az embereknek, akik újra bizalmat szavaztak számára. Sokan azt
mondják, hogy könnyű egy gyakorló polgármesternek választásokat nyerni. Úgy gondolja, az
ember a munkája során sokat hibázhat. Köszöni azoknak, akik megértőek voltak, köszöni azt,
hogy segítették munkáját. Az eredményeket, amit elértek, közösen érték el. Utolsó testületi
ülésen elmondták, hogy a csapatmunkának köszönhető és ezzel a csapattal jó volt dolgozni,
most sincs különösebb aggálya. Polgármesterként a biharkeresztesieket szolgálja. Úgy
gondolja nincs szégyenkezni valójuk. Az elkövetkező 5 évben az Egyesített Szociális
Intézmények épületét mindenképpen fel kell újítani, az óvodában a férőhelyek bővítését meg
kell oldani, indítani kell még egy bölcsődei csoportot. Ezek olyan fontos feladatok lesznek,
amikre mindenképpen oda kell figyelni. Továbbra is feladat lesz az utak karbantartása, ma
már elmondható, hogy a városban minden út szilárdburkolattal van ellátva. Az elmúlt négy
évben a járdaépítés területén is sokat tettek, 6,5 km járdát építettek, újítottak fel. A
járdafelújításokat folytatni fogják. Azt gondolja, mégis a legfontosabb feladat a
munkahelyteremtés lesz, erre kell koncentrálni. Az önkormányzatnak együtt a vállalkozókkal
azon kell fáradozni, hogy új munkahelyek létesüljenek. Összetett feladat, nemcsak
munkahelyre, megfelelő képzettségű munkaerőre is szükség van. Amit az önkormányzat tehet
a fejlesztésekkel kapcsolatosan, azt megteszi. Fontos lenne a megyei fejlesztési tervben
szereplő projektek megvalósítása. Nagyon nagy lehetőséget kínál a Klaszter a termálvíz
hasznosításával, tulajdonképpen ez a folyamat már elkezdődött. Nagy figyelmet kell fordítani
a vállalkozók tevékenységére, hogy fejleszteni tudják vállalkozásaikat. Természetesen nem
szabad megfeledkezni az ifjúságról, a szórakozási lehetőségről, az ifjúsági park felújítását a
Leader program keretében szeretnék megvalósítani. A ciklusprogram elfogadására a
következő üléseken kerül sor. Kéri képviselő társait, hogy ötleteiket, javaslataikat juttassák el
hozzá. Számít minden biharkeresztesi támogató segítségére.

————————  ————————
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 7 fő jelen van.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés Biharkeresztes Város Alpolgármestere megválasztására
2. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának elfogadására
3. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének elfogadására
4. Előterjesztés Biharkeresztes Város Önkormányzat Bizottságainak megválasztására
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5. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának
megállapításáról
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés Biharkeresztes Város Alpolgármestere megválasztására
2. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának elfogadására
3. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének elfogadására
4. Előterjesztés
Biharkeresztes
megválasztására

Város

Önkormányzat

Bizottságainak

5. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának
megállapításáról
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés Biharkeresztes Város Alpolgármestere megválasztására
Barabás Ferenc polgármester: Az Mötv. szerint a Képviselő-testület az alakuló ülésen a
polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ
saját tagjai közül.
Javasolja, hogy a titkos szavazás lebonyolítására, eredményének megállapítására elnökből és
két tagból álló szavazatszámláló bizottságot hozzanak létre. A bizottság elnökének Zsilinyi
László képviselőt, tagjainak Nagy Barnabás és Harsányi Csaba képviselőket javasolja.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Biharkeresztes
Város alpolgármestereinek megválasztása” tárgyában készített előterjesztést és
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1)
bekezdése, illetve a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az alpolgármester
megválasztásának lebonyolítására háromtagú eseti Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre.
A Szavazatszámláló Bizottság elnökének megválasztja ……………………………………
képviselőt,
tagjainak
…………………………..……….
képviselőt
és
……..….…………..………….. képviselőt.
Felkéri a Bizottság tagjait a titkos szavazással kapcsolatos feladatok ellátására, és a
Bizottság elnökét az eredmény ismertetésére.
………………………… képviselő
Felelős:
………………………… képviselő
………………………… képviselő
Határidő:
azonnal
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Mivel más javaslat nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi
határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Biharkeresztes
Város alpolgármestereinek megválasztása” tárgyában készített előterjesztést és
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1)
bekezdése, illetve a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az alpolgármester
megválasztásának lebonyolítására háromtagú eseti Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre.
A Szavazatszámláló Bizottság elnökének megválasztja Zsilinyi László képviselőt, tagjainak
Nagy Barnabás képviselőt és Harsányi Csaba képviselőt.
Felkéri a Bizottság tagjait a titkos szavazással kapcsolatos feladatok ellátására, és a
Bizottság elnökét az eredmény ismertetésére.
Felelős:
Zsilinyi László képviselő
Nagy Barnabás képviselő
Gyökös Zoltán képviselő
Határidő:
azonnal
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
150/2014. (X. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
„Biharkeresztes Város alpolgármestereinek megválasztása” tárgyában készített
előterjesztést és Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 74. § (1) bekezdése, illetve a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat
alapján az alpolgármester megválasztásának lebonyolítására háromtagú eseti
Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre. A Szavazatszámláló Bizottság elnökének
megválasztja Zsilinyi László képviselőt, tagjainak Nagy Barnabás képviselőt és
Harsányi Csaba képviselőt.
Felkéri a Bizottság tagjait a titkos szavazással kapcsolatos feladatok ellátására, és a
Bizottság elnökét az eredmény ismertetésére.
Felelős:
Határidő:

Zsilinyi László képviselő
Nagy Barnabás képviselő
Gyökös Zoltán képviselő
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Előzetes egyeztetést végeztek az alpolgármester személyére
vonatkozóan. Javasolja Semlyényiné Mizák Ágota képviselőt megválasztani alpolgármesterré.
Megkérdezi, vállalja-e a feladatot, és hogy a napirend nyilvános tárgyalásába beleegyezik-e?
Semlyényiné Mizák Ágota képviselő: A feladatot vállalja megválasztása estén, bejelenti
személyes érintettségét, szavazni szeretne, a nyilvános tárgyalásba beleegyezik.
Barabás Ferenc polgármester: Elkészült a szavazólap, ismerteti annak tartalmát, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a titkos alpolgármester választásra
vonatkozó döntés szavazólapját a határozat melléklete szerint fogadta el.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
Melléklet a …./2014. (X. 27.) számú BVKt határozathoz:
TÁMOGATOM

IGEN



NEM



HOGY,
SEMLYÉNYINÉ MIZÁK ÁGOTA
LEGYEN AZ ALPOLGÁRMESTER A MAI NAPTÓL A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
MEGBÍZATÁSÁNAK IDŐTARTAMÁIG.
Szavazni érvényesen az „IGEN”, vagy „NEM” szó melletti körben elhelyezett egymást
metsző két vonallal lehet.

Például:

⊕

⊗

7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
151/2014. (X. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a titkos alpolgármester
választásra vonatkozó döntés szavazólapját a határozat melléklete szerint fogadta el.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal
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Melléklet a 151/2014. (X. 27.) számú BVKt határozathoz:
TÁMOGATOM

IGEN



NEM



HOGY,
SEMLYÉNYINÉ MIZÁK ÁGOTA
LEGYEN AZ ALPOLGÁRMESTER A MAI NAPTÓL A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
MEGBÍZATÁSÁNAK IDŐTARTAMÁIG.
Szavazni érvényesen az „IGEN”, vagy „NEM” szó melletti körben elhelyezett egymást
metsző két vonallal lehet.

Például:

⊕

⊗

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Barabás Ferenc polgármester: A titkos szavazás lebonyolítására szünetet rendel el.
Szünet után.
Zsilinyi László képviselő, a szavazatszámláló bizottság elnöke: A 7 szavazólapból 7
szavazólap került az urnába. Urnanyitás után a bizottság a szavazatokat megszámolta,
megállapították, hogy 6 érvényes és 1 érvénytelen szavazat érkezett. A 6 érvényes szavazatból
6 támogatta Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármesterré választását. Mindezek alapján a
bizottság megállapította, hogy az alpolgármester választás érvényes, eredményes volt.
Barabás Ferenc polgármester: Megköszöni a szavazatszámláló bizottság munkáját. Bejelenti,
hogy az alpolgármester választás érvényes és eredményes volt. Gratulál Alpolgármester
Asszonynak a megválasztásához.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján az
alábbi döntést hozza:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tagjai közül társadalmi
megbízatású alpolgármesternek választja meg 2014. október 27. napjával
………………………… képviselőt.
Felkéri Barabás Ferenc polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
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7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
152/2014. (X. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján
az alábbi döntést hozza:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tagjai közül társadalmi
megbízatású alpolgármesternek választja meg 2014. október 27. napjával
Semlyényiné Mizák Ágota képviselőt.
Felkéri Barabás Ferenc polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Megkéri a megválasztott alpolgármestert, hogy az eskü
letételéhez fáradjon ki, a jelenlévőket pedig arra kéri, szíveskedjenek felállni az eskütétel
idejére.
Semlyényiné Mizák Ágota az alábbi szövegű esküt tette le:
„Én Semlyényiné Mizák Ágota becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat
Biharkeresztes fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az esküvevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!„
Barabás Ferenc polgármester: Megkéri az Alpolgármestert, hogy az esküokmányt
szíveskedjen aláírni.
Barabás Ferenc polgármester az Alpolgármester részére a megbízólevelet átadja.
Semlyényiné Mizák Ágota alpolgármester: Megköszöni a képviselők bizalmát, és elsősorban
Biharkeresztes választópolgárainak szavazatait. Biharkeresztes város érdekében végzi
feladatát, legjobb tudása szerint. Köszöni a bizalmat, képviselő társainak is kíván jó munkát.
2. Előterjesztés az Alpolgármester tiszteletdíjának elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Javasolja, hogy a
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Képviselő-testület a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja 70 %-ában meghatározott összegben, azaz havi bruttó
157.054 Ft-ban állapítsa meg.
Az Mötv. szabályai szerint az alpolgármesterek havonta tiszteletdíjuk 15 %-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosultak.
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Az alpolgármester jogai és kötelezettségei megválasztásával keletkeznek, a tiszteletdíj
megválasztása napjától illeti meg őt.
Ismerve a város költségvetését, Semlyényiné Mázák Ágota alpolgármester költségtérítésre
nem tart igényt, lemond a 23.558 Ft összegről.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
„Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása” tárgyban készített
előterjesztést és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 80. § (2) és (3) bekezdés alapján az alábbi döntést hozza:
1. Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……………………….
(név) – társadalmi megbízatású – alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 27. napjától
havonta a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának …….. %-ában,
………………..- Ft/hó összegben határozza meg.
2. Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……………………………
(név) – társadalmi megbízatású - alpolgármester költségtérítésre való jogosultságát 2014.
október 27. napjától havonta tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott …………………..
Ft/hó összegben állapítja meg, jogszabályi rendelkezés alapján.
Felkéri Barabás Ferenc polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
„Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása” tárgyban készített
előterjesztést és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 80. § (2) és (3) bekezdés alapján az alábbi döntést hozza:
1. Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Semlyényiné Mizák
Ágota – társadalmi megbízatású – alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 27. napjától
havonta a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában, 157.054 Ft/hó
összegben határozza meg.
2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Semlyényiné Mizák Ágota
alpolgármester Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez intézett írásbeli
nyilatkozata alapján, az Alpolgármester részére költségtérítést nem állapít meg.
Felkéri Barabás Ferenc polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
153/2014. (X. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
„Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása” tárgyban készített
előterjesztést és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 80. § (2) és (3) bekezdés alapján az alábbi döntést hozza:
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1. Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Semlyényiné
Mizák Ágota – társadalmi megbízatású – alpolgármester tiszteletdíját 2014. október
27. napjától havonta a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70 %ában, 157.054 Ft/hó összegben határozza meg.
2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Semlyényiné Mizák
Ágota alpolgármester Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez
intézett írásbeli nyilatkozata alapján, az Alpolgármester részére költségtérítést nem
állapít meg.
Felkéri Barabás Ferenc polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

3. Előterjesztés
elfogadására

a

Polgármester

illetményének

és

költségtérítésének

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Felkéri Dr. Juhász
Marica jegyzőt, hogy adjon tájékoztatást a napirenddel kapcsolatosan.
Dr. Juhász Marica jegyző: Az alakuló ülés kötelező napirendje a polgármester illetményének
és költségtérítésének megállapítása.
A polgármester illetményének és költségtérítésének mértékét az Mötv. 71. §-a tételesen
meghatározza, a képviselő-testületnek nincs mérlegelési lehetősége, ezért a képviselő-testület
határozata csak deklaratív jellegű. Az illetmény mértéke a helyettes államtitkár illetményéhez,
illetve a lakosságszámhoz igazodik, amely alapján a polgármester illetménye a helyettes
államtitkár illetményének 60 %-ával megegyező összegű. A polgármester illetményére
megbízatásának időtartamára jogosult, ezért az illetmény a megválasztásától kezdve jár a
polgármesternek.
A polgármester havonta az illetményének 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre
jogosult.
Az ismertetett szabályok alapján javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester
illetményét havi bruttó 448.727 Ft, költségtérítését pedig 67.309 Ft összegben állapítsa meg.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Polgármester
illetményének, költségtérítésének megállapítása” tárgyban készített előterjesztést és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (1), (4) és
(6) bekezdés alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Barabás Ferenc – főállású
foglalkoztatási jogviszonyban álló – polgármester illetményét 2014. október 12. napjától
havonta 448.727.- Ft/hó összegben állapítja meg, jogszabályi rendelkezés alapján.
Felkéri Dr. Juhász Marica jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dr. Juhász Marica jegyző
Határidő: azonnal
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2.
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Barabás Ferenc –
főállású foglalkoztatási jogviszonyban álló - polgármester költségtérítésre való jogosultságát
2014. október 12. napjától havonta illetményének 15 %-ában meghatározott 67.309.- Ft/hó
összegben állapítja meg, jogszabályi rendelkezés alapján.
Felkéri Dr. Juhász Marica jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dr. Juhász Marica jegyző
Határidő: azonnal
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
154/2014. (X. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
„Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása” tárgyban készített
előterjesztést és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 71. § (1), (4) és (6) bekezdés alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Barabás Ferenc –
főállású foglalkoztatási jogviszonyban álló – polgármester illetményét 2014. október
12. napjától havonta 448.727.- Ft/hó összegben állapítja meg, jogszabályi
rendelkezés alapján.
Felkéri Dr. Juhász Marica jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:
2.

Dr. Juhász Marica jegyző
azonnal

Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Barabás Ferenc –
főállású foglalkoztatási jogviszonyban álló - polgármester költségtérítésre való
jogosultságát 2014. október 12. napjától havonta illetményének 15 %-ában
meghatározott 67.309.- Ft/hó összegben állapítja meg, jogszabályi rendelkezés
alapján.

Felkéri Dr. Juhász Marica jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Juhász Marica jegyző
azonnal

4. Előterjesztés
Biharkeresztes
megválasztására

Város

Önkormányzat

Bizottságainak

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az alakuló ülés
kötelező napirendi pontja a települési önkormányzat bizottságának, illetve bizottságainak a
meghatározása.
Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő-testülete köteles létrehozni pénzügyi
bizottságot a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
értelmében, mivel a település kétezernél több lakosú.
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Az elmúlt ciklus tapasztalatait figyelembe véve javasolja 3 bizottság létrehozását,
nevezetesen:
- Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság
- Ügyrendi Bizottság
- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Az egyes bizottságok elnökére, képviselő- és nem képviselő tagjaira a következő testületi
ülésen kíván javaslatot tenni, amikor is az előzetes egyeztetések véget érnek.
Szintén a következő testületi ülés napirendje lesz az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának a szükséges és egyben kötelező módosítása, felülvizsgálata.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete működése időtartamára Ügyrendi
Bizottságot, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, valamint Köznevelési, Művelődési,
Szociális és Egészségügyi Bizottságot hoz létre.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
155/2014. (X. 27.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete működése időtartamára
Ügyrendi Bizottságot, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, valamint Köznevelési,
Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottságot hoz létre.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
5. Előterjesztés a helyi önkormányzati
tiszteletdíjának megállapításáról

képviselők,

bizottsági

tagok

Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az Mötv. 35. § (1)
bekezdése szerint a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek,
a bizottság tagjának rendeletében meghatározott tiszteletdíjat állapíthat meg. A törvény nem
határozza meg a tiszteletdíj mértékét. Az önkormányzat jelenleg hatályos, a települési
képviselők és a képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 32/2013. (XII. 23.)
önkormányzati rendeletében meghatározott tiszteletdíjak mértékén változtatni nem kíván.
Tekintettel arra, hogy a fenti számú rendelet felhatalmazó rendelkezése és jogszabályi háttere
megváltozott, célszerű új rendelet megalkotása. Készült előzetes hatásvizsgálat.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a helyi önkormányzati képviselők,
bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet-tervezettel:
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok
tiszteletdíjának megállapításáról
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1) bekezdésének
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjának megállapításáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Biharkeresztes város önkormányzati képviselő-testület tagjaira,
valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő-testületi tagjaira.
2. §
A képviselő-testület tagjait tagságukért havonta 60.000 Ft tiszteletdíj (a továbbiakban: alapdíj)
illeti meg.
3. §
A bizottság képviselő-testületi tagjai és nem képviselő-testületi tagjai tagságukért 13.500 Ft
tiszteletdíjra jogosultak.
4. §
A tiszteletdíjak kifizetésének határideje minden tárgyhót követő 15. nap
5. §
Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a helyi
önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 32/2013.
(XII. 23.) önkormányzati rendelet.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2014. október 28. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök
a képviselő-testület alakuló ülését bezárta.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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