F O R G AT Ó K Ö N Y V
Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 21-én 15.00 órai
kezdettel a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartandó rendes
képviselő-testületi ülésére
Füstös János polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Csurgó Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
rendkívüli
képviselő-testületi
ülésén
megjelenteket,
képviselőtársaimat, Keszericze Jenő Attilát a helyi választási bizottság elnökét, Lantos Sándor
aljegyzőt, Tulok Anett Hatósági Irodavezetőt. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes,
mert a megválasztott 7 képviselőből … képviselő jelen van. Az ülést megnyitom.
Füstös János polgármester: Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő
napirendek tárgyalásának és azok sorrendjének elfogadását. Kérem, képviselőtársaim
kézfeltartással jelezzék a napirend elfogadását.
Köszönöm.
Ellenvélemény?
Tartózkodás?
A napirend elfogadása - ellenkező SZMSZ-beli rendelkezés hiányában - egyszerű többséggel
elfogadott határozattal történik.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület ………igen, …….nem, ……tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
…/2019. (XI. 21.) KT. határozat:
Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli képviselő-testületi ülésen a
meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja:
1. Az Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottság külsős tagjának eskütétele
Előadó: Füstös János polgármester
2. Az alpolgármesterek megválasztása
Előadó: Füstös János polgármester
3. Az alpolgármesterek eskütétele
Előadó: Füstös János polgármester
4. Az alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Füstös János polgármester
5. Az alpolgármesterek költségtérítésének megállapítása
Előadó: Füstös János polgármester
6. Társulási tanácsban történő helyettesítés rendje
Előadó: Füstös János polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1. Az Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottság külsős tagjának
eskütétele
Előadó: Füstös János polgármester
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Füstös János polgármester: Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy Simon Mihályt a képviselőtestület a 2019. október 30-i alakuló ülésén az Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottság
nem képviselő tagjává megválasztotta. Simon Mihály az alakuló ülésen egyéb elfoglaltsága
miatt nem tudott részt venni. A bizottság nem képviselő-tagjának esküt kell tennie, és a
hatályos SZMSZ szerint a polgármester feladata a bizottság nem képviselő tagjától kivenni az
esküt. Felkérem a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni. Felkérem az Oktatási, Kulturális
és Turisztikai Bizottság nem képviselő tagját, Simon Mihályt, hogy szíveskedjen utánam
mondani az eskü szövegét.
„Én, ………………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
bizottsági tisztségemből eredő feladataimat a település fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Füstös János polgármester: Felkérem Simon Mihályt, az Oktatási, Kulturális és Turisztikai
Bizottság nem képviselő tagját, hogy az esküokmányt írja alá. Köszönöm, szíveskedjenek
helyet foglalni.

2. Az alpolgármester megválasztása
Előadó: Füstös János polgármester
Füstös János polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a 2019. október 30-i
alakuló ülésen nem sikerült alpolgármestert választani. Az Mötv. 43. § (3) bekezdése alapján
„a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint … a
polgármester előterjesztése alapján megválasztja … az alpolgármestert, alpolgármestereket,
dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.” A fenti törvényi kötelezettség miatt a képviselőtestületnek alpolgármestert kell választania. Az Mötv. 74. §-a alapján 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, ez
azt jelenti, hogy egy alpolgármester megválasztása kötelező. Az alpolgármester jogai és
kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester esetén
a polgármester bízza meg általános helyettesét. Azon alpolgármester, akit nem a képviselőtestület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a
képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási
joggal részt vesz. A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására
egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
A képviselő-testületnek a helyi SZMSZ-ben ki kell mondania azt, hogy hány alpolgármestert kíván
választani. Az SZMSZ-ben kell rendelkezni arról is, hogy az alpolgármester főállásban vagy
társadalmi megbízatásban látja-e el a tisztségét. Javasoljuk, hogy a polgármester már az alakuló
ülésen tájékoztassa a képviselő-testületet, hogy több alpolgármester esetén, mely alpolgármestert
kívánja általános helyettesként megbízni, illetve adjon tájékoztatást arról is, hogy milyen
munkamegosztást alakít ki az alpolgármesterek között.

Füstös János polgármester: A hatályos SZMSZ szerint két alpolgármester választására van
lehetőség, akik közül az egyik a képviselő-testület tagja. Az alpolgármesterek feladatukat
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társadalmi megbízatásban látják el. Javasolom, hogy a képviselő-testület válassza meg
alpolgármesterré Vassné Huszics Bernadett képviselőt. A jelölt az ülést megelőzően írásban
hozzájárult ahhoz, hogy ezt a napirendet nyilvános ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület.
Füstös János polgármester: Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik,
melynek lebonyolítására felkérem az Ügyrendi Bizottságot. Felhívom a képviselő-társaim
figyelmét, hogy az alpolgármester-jelölt akkor tekinthető megválasztottnak, ha a neve mellett
elhelyezett „igen” oszlopban lévő körben elhelyezett jelölések száma több, mint a
megválasztott képviselők számának a fele. Felkérem az aljegyzőt, hogy készítse el a
szavazólapokat. A szavazólapok elkészítése és a szavazás idejére szünetet rendelek el.
SZÜNET
Füstös János polgármester: Felkérem az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a szavazás
eredményét!
Kozmáné Dr. Radák Edina elnök, Ügyrendi Bizottság:
Szavazásra jogosult ….. képviselő volt.
Az urnában.............. szavazólap volt
Érvénytelen szavazólap ............./nem volt.
Alpolgármesterként …………képviselőre leadott
igen szavaztok száma: ...........
nem szavazatok száma: ..........
Füstös János polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület Vassné Huszics
Bernadett képviselőt ………igen szavazattal,……….nem szavazattal és ………tartózkodással
alpolgármesternek megválasztotta.
…/2019. (XI. 21.) KT. határozat:
Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vassné Huszics Bernadett képviselőt
alpolgármesternek megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. Az alpolgármester eskütétele
Előadó: Füstös János polgármester
Az alpolgármester e minőségben is köteles esküt tenni, mivel vonatkoznak rá a polgármesterre
irányadó szabályok. Nem elégséges a képviselői minőségben tett eskü, mivel alpolgármesterként a
képviselői jogok gyakorlásán túl a polgármestert illető hatásköröket is gyakorolhat.

Füstös János polgármester: Felkérem a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni. Felkérem
Keszericze Jenő Attilát a helyi választási bizottság elnökét, hogy vegye ki az esküt az
alpolgármestertől.
Keszericze Jenő Attila elnök, Helyi Választási Bizottság: Felkérem Vassné Huszics
Bernadett alpolgármestert, hogy az eskü szövegét szíveskedjen utánam mondani.
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„Én, ………………………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a település fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Keszericze Jenő Attila elnök, Helyi Választási Bizottság: Felkérem tisztelt Alpolgármester
Asszonyt, hogy az esküokmányokat írja alá.
Keszericze Jenő Attila elnök, Helyi Választási Bizottság: Köszönöm, szíveskedjenek helyet
foglalni.
Az esküokmányokat alá kell írni, és az aláírások megtörténtét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

4. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Füstös János polgármester
Füstös János polgármester: Következő napirendi pontunk az alpolgármester tiszteletdíjának
megállapítása.
Vassné Huszics Bernadett alpolgármester: Bejelentem hogy, az alpolgármester
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló döntés személyemet érint, és kérem, hogy a
képviselő-testület döntsön a kizárás kérdésében.
Füstös János polgármester: A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott
képviselők több, mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy
Vassné Huszics Bernadett alpolgármestert a döntéshozatalból ne zárjuk ki, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
Ellenvélemény?
Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület Vassné Huszics Bernadett alpolgármestert a
döntéshozatalból …. igen szavazattal, ….. ellenszavazattal, ….. tartózkodással nem zárja ki.
…/2019. (XI. 21.) KT. határozat:
Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vassné Huszics Bernadett
alpolgármestert az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló döntések
meghozatalából nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az Mötv. 78. §-a kimondja, hogy társadalmi megbízatású polgármesteri tisztség esetén az
alpolgármesteri tisztség is csak társadalmi megbízatásban tölthető be.
Lehetősége van az alpolgármesternek arra, hogy a tiszteletdíja egészéről vagy annak egy részéről
lemondjon. Ebben az esetben a 14. b pontban leírtak az irányadók.

Füstös János polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az alpolgármester
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tiszteletdíja megállapításának alapját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának
összege jelenti. Vagyis azt kell figyelembe venni, hogy amennyiben társadalmi megbízatású
polgármesterünk lenne, akkor annak mennyi lenne a tiszteletdíja. Az Mötv. 71. § (5)
bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester
illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. Figyelembe véve a település
lakosságszámát, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 274.200 Ft/hó lenne. Ez
az összeg jelentheti a kiindulópontot az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításánál,
ugyanis az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján ennek az összegnek a 90 %-át nem haladhatja
meg az alpolgármester tiszteletdíja. A hatályos jogszabályok alapján a társadalmi megbízatású
alpolgármester a fentieknek megfelelően tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről, vagy
meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
Javasolom, hogy Vassné Huszics Bernadett alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 75 %-ában, 205.650 Ft/hó összegben
állapítsa meg.
Van-e más javaslat?
Fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot:
Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vassné Huszics Bernadett
alpolgármester tiszteletdíját az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján 205.650 Ft/hó összegben
állapítja meg.
Aki egyetért azzal, hogy Vassné Huszics Bernadett alpolgármester tiszteletdíja az Mötv. 80. §
(2) bekezdése alapján 205.650 Ft/hó összegben kerüljön megállapításra, kérem, kézfeltartással
jelezze!
Ellenvélemény?
Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület Vassné Huszics Bernadett alpolgármester
tiszteletdíját …. igen szavazattal, ….. ellenszavazattal, ….. tartózkodással 205.650 Ft/hó
összegben állapította meg.
…/2019. (XI. 21.) KT. határozat:
Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vassné Huszics Bernadett
alpolgármester tiszteletdíját az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján 205.650 Ft/hó összegben
állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5. Az alpolgármester költségtérítésének megállapítása
Előadó: Füstös János polgármester
Füstös János polgármester: A hatályos jogszabályok értelmében az alpolgármestert a
tiszteletdíján felül költségtérítés is megilleti, amely a tiszteletdíjának 15%-a. A jogalkotó nem
ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára a költségtérítés összegét illetően.
Tájékoztatom Önöket, hogy Vassné Huszics Bernadett alpolgármester az ülést megelőzően
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írásban nyilatkozott arról, hogy, a számára járó alpolgármesteri költségtérítésről teljes
egészében lemond.
Fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot:
Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Vassné Huszics
Bernadett alpolgármester részére a költségtérítés mértéke tiszteletdíjának 15 %-a, vagyis
30.848 Ft/hó lenne, de -lemondó nyilatkozata alapján- a költségtérítése 0 Ft/hó.
Ellenvélemény?
Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület…. igen szavazattal, ….. ellenszavazattal, …..
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
…/2019. (XI. 21.) KT. határozat:
Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Vassné Huszics
Bernadett alpolgármester részére a költségtérítés mértéke tiszteletdíjának 15 %-a, vagyis
30.848 Ft/hó lenne, de -lemondó nyilatkozata alapján- a költségtérítése 0 Ft/hó.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6. Társulási tanácsban történő helyettesítés rendje
Előadó: Füstös János polgármester
Füstös János polgármester: Csurgó Város Önkormányzata tagja számos társulásnak. Az
Mötv. 94. §-a szerint az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A
társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják,
akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. Az alakuló ülésen a
polgármestert bízta meg a képviselő-testület azzal, hogy a társulási tanács ülésein az
önkormányzatot képviselje. Azonban a polgármester akadályoztatása esetén a helyettesítés
rendjét is meg kell határozni. Kérem, hogy a képviselő-testület a következő határozati
javaslatot fogadja el:
Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. október 30-i alakuló ülésen, a
polgármester társulási tanácsokba és taggyűlésbe történő delegálása tárgyában hozott
…/2019. (X. 30.) KT határozatát a következő 2.) -4.) pontokkal egészíti ki:
„2.) Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Csurgó Város
alpolgármesterét Vassné Huszics Bernadettet, hogy a polgármester akadályoztatása esetén az
1.) pontban megjelölt szervezetekben az 1.) pontban megjelölt feladatokat a polgármester
helyett teljes jogkörben ellássa.
3.) Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Vargáné Hegedüs
Magdolna települési önkormányzati képviselőt, hogy Csurgó Város polgármesterének és
alpolgármesterének együttes akadályoztatása esetén az 1.) pontban megjelölt szervezetekben
az 1.) pontban megjelölt feladatokat a polgármester és az alpolgármester helyett teljes
jogkörben ellássa.
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4.) A 2.)-3.) pontokban szereplő meghatalmazások visszavonásig érvényesek.”
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kérdés?
Hozzászólás?
Van valakinek más javaslata?
Ha nincs, szavazásra bocsátom az általam megfogalmazott határozati javaslat elfogadását.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület ....... igen szavazattal, ...... nem szavazattal és .........
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
…/2019. (XI. 21.) KT. határozat:
Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. október 30-i alakuló ülésen, a
polgármester társulási tanácsokba és taggyűlésbe történő delegálása tárgyában hozott
…/2019. (X. 30.) KT határozatát a következő 2.) -4.) pontokkal egészíti ki:
„2.) Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Csurgó Város
alpolgármesterét Vassné Huszics Bernadettet, hogy a polgármester akadályoztatása esetén az
1.) pontban megjelölt szervezetekben az 1.) pontban megjelölt feladatokat a polgármester
helyett teljes jogkörben ellássa.
3.) Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Vargáné Hegedüs
Magdolna települési önkormányzati képviselőt, hogy Csurgó Város polgármesterének és
alpolgármesterének együttes akadályoztatása esetén az 1.) pontban megjelölt szervezetekben
az 1.) pontban megjelölt feladatokat a polgármester és az alpolgármester helyett teljes
jogkörben ellássa.
4.) A 2.)-3.) pontokban szereplő meghatalmazások visszavonásig érvényesek.”
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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