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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi  Polgármesteri  Hivatal  hivatalos  helyiségében  2019.  október  17.-én
képviselő-testület alakuló ülésén. 

Jelen vannak: Palya Zoltán polgármester,
  Dr. Péter Mihály alpolgármester

Begidsán Ottó László
                  Bódi Szilárd képviselő
                  Katona Zoltánné képviselő

      Szendi-Bereczki Beáta képviselő
                  Volterné Jamrik Éva képviselő

      Burghardtné Tóth Ilona jegyző, 
       Benke Henriett jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:  Szarvas Frigyes Róbert – HVB elnök

Napirendi pont:

1.) Köszöntő
Előadó: Szarvas Frigyes Róbert HVB Elnök

2.) Képviselők eskütétele
Előadó: Szarvas Frigyes Róbert HVB Elnök

3.) Polgármester eskütétele
Előadó: Szarvas Frigyes Róbert HVB Elnök

4.)  Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.)  sz.  a
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatról  szóló  önkormányzati  rendelet
felülvizsgálata.

Előadó: Palya Zoltán polgármester

5.) Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Palya Zoltán polgármester

6.) Alpolgármester megválasztása és eskütétele
Előadó: Palya Zoltán polgármester
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7.) Alpolgármester illetményének vagy tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Palya Zoltán polgármester

8.)  Bizottsági  struktúra  meghatározása,  bizottság  elnökeinek  és  tagjainak
megválasztása, külsős bizottsági tagok eskütétele
Előadó: Palya Zoltán polgármester

-------------------------------
1.)   Köszöntő

Szarvas  Frigyes  Róbert:  Köszöntöm  a  Polgármester  Urat,  a  Képviselőket,  és  a
jelenlévőket.
Fontos állomás 2019. október 13.-ai önkormányzati választás. 5 polgármester jelölt és
31 képviselő jelölt indult a választáson. Az eredmény: 
Polgármester Úr: Palya Zoltán, képviselők: Volterné Jamrik Éva, Dr. Péter Mihály,
Begidsán Ottó László, Szendi-Bereczki Beáta, Bódi Szilárd és Katona Zoltánné.
Nehéz  és  megtisztelő  feladat  a  falu  polgármesterének  és  képviselőjének  lenni.  A
lakosság  sokat  vár  ettől  a  fiatalos,  lendületes  és  lelkes  csapattól.  Lehetőséget  és
bizalmat  kaptak,  éljenek vele!  Legjobb tudásukkal  tegyenek meg mindent  Bagért,
hogy ismét a Galga mente kiemelkedő faluja legyen. A fejlődést és közbiztonságot
fontos feladatnak tekintsék, hogy a lakosság szeressen itt élni.
Bagi embereket arra kérem, hogy segítsék a munkájukat.
Az eredményes munkához a testület minden tagjának erőt, egészséget és sok sikert
kívánok

Palya  Zoltán:  Tisztelettel  köszöntöm  Szarvas  Frigyes  urat,  a  HVB  elnökét,  a
képviselőket,  Jegyző  Asszonyt,  és  Önöket.  Megragadom  az  alkalmat,  hogy
megköszönjem  a  bizalmat.  Azon  fogunk  dolgozni,  hogy  ezt  a  megelőlegezett
bizalmat megérdemelten kaptuk meg.

Palya Zoltán ismertette a meghívó szerinti napirendi pontokat, megállapította, hogy
a testület határozatképes.

-------------------------------

2.) Képviselők eskütétele

Szarvas Frigyes Róbert kivette az esküt a képviselő-testület tagjaitól.

Én  -  Begidsán  Ottó  László,  Bódi  Szilárd,  Dr.  Péter  Mihály,  Katona  Zoltánné,  Szendi-
Bereczki  Beáta,  Volterné  Jamrik  Éva  -  becsületemre  és  lelkiismeretemre  fogadom,  hogy
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Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is  megtartatom;  képviselői  tisztségemből  eredő  feladataimat  BAG  település  fejlődésének
előmozdítása  érdekében  lelkiismeretesen  teljesítem,  tisztségemet  a  magyar  nemzet  javára
gyakorlom.

Isten engem úgy segéljen!”

Képviselő-testület tagjai aláírták az esküokmányokat.

-------------------------------

3.) Polgármester eskütétele

Szarvas Frigyes Róbert kivette az esküt a polgármestertől.

Én Palya Zoltán becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez  hű  leszek;  jogszabályait  megtartom  és  másokkal  is  megtartatom;
polgármesteri  tisztségemből  eredő  feladataimat  BAG  település  fejlődésének  előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

Isten engem úgy segéljen!”

Polgármester aláírta az esküokmányt.

-------------------------------

4.) Alpolgármester megválasztása és eskütétele

Palya Zoltán: Javaslatot teszek Dr. Péter Mihályra, hogy ő legyen az alpolgármester.
Kérem, szavazzatok, hogy elfogadjátok e?

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

84/2019. (X. 17.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:
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A  Képviselő-testület  Dr.  Péter  Mihályt  megválasztotta  Bag  Nagyközség
Alpolgármesterének.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

Szarvas Frigyes Róbert kivette az esküt az alpolgármestertől.

Én Dr. Péter Mihály becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak  Alaptörvényéhez  hű  leszek;  jogszabályait  megtartom  és  másokkal  is  megtartatom;
alpolgármesteri  tisztségemből  eredő  feladataimat  BAG  település  fejlődésének  előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

Isten engem úgy segéljen!”

Alpolgármester aláírta az esküokmányt.

Szarvas  Frigyes  Róbert átadta  a  megbízóleveleket.  Majd  mindenki  elénekelte  a
Himnuszt.

Palya Zoltán néhány perc technikai szünetet rendelt el.

-------------------------------

5.)  Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.)  sz.  a
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatról  szóló  önkormányzati  rendelet
felülvizsgálata.

Palya Zoltán:  Következő napirendi  pontunk a 3/2015.  (IV.  30.)  sz.  a  Szervezeti  és
Működési  Szabályzatról  szóló  önkormányzati  rendelet  felülvizsgálata  szükséges.
Átadom a szót Jegyző Asszonynak.

Burghardtné  Tóth Ilona:  Köszöntök  mindenkit.  Törvény  előírja,  hogy az  alakuló
ülésen elvégezendő az SZMSZ módosítása, különös tekintettel az 1. sz. mellékletre,
ami a képviselő-testület összetétele miatt. Bármikor máskor is lehet majd módosítani,
ha változás lesz.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendelet módosítást alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2019.(X. 17.) önkormányzati rendelete,
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amely módosítja 3/2015. (IV. 30.) sz. önkormányzati rendelet
a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  képviselő-testülete  módosítja  a  " Bag
Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  3/2015.  (IV.  30.)  sz.  önkormányzati
rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról " 1. sz. mellékletét az alábbiak szerint: 

1. számú melléklet

A települési képviselők névsora

Palya Zoltán polgármester

Dr. Péter Mihály alpolgármester

Begidsán Ottó László
Bódi Szilárd
Katona Zoltánné
Szendi-Bereczki Beáta
Volterné Jamrik Éva

Ez a rendelet az kihirdetést követő napon lép hatályba.
-------------------------------

6.) Polgármester illetményének megállapítása

Burghardtné  Tóth  Ilona:  Mötv.  64  §  szabályozza  a  főállásban  megválasztott
polgármester  illetményét.  Törvény  szerint  2001-5000  fő  lakosságszám  szerint  ez
548 400 Ft, ehhez kapcsolódik a költségtérítés is, ami ennek az összegnek a 15%-a.
82 260  Ft.  A  képviselő-testületnek  határozatban  kell  elfogadnia  illetmény  és  a
költségtérítés összegét.

A Képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

85/2019. (X. 17.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:

Palya  Zoltán  Bag  Nagyközség  polgármestere  részére,  a  Mötv.  71  §.  (2)  –  (5)
bekezdés  szerint  a  különböző  lakosságszámú  helyi  önkormányzatok
polgármestereit megillető illetményét tartalmazó táblázat szerint, a 2 001-5 000 fő
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lakosságszámú  településen  a  polgármester  illetménye  548 400  Ft,  azaz
ötszáznegyvennyolcezer-négyszáz forint.

A Mötv. 71 § (6) bekezdése értelmében a polgármester költségtérítésre is jogosult,
amely illetményének 15% -a, azaz 82 260 Ft, azaz nyolcvankettőezer-kétszázhatvan
forint.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, munkaügy

-------------------------------

7.) Alpolgármester illetményének vagy tiszteletdíjának megállapítása

Burghardtné  Tóth  Ilona:  Az  alpolgármester  tiszteletdíját  is  lakosságszámhoz
határozza meg a Mötv., 2001-5000 fő között maximálisan 246 800 Ft. Ettől kevesebb
lehet, de több nem, a költségtérítési itt is 15%. 37 020 Ft jelen esetben.

Dr.  Péter  Mihály:  Tájékoztatom  a  testületet  és  a  Polgármester  urat,  hogy  ezen
megbízáshoz  kapcsolódóan  tiszteletdíjamra  nem  tartok  igényt,  0  Ft-ban  kérem
megállapítani az összeget.

Palya Zoltán: Azt javaslom, hogy a törvény által megadott maximális díjban fogadjuk
el, és majd utána a Képviselő Úr lemondhat. A gazdálkodás szempontjából ez egy
kedvezőbb döntés az önkormányzatra nézve. 

Dr. Péter Mihály: Rendben, de kérem rögzíteni lemondásom.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

86/2019. (X. 17.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:

Az Mötv. 74.§ (1) bekezdés szerint Bagon társadalmi megbízatású alpolgármestert
választott a képviselő-testület.

Mötv. 80 § (2) bekezdésalapján a különböző lakosságszámú helyi önkormányzatok
alpolgármestereit megillető tiszteletdíját tartalmazó táblázat szerint, a 2 001-5 000
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fő  lakosságszámú  településen  az  alpolgármester  tiszteletdíját  246  800  Ft,  azaz
kettőszáznegyvenhatezer-nyolcszáz forintban állapította meg. 

A  Mötv  80  §  (3)  bekezdése  értelmében  az  alpolgármester  költségtérítésre  is
jogosult, amely tiszteletdíjának 15% -a, azaz 37 020 Ft, azaz harminchétezer-húsz
forint.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, munkaügy

-------------------------------

8.)  Bizottsági  struktúra  meghatározása,  bizottság  elnökeinek  és  tagjainak
megválasztása, külsős bizottsági tagok eskütétele

Palya Zoltán: Ezt a napirendi pontot, elnapolom a következő ülésen döntünk benne.
Van esetleg kérdés? 
Köszönöm, hogy eljöttek és részt vettek az első testületi ülésünkön.

- k. m. f.-

Palya Zoltán Burghardtné Tóth Ilona
polgármester               jegyző


