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Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2019. október 25-én megtartott alakuló ülésén Csépa 
Községi Művelődési Ház nagytermében 
 
Jelen vannak:  Pintér Csaba Gábor  polgármester 
 
      
   Bíró József   képviselő 
   Gödöllei Krisztián  képviselő 
   Havrilla Sándorné  képviselő 
   Mészáros Mária   képviselő 
   Sajó Gergő   képviselő 
   Szabóné Bódi Dorina  képviselő 
 
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Dr. Péter Zsuzsanna   aljegyző 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
továbbá a mellékelt jelenléti íven felsoroltak 
 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Köszöntöm a 2019. október 13-ai önkormányzati választást 
követő, alakuló ülésén megjelent megválasztott képviselő hölgyeket, urakat, jegyző urat, 
aljegyző asszonyt, kirendeltségvezető asszonyt, az intézményvezetőket, a választási bizottság 
a szavazatszámláló bizottságok elnökeit, tagjait, valamint a megjelent vendégeket. 
Megállapítom, hogy a megválasztott 6 fő képviselő és a polgármester jelen van, így az ülés 
határozatképes. 
Az alakuló ülést megnyitom. 
 
Kérem, énekeljük el a Himnuszt. 
 
Felkérem Kiss Magdolnát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a választás 
eredményeit! 
 
I. napirend 
Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
 
Kiss Magdolna a Helyi Választási Bizottság elnöke: Tisztelettel köszöntöm az Alakuló ülésen 
megjelent Polgármester Urat, Képviselőket és minden kedves Jelenlévőt! 
 
A 2019. október 13-ai önkormányzati választás végleges eredményét ismertetem a Tisztelt 
Alakuló ülés résztvevői előtt: 
 
A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása rendben lezajlott. A 
Helyi Választási Bizottság jogsértést nem tapasztalt, a választás érvényes. 
 
Polgármester választás eredménye: 
Csépa községben a névjegyzékben lévő választópolgárok száma:   1284 fő 
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Szavazóként megjelentek száma összesen       753 fő 
Az urnában lévő szavazólapok száma:       752 db 
Érvénytelen szavazatok száma            6 db 
Érvényes szavazólapok száma        746 db 
 
A polgármester választás eredménye: Pintér Csaba Gábort  539 db szavazattal 
polgármesterré választották. 
 
 
Önkormányzati képviselő választás: 
Csépa községben a névjegyzékbe lévő választópolgárok száma:   1284 fő 
Szavazóként megjelentek száma összesen       753 fő 
Az urnában lévő szavazólapok száma:       753 db 
Érvénytelen szavazólapok száma          22 db 
Érvényes szavazólapok száma        731 db 
-ebből:  
A választás eredményes 
 
A lakosságszám alapján megválasztható képviselők száma:  6 fő 
Megválasztott képviselők száma      6 fő 
A kapott szavazatok alapján: 
   Név   szavazatszám 
   Bíró József   411 db 
   Gödöllei Krisztián  290 db 
   Szabóné Bódi Dorina  270 db 
   Sajó Gergő   231 db 
   Mészáros Mária  216 db  
   Havrilla Sándorné  214 db 
 
 
Minden megválasztott tisztában van azzal, hogy a munka ezután kezdődik. A kampányban 
elhangzott ígéretek a választópolgárok elvárásaivá minősülnek át. A feltételeket, az anyagi 
erőt meg kell teremteni ahhoz, hogy a lakosság közmegelégedésére tudják végezni képviselői 
tevékenységüket. Csak így tudnak majd az öt éves ciklus végén is a választópolgárok szemébe 
nyugodt szívvel nézni. 
 
Az itt élő és dolgozó emberek nyugodt élet- és munkakörülményeinek biztosítása, a 
közösségek, családok, egyének problémáira odafigyelés fog bizonyítékul szolgálni választóik 
bizalmára.  
 
Kívánom, hogy ezt sikerüljön elnyerni, önmaguk és mindannyiunk boldogulására, 
megelégedésére! 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: megköszönöm a HVB elnökének a választási 
eredményekről szóló beszámolóját. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
szerint a települési képviselő és a polgármester az alakuló ülésen esküt tesz. Először a 
képviselők esküjére kerül sor, majd a polgármesteri esküre. Az eskütétel lebonyolítására 
felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét.  
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II. napirend 
Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
 
Kiss Magdolna a Helyi Választási Bizottság Elnöke: Kérem a megválasztott képviselőket, 
hogy az eskü szövegét mindenki ismételje utánam a saját neve említésével. Kérem, hogy az 
eskütételhez mindenki álljon fel. 
 
(A HVB elnöke előolvassa a képviselői eskü szövegét, majd aláírattatja a képviselői eskü 
jegyzőkönyvet.) 
 
„Én, (név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Csépa fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 
 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Megállapítom, hogy: 
Havrilla Sándorné 
Szabóné Bódi Dorina  
Mészáros Mária 
Sajó Gergő 
Gödöllei Krisztin 
Bíró József  
(képviselők a jegyzőkönyvet aláírták, a megbízó levelet átvették) 
 
 
Kiss Magdolna a Helyi Választási Bizottság Elnöke: Köszönöm. Kérem, hogy az eskütételről 
szóló jegyzőkönyvet minden képviselő írja alá. Ezek után a polgármester esküjére kerül sor. 
Kérem Pintér Csaba Gábor polgármester urat, hogy az eskü szövegét ismételje utánam. 
Kérem, hogy az eskütételhez mindenki álljon fel.” 
 
„Én, ……………………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Csépa fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 
 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Kiss Magdolna a Helyi Választási Bizottság Elnöke: Köszönöm. Kérem polgármester Urat, 
hogy az eskütételről szóló jegyzőkönyvet írja alá. 
 
Megállapítom, hogy Pintér Csaba Gábor polgármester a jegyzőkönyvet aláírta, a megbízó 
levelet átvette. 
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Pintér Csaba Gábor polgármester: Megköszönöm Kiss Magdolna elnök asszony 
közreműködését. Ezek után kérem a Képviselő-testületet, hogy az előttünk lévő további 
napirendi pontokat fogadjuk el. 
 
1. Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzat 5/2019.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 
2./ Előterjesztés bizottságok létrehozására, bizottsági tagok megválasztására 
 Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 
3./ Előterjesztés a Alpolgármester megválasztása 
 Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 
4./ Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítására 
 Előterjesztő: pénzügyi bizottsági elnök 
 
5./ Előterjesztés a polgármester költségtérítésének megállapítására 
 Előterjesztő: pénzügyi bizottsági elnök 
 
6./ Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására 
 Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 
7./ Előterjesztés az alpolgármester költségtérítésének megállapítására  
 Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 
8./ Előterjesztés Fialka György Péter leköszönő polgármester végkielégítésének 
megállapítására szabadságának megváltására 
 Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 
9./ Egyebek 
 
 
Van-e más napirendi pontra javaslat?  
Kérem, amennyiben nincs, más napirendi javaslat az írásos meghívóban szereplő napirend 
jóváhagyását kézfelnyújtással jelezzék! Megállapítom 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi 
javaslatot a testület. 
 

585/2019.(X.25.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2019. október 25-ei alakuló 
ülés napirendjeit elfogadta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
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III. Napirend 
Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálat 
Előterjesztő: Pintér Csaba Gábor polgármester 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. 
évi választását követően a Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti 
és Működési Szabályzat 5/2019.(III.21.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata során 
megállapítást nyert, hogy Szervezeti és Működési Szabályzatunk módosítása szükséges. 
A környezet Közrendvédelmi Bizottság nevét módosítjuk Környezet-, Közrendvédelmi és 
Kulturális Bizottságra, tevékenységi köre az alábbi ponttal egészül ki: kulturális 
tevékenységek segítő ösztönzése. 
 
Van-e más javaslat?  
 
Mészáros Mária képviselő: kevésnek érzem a kulturális tevékenységek ösztönzése feladatot, 
javaslom, egészüljön ki a következő napirendi ponttal: koordinálás és részvétel a község 
állami és egyházi ünnepségekben. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: a módosító javaslatot elfogadja-e a testület? Amennyiben 
igen, kérem kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadja, megállapítom 7 igen szavazattal a testület 
elfogadta a módosító javaslatot. 
 

586/2019.(X.25.) határozat 
módosító javaslat elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 4. sz. mellékletét az alábbiak szerint módosítja: 
Környezet-, Közrendvédelmi és Kulturális Bizottságra, tevékenységi köre az 
alábbi ponttal egészül ki:  

n) koordinálás és részvétel a községi, állami és egyházi ünnepségekben. 
 

  Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai (helyben 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: aki egyetért a szervezet és működési szabályzat 
módosításával kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom a képviselő testület 7 egyhangú igen 
szavazattal a szervezeti és működési szabályzatának módosítását elfogadta. A rendelet 
kihirdetésére 5 perc szünetet rendelek el. 
 
A szünet után a rendelet kihirdetésre került. 
 

Csépa Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

17/2019.(X.25.) önkormányzati rendelete 
 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2019.(III.21.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja által megállapított feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi 
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önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 
1.§ 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2019.(III.21.) önkormányzati rendelet 2§. (1) 
c.) pontja melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
"c) környezet-, közrendvédelmi és kulturális bizottság" 

 
2.§ 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2019.(III.21.) önkormányzati rendelet 30 §. 
(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
"(1) A képviselő-testület meghatározott önkormányzati feladatok ellátására az alábbi állandó 

bizottságokat hozza létre:  
Pénzügyi Bizottság   3 tag 
Környezet-,  Közrendvédelmi és Kulturális Bizottság  3 tag" 
 
 

3.§ 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2019.(III.21.) önkormányzati rendelet 30 §. 
(7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
"(7)  Környezet- Közrendvédelmi és Kulturális Bizottság által ellátandó feladatok jegyzékét 4. 
melléklet tartalmazza." 

 
4.§ 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2019.(III.21.) önkormányzati rendelet 4.  
melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 
 

5.§ 
Ez a rendelet 2019 október 25. 16 óra 29 perckor napján lép hatályba, és az azt követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
Csépa, 2019. október 
 
 
 Pintér Csaba Gábor     Dr. Hoffmann Zsolt 
             polgármester       jegyző 
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IV. Napirend 
Előterjesztés bizottságok létrehozására, a bizottság tagjainak megválasztására 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: A szervezeti és működési szabályzatunk 2019. október 25-
én 16 óra 29 perckor hatályba lépett. Kérem, térjünk át a következő napirendi pontra: 
Előterjesztés bizottságok létrehozására, a bizottság tagjainak megválasztására 
Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a 
törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott bizottságait. A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is 
választható. A nem önkormányzati képviselő tag (kültag) jogai és kötelezettségei a bizottság 
ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és 
kötelezettségeivel. A képviselő testületnek javaslatot teszek pénzügyi bizottságot 
létrehozására. A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott bizottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és 
őrzéséről. 
A pénzügyi bizottság elnökének Mészáros Máriát tagjának Szabóné Bódi Dorinát 
Kültagnak: Pigniczki Árpádot javaslom. 
 
Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom. Kérem, aki egyetért, a 
pénzügyi bizottság általam javasolt összetételével kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom a 
képviselő testület 7 egyhangú igen szavazattal létrehozta pénzügyi bizottságát.  
 
 

587/2019.(X.25.) határozat 
a pénzügyi bizottság létrehozásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pénzügyi bizottság elnökének 
Mészáros Mária Képviselőt, tagjának  Szabóné Bódi Dorina önkormányzati 
képviselőt és Pigniczki Árpád kültagot választotta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 

 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Gratulálok a pénzügyi bizottság megválasztott tagjainak! A 
képviselő testületnek javaslatot teszek környezet-, közrend és kulturális bizottságot 
létrehozására. A környezet-, közrend és kulturális bizottság elnökének Gödöllei Krisztiánt, 
tagjának: Sajó Gergőt Kültagnak: Polovics Zoltánt javaslom. 
 
Van-e más javaslat? Amennyiben nincs szavazásra bocsátom. Kérem, aki egyetért a 
környezet-, közrend és kulturális bizottság általam javasolt összetételével kézfelnyújtással 
jelezze! Megállapítom a képviselő testület 7 egyhangú igen szavazattal létrehozta a környezet-
, közrend és kulturális bizottságát.  
 

588/2019.(X.25.) határozat 
a környezet-, közrend és kulturális bizottság létrehozásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete környezet-, közrend és 
kulturális bizottság elnökének Gödöllei Krisztián Képviselőt, tagjának  Sajó 
Gergő önkormányzati képviselőt és Polovics Zoltán  kültagokat választotta. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai  
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Pintér Csaba Gábor polgármester: Gratulálok a környezet-, közrend és kulturális bizottság 
megválasztott tagjainak. A képviselők esküjüket letették, így a képviselő-tagoknak újabb 
esküt nem kell tenniük. Kérem a megválasztott bizottsági kültagot, hogy az eskü szövegét 
ismételje utánam a saját neve említésével. Kérem, hogy az eskütételhez mindenki álljon fel. 
 
 
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; …… 
bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat a Csépa fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Köszönöm. Kérem kültagot, hogy az eskütételről szóló 
jegyzőkönyvet írják alá.  
Megállapítom, hogy Pigniczki Árpád az esküt letette, Polovics Zoltán munkahelyi elfoglaltság 
miatt van távol az esküt későbbi időpontban mihamarabb leteszi. 
 
V. Napirend 
Előterjesztés az alpolgármester megválasztására 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: az alpolgármester választás titkos szavazásának 
lebonyolítására ad-hoc bizottságot kell létrehozni. A bizottság elnökének  Mészáros Mária 
tagjainak Gödöllei Krisztián és Szabóné Bódi Dorina képviselőket javaslom. Aki elfogadja az 
ad-hoc bizottság tagjaira tett javaslatot, kérem szavazzon! Megállapítom, 7 igen szavazattal a 
testület elfogadta az ad-hoc bizottság tagjait. 
 

589/2019.(X.25.) határozat 
Ad-hoc bizottság létrehozásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választás 
titkos szavazásának lebonyolítására ad-hoc bizottságot hoz létre, mely elnöke 
Mészáros Mária, tagjai:Gödöllei Krisztián és Szabóné Bódi Dorina képviselő. 

 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 

 
Pintér Csaba Gábor polgármester: a jogszabály alapján a polgármester tesz javaslatot az 
alpolgármester személyére. Bíró Józsefet javaslom alpolgármesternek. Megkérem a bizottság 
elnökét ismertesse a szavazás módját. 
 
 
Mészáros Mária képviselő, az ad-hoc bizottság elnöke: A szavazólapok elkészültek, melyen 
Bíró József neve szerepel. A név előtt szereplő körben igen- vagy nem vagy tartózkodom 
szavazatukat adhatják le két egymást metsző vonal jelzéssel. Amennyiben nem tesznek 
jelzést, a szavazat érvénytelen. A hét tagból legalább 4 igen szavazatnak kell lennie, az 
alpolgármester megválasztásához.  
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Megköszönöm a tájékoztatatást. A szavazás idejére 
szünetet rendelek el. 
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10 perc szünet 
 
Mészáros Mária képviselő, az ad-hoc bizottság elnöke: a bizottság ellenőrizte az urnát, az a 
szavazás megkezdése előtt üres volt. A szavazást követően az urnában hét szavazólapot 
találtunk. Ismertetem a titkos szavazás eredményét:0 db érvénytelen szavazólapot találtunk és 
7 érvényes szavazatot adtak le a képviselők. 6 igen és 1 nem szavazatot. Megállapítom, hogy  
6 igen szavazattal Csépa Községi Önkormányzat Bíró Józsefet választotta alpolgármesternek. 
 

590/2019.(X. 25.) határozat 
Bíró József alpolgármester megválasztásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete alakuló ülésén Bíró Józsefet 
választotta meg alpolgármesternek. 
 
Erről értesül:   1./ Képviselő-testület tagjai 

 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Kérem a megválasztott alpolgármester urat, hogy az eskü 
szövegét ismételje utánam a saját neve említésével. Kérem, hogy az eskütételhez mindenki 
álljon fel. 
 
„Én,                           becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Csépa fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
 
(Az esküttevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Köszönöm. Kérem Alpolgármester Urat, hogy az 
eskütételről szóló jegyzőkönyvet írja alá. 10 perc szünetet rendelek el, mert az újonnan 
megválasztott bizottságnak fel kell készülni a következő napirendre. Kérem hogy a pénzügyi 
bizottság tárgyalja meg a következő  2 napirendi pontokat. 
 
5 perc szünet 
 
 
VI. Napirend 
Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítására 
 
Mészáros Mária pénzügyi bizottság elnöke: Az alakuló ülés feladata a megválasztott 
polgármester díjazásának, illetményének, és költségátalányának megállapítása. 
A polgármester díjazását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény szabályozza, én csak a ránk vonatkozó részt ismertetem: 

A polgármesteri illetmény összege alapja az államtitkárnak a központi államigazgatási 
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben 
meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló 
illetményének összegével. 
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Ez az 1501-2 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében 50%. 
 
A polgármester illetménye a fenti illetmény 50 %-a: 498.585,- Ft. Az illetményt a kerekítés 
szabályai szerint 100,- Ft-ra kerekítve kell megadni, ez 498.600,- Ft. 
 
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a polgármester illetményét az 
előterjesztés alapján állapítsa meg! 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: személyes érintettségemet kívánom bejelenteni a napirend 
kapcsán és azt is bejelentem, hogy a szavazásban saját elhatározásból nem fogok részt venni. 
 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Szavazásra bocsátom, aki egyetért azzal, hogy Pintér Csaba 
Gábor polgármester havi illetménye bruttó 498.600 Ft kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 6 igen szavazattal  (Pintér Csaba Gábor nem vett részt a szavazásban) a testület 
elfogadta a polgármester illetményére tett javaslatot. 
 
 

591/2019. (X.25.) határozat 
Pintér Csaba Gábor polgármester illetményének megállapításáról 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pintér Csaba Gábor 
polgármester illetményét 2019. október 13. napjától havi bruttó 498.600,- 
forintban állapítja meg. 
 
Erről értesülnek:  1.) Pintér Csaba Gábor polgármester 
    2.) Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága, Szolnok 
                             3.) Képviselő-testület 
    4.) KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály 

 
 
VII. Napirend 
Előterjesztés a polgármester költségtérítésének megállapítására 
 
Mészáros Mária pénzügyi bizottság elnöke: Az alakuló ülés feladata a megválasztott 
polgármester díjazásának, illetményének, és költségátalányának megállapítása . 
A polgármester díjazását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény szabályozza, én csak a ránk vonatkozó részt ismertetem: 

A polgármesteri illetmény összege alapja az államtitkárnak a központi államigazgatási 
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben 
meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló 
illetményének összegével. 

Ez az 1501-2 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében 50%. 
 
A polgármester illetménye a fenti illetmény 50 %-a: 498.585,- Ft. Az illetményt a kerekítés 
szabályai szerint 100,- Ft-ra kerekítve kell megadni, ez 498.600,- Ft. 
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A polgármester költségtérítése pedig a 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. § (6) bek. alapján az 
illetményének, 498.600,- Ft 15%-a, ami 74.790,- Ft. 
 
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a polgármester költségtérítését az 
előterjesztés alapján állapítsa meg! 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: személyes érintettségemet kívánom bejelenteni a napirend 
kapcsán, és azt is bejelentem, hogy a szavazásban saját elhatározásból nem fogok részt venni. 
Szavazásra bocsátom, aki egyetért azzal, hogy Pintér Csaba Gábor polgármester havi 
költségtérítése 74.790 Ft legyen, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen 
szavazattal  (Pintér Csaba Gábor nem vett részt a szavazásban) a testület elfogadta a 
polgármester költségtérítésére tett javaslatot. 
 

592/2019. (X.25.) határozat 
Pintér Csaba Gábor polgármester költségtérítésének megállapításáról 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pintér Csaba Gábor 
polgármester költségtérítését 2019. október 13. napjától havi bruttó 74.790,- 
forintban, állapítja meg. 
 
Erről értesülnek:  1.) Pintér Csaba Gábor polgármester 
               2.) Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága, Szolnok 
                             3.) Képviselő-testület 
              4.) KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály 

 
 
VIII. napirendi pont 
Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása a 
Képvelő-testület alakuló ülésének feladata. Az alpolgármester díjazását a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény szabályozza.  

 
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg 

úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-
át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott 
részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

 
A Möt. tv.71. § (5) bekezdése alapján „ A társadalmi megbízatású polgármester havonta a 
polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek 
egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 
lemondhat.” 
 
A polgármester illetménye 1501-10 000 fő lakosságszámú település esetén – az államtitkár 
illetményének 50 %-a, kerekítve:  498.600,- forint. 
    
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 249.300,- Ft, javaslom, hogy az 
alpolgármester tiszteletdíját az eddigieknek megfelelően ennek 70%-ában, azaz 174.510,-
kerekítve 174.500 forintban állapítsa meg a képviselő-testület. 
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A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az alpolgármester tiszteletdíját a 
határozati javaslat alapján állapítsuk meg. 
 
Bíró József képviselő: személyes érintettségem szeretném bejelenteni és azt is bejelentem 
hogy a szavazásban saját elhatározásból nem fogok részt venni. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Van-e más javaslat? Amennyiben nincs szavazásra 
bocsátom. Aki egyetért Bíró József alpolgármester tiszteletdíjra tett javaslattal, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom a testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodással (Havrilla 
Sándorné ) (Bíró József nem vett részt a szavazásban) elfogadta a javaslatot. 
 

593/2019. (X.25.) határozat 
Alpolgármester tiszteletdíjáról  

 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bíró József társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 174.500 forintban állapítja 
meg. 
 
Erről értesülnek:  1.) Bíró József  alpolgármester 

2.) Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága, Szolnok 
3.) Képviselő-testülete 
4.) KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály 

 
IX. Napirend 
Előterjesztés az alpolgármester költségtérítésének megállapítására 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Az alpolgármester költségtérítésének megállapítása a 
Képvelő-testület alakuló ülésének feladata. Az alpolgármester díjazását a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény szabályozza.  

"A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású 
alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-
ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult." 
 
A társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítése a tiszteletdíjának 15 %-a, azaz 
174.500 * 0,15= 26.175,- Ft 
 
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az alpolgármester költségtérítésének a 
határozati javaslat alapján állapítsuk meg. 
 
Bíró József képviselő: személyes érintettségem szeretném bejelenteni és azt is bejelentem 
hogy a szavazásban saját elhatározásból nem fogok részt venni. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: Van-e más javaslat? Amennyiben nincs szavazásra 
bocsátom. Aki egyetért Bíró József alpolgármester költségtérítésére tett javaslattal, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom a testület 5 igen, 1 tartózkodással  (Havrilla Sándorné) 
(Bíró József nem vett részt a szavazásban) elfogadta a javaslatot. 
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594/2019. (X.25.) határozat 
Alpolgármester költségtérítéséről 

 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bíró József társadalmi 
megbízatású alpolgármester költségtérítését havi bruttó 26.175,- forintban állapítja 
meg. 
 
Erről értesülnek:  1.) Bíró József alpolgármester 
   2.) Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága, Szolnok 
                            3.) Képviselő-testület 
   4.) KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály 

 
X. napirend 
Előterjesztés Fialka György Péter leköszönő polgármester végkielégítésének 
megállapítására és szabadságának megváltására 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: A végkielégítés megállapítása a Képvelő-testület alakuló 
ülésének feladata. Az átadás-átvétel határidőben megtörtént, a végkielégítés kifizetésének 
törvényes akadálya nincs. A polgármestert 3 havi illetményének megfelelő összegű 
3*498.600= 1.495.800,- Ft végkielégítés illeti meg, mely járulékkal együtt 1.757.565,- Ft. 
Ha a Képviselő-testület kiegészíti további 3 havi illetmény összegével ez 2.991.600,- Ft  
járulékkal növelt összege 3.515.130,- Ft. 
Fialka György Péternek 2019. évről 20 nap ki nem vett szabadsága maradt, melyet meg kell 
váltani. Ennek az összege 458.483 Ft, járulékkal növelt összege 538.718 Ft. 
 
Az írásos előterjesztés alapján javaslatot teszek a Képviselő-testületnek Fialka György Péter 
részére 3 havi illetménynek megfelelő összeg kerüljön kifizetésre. 
Van-e más javaslat? Amennyiben nincs szavazásra bocsátom. Aki egyetért Fialka György 
Péter leköszönő polgármester részére 3 havi illetménynek megfelelő összeg kerüljön 
kifizetésre végkielégítésként, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom a testület 7 igen, 
elfogadta a javaslatot. 
 
 

595/2019. (X.25.) határozat 
Fialka György Péter leköszönő polgármester végkielégítésének 
megállapításáról és szabadságának megváltásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fialka György Péter leköszönő 
polgármester végkielégítését 1.495.800,- Ft forintban, szabadságának megváltását 
458.483 Ft, forintban  állapítja meg. 
A kifizetés az általános tartalék terhére történik. 
 
Erről értesülnek:  1.) Fialka György  
                            2.) KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály 
   3.) Képviselő-testület 
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Dr. Hoffmann Zsolt jegyző a jogszabályok alapján a megválasztott képviselőknek a 
megválasztásukat követő 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Kérem, a 
következő ülésre szíveskedjenek magukkal hozni. 
Településünkön nemzetiségi önkormányzati választás is volt, roma önkormányzat alakult a 
tegnapi napon. A választás eredményes volt, öt fő nemzetiségi képviselőt választhattak.  
 
Kolompár Gusztáv 
Bankó Bojána 
Kolompár Renáta (1990) 
Kolompár Renáta (2000) 
Rostás János 
került megválasztásra. 
 
Pintér Csaba Gábor polgármester: van-e valakinek olyan közérdekű bejelentése, amit a mai 
testületi ülésen feltétlen be kell jelentenie? A nyílt ülés végére értünk, megköszönöm 
intézményeink dolgozóinak, településünk lakóinak, hogy részt vettek ezen az ünnepélyes 
testületi ülésen.  

kmf. 
 
 
 
 
 
  Pintér Csaba Gábor    Dr. Hoffmann Zsolt 
      polgármester     jegyző 


