
Jegyzőkönyv

Készült  Csemő  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2014.  október  20-án
megtartott alakuló ülésén.

Jelen  vannak:  Dr.  Lakos  Roland  polgármester,  Bögös  István,  Gáspár  János,  Dr.  Kárpáti
László  Károly,  Labát  Ferenc,  dr.  Lakatosné  Bakonyi  Magdolna  Katalin,  Turcsán  István
képviselők, Nagy Erika aljegyző, Pólyáné Cseh Judit jegyzőkönyvvezető
Meghívottként:  Dr.  Terbe-Szabó  Csilla  a  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Ceglédi  Járási
Hivatalának vezetője, Varga Istvánné, a Helyi Választási Bizottság elnöke, Bónáné Matusz
Mária, Virágné Kovács Erzsébet, Istvánfi Károly,  Puskel István Helyi Választási Bizottság
tagok

Az ülésről hangfelvétel készült.

Interpelláció nem érkezett.

Hallgatóság: 75 fő

A jelenlévők meghallgatják a Himnuszt.

Dr. Lakos Roland polgármester  köszönti  a megjelenteket,  külön köszönti  Dr. Terbe-Szabó
Csillát a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatalának vezetőjét, valamint a Helyi
Választási Bizottság tagjait, illetve elnökét.

 Javaslatot tesz az ülés napirendjére a következők szerint:
1. Helyi  Választási  Bizottság  tájékoztatója  az  önkormányzat  választási  eredményéről,

megbízólevelek átadása
2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
3. A polgármester illetményének megállapítása
4. Alpolgármester választása, eskütétele
5. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
6. Csemő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet

módosítása
7. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsába tagdelegálás

A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

1. Napirend
Helyi  Választási  Bizottság  tájékoztatója  az  önkormányzat  választási  eredményéről,
megbízólevelek átadása

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.



Varga  Istvánné  a  Helyi  Választási  Bizottság  elnöke  ismerteti  a  2014.  október  12-i  helyi
önkormányzati választás eredményeit: 
A választásra jogosultak száma Csemő községben 3455 fő, a megjelent választók száma 1691
ez 48.94 % részvételt jelent. 5 polgármester jelölt és 27 képviselőjelölt indult a választáson. A
leadott  szavazatok  összesítése  során  polgármester  jelöltek  közül  Dr.  Lakos  Roland  852,
Bálintné Dr. Bartha Klára 428, Gáspár János 341, Juhász András Gyula 38, Somogyi Lajos
Pál 9 érvényes  szavazatot  kapott,  melyek alapján a megválasztott  polgármester  Dr.  Lakos
Roland.  A jelöltekre leadott érvényes szavazatok alapján képviselőnek választották: Gáspár
Jánost 656, Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna Katalint 618, Turcsán Istvánt 532, Dr. Kárpáti
László Károlyt 512, Bögös Istvánt 441, Labát Ferencet 420 szavazattal. 
A további  jelöltekre  leadott  szavazatok:  Zsigó Zoltán  342,  Szebeni  Sándor Ferencné 334,
Dávid Attila 333, Hornyák Balász 333, Mátrai Zoltán 322, Tokaji András 308, Dr. Fazekas-
Kurucz  Krisztina  283,  Kotlárné  Szabó Erzsébet  271,  Ilyésné  Bodor  Erzsébet  250,  Bálint
Zoltán 231, Sütő Edit 230, Fokti Zsolt 227, Oláh Pál 205, Kenyó Gábor 179, Fehér Géza 151,
Illés Béla 141, Ványi László 101, Bicskei Kálmán Vendel 73, Balla János 53, Tóth Krisztián
48, Somogyi Lajos Pál 40.
Elmondja, hogy a helyi választás szabályszerűen zajlott, annak eredményét senki sem támadta
meg  jogorvoslati  határidőn  belül,  így  az  eredmény  jogerős.  Megkéri  a  megválasztott
polgármestert és  képviselőket, hogy a megbízóleveleket vegyék át. 

2. Napirend
Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester felkéri Varga Istvánnét az eskütétel lebonyolítására.

A  megválasztott  képviselők,  s  utána  a  polgármester  leteszik  az  esküt,  majd  aláírják  az
esküokmányokat.

Varga Istvánné a HVB elnöke a képviselő-testületnek eredményes munkát kíván, s kihirdeti
az önkormányzat megalakulását.

3. Napirend
A polgármester illetményének megállapítása

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester bejelenti, hogy  a szavazásban nem vesz részt a személyes
érintettség miatt.

Nagy Erika aljegyző ismerteti a képviselő-testülettel a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. szakasz (2) és (4) bekezdéseit, mely szerint a polgármester
illetményének összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben  meghatározott  alapilletményéből,  illetménykiegészítéséből,  vezetői
illetménypótlékából  álló  illetménye  összegeinek  60  %-ával,  mely  összegszerűen  bruttó
448.700.- Ft. 
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Ugyanezen paragrafus (6) bekezdése szerint a polgármestert illetménye 15 %-ának megfelelő
összegű költségtérítés is megilleti, ami 67.305.- Ft.
Javasolja  a  képviselő-testületnek  a  polgármester  bérének  fentiek  szerint  történő
megállapítását.

A Képviselő-testület  a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 1 tartózkodás ellenében
a következő határozatot hozta:

111/2014. (X.20.) határozat
Csemő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Dr.
Lakos Roland polgármester bérét havi bruttó 448.700.- Ft-ban
állapítja meg. 
A  polgármester  részére  költségtérítést  állapít  meg,   az
illetményének  15 %-ával megegyező összeget, 67.305.- Ft-ot.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző

4. Napirend
Alpolgármester választása, eskütétele

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a megválasztott képviselők
közül  a  polgármester  helyettesítésére  a  testület  alpolgármestert  választ.  Javasolja,  hogy a
testület Bögös Istvánt válassza meg alpolgármesternek. Megkérdezi az alpolgármester jelöltet,
hogy a jelölést elfogadja-e. 

Bögös István képviselő a jelölést elfogadja. Bejelenti, hogy a szavazásban nem kíván részt
venni.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester  tájékoztatja  továbbá,  hogy  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  tv.  74.  §  (1)  bekezdése  alapján  az
alpolgármester  megválasztása  titkos  szavazással  történik.  A  szavazás  lebonyolításához
szavazatszámláló bizottságot kell választani egyszerű szótöbbséggel. 
Javasolja  Gáspár  Jánost,  Dr.  Lakatosné  Bakonyi  Magdolna  Katalint  és  Turcsán  Istvánt  a
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztani.

A képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal 3 tartózkodás ellenében nem fogadta el.

Dr.  Lakos Roland polgármester  tájékoztatja a képviselőket,  hogy technikai  szavazás lévén
nincs összeférhetetlenség a tekintetben, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai más javaslat
híján szavazzanak a bizottság tagjainak megválasztásában. A fentiek alapján újra szavazásra
teszi  fel  a  kérdést,  hogy  a  képviselő-testület  elfogadja-e  a  javasolt  személyeket  a
szavazatszámláló bizottságnak.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Dr.  Lakos Roland polgármester  felkéri  a  szavazatszámláló  bizottság  tagjait,  hogy a titkos
szavazást  bonyolítsák  le.  Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  a  szavazás
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eredményességéhez minősített többség szükséges. A szavazás idejére 5 perc szünetet rendel
el. 

Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna Katalin képviselő bejelenti, hogy a szavazás lebonyolításra
került.  Ismerteti  a  szavazás  eredményét:  az  urnában lévő 6 szavazólapból  5   érvényes,  1
érvénytelen volt. 

Az érvényes szavazatok alapján a képviselő-testület 5 érvényes szavazattal 1 érvénytelen és 1
tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta: 

112/2014. (X.20.) határozat
Csemő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bögös István
képviselőt választja meg alpolgármesternek.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Lakos Roland polgármester felkéri Bögös Istvánt az eskü letételére. 

Bögös István az esküt követően aláírja az esküokmányt.

5. Napirend
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Nagy Erika aljegyző elmondja, hogy a 2011. évi CLXXXIX. tv. 80. § (2) pontja szerint a
társadalmi  megbízatású  alpolgármester  tiszteletdíját  a  képviselő-testület  a  társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70-90 %-a közötti összegben állapítja meg, amely
minimálisan  157.045.-  Ft,  maximálisan 201.915.-  Ft.  Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése
szerint  az  alpolgármestert  tiszteletdíja  15  %-ának  megfelelő  összegű   költségtérítés  is
megilleti.

Dr. Lakos Roland polgármester javasolja, hogy az alpolgármester tiszteletdíját 157.045.- Ft-
ban,  költségtérítését 23.557.- Ft-ban állapítsa meg a képviselő-testület.

A Képviselő-testület  a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:

113/2014. (X.20.) határozat
Csemő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Bögös
István  alpolgármester  részére  havi  bruttó  157.045.-  Ft
tiszteletdíjat,  és  a  tiszteletdíja  15  %-ának  megfelelő  összegű
23.557.- Ft költségtérítést állapít meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6. Napirend
Csemő  Község  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  rendelet
módosítása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
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Dr. Lakos Roland polgármester elmondja, hogy az SZMSZ módosítás egyetlen indoka, hogy
változik a korábbi bizottsági struktúra, további bizottságok működésére tesz javaslatot.

Gáspár János képviselő elmondja, hogy a jelenleg hatályban lévő SZMSZ-t előzőleg 2007.
október 31-én módosították. Az akkor hatályos 1. számú mellékletében lévő 4-es pontot kérné
a mostani rendeletbe visszatenni, mivel most újraalakul a Szociális bizottság.

A Képviselő-testület  Gáspár János képviselő javaslatát egyhangúlag elfogadta.

A Képviselő-testület  a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta

14/2014. (X. 27.) rendeletét
Csemő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

(a rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza)

7. Napirend
 A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsába tagdelegálás

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester bejelenti, hogy az új polgármester választása okán szükséges
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás döntéshozó szervébe, a társulási tanácsba a település
képviseletében új képviselő és helyettes delegálása. A testületnek döntést kell hoznia, hogy a
Társulási Tanácsban ki képviselje Csemő Község Önkormányzatát. A képviselet tárgyában az
eddigi  gyakorlat  az  volt,  hogy  a  polgármester  képviselte  a  települést.  A  polgármester
helyettesítésére javasolja Bögös István alpolgármestert kijelölni.

A Képviselő-testület  a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:

114/2014. (X.20.) határozat
Csemő  Község  Képviselő-testülete  a  Ceglédi  Többcélú
Kistérségi  Társulás tanácsába az önkormányzat  képviseletében
Dr.  Lakos  Roland  polgármestert  delegálja.  Helyettesítésére
Bögös István alpolgármestert jelöli ki. 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr.  Lakos Roland polgármester  a képviselő-testület  alakuló  ülését  bezárta.  A jelenlévőket
állófogadásra hívta.

Csemő, 2014. október 20.

Dr. Lakos Roland Nagy Erika
  polgármester   aljegyző
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