
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 18. 
   napján 13.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5. 
   szám – megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak:  jelenléti ív szerint 

 
Képviselő-testület részéről 

 

Kerekes Attila polgármester  
Bertáné Batta Magdolna képviselő  
Fekete János képviselő  
Holykó Lászlóné képviselő  
Kovalik Miklós képviselő  
Kőváry Sándor képviselő  
Mikita József képviselő  
 
Tanácskozási joggal 

  

Dr. Stumpf Enikő jegyző  
Dr. Séra Róbert aljegyző  

   
 

Meghívottak 
  

Járásiné Kassai Éva HVB elnök  
 
Kerekes Attila polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megkérem Kovalik Miklóst, mint 
korelnököt, hogy szóljon néhány szót az ülésünk előtt. 
 
Kovalik Miklós képviselő: Tisztelettel köszöntök mindenkit. A korelnök jogán szeretnék néhány 
szót szólni. Szeretném először is megköszönni az előző polgármester úrnak és az előző képviselő-
testületnek a munkáját, másodsorban pedig szeretnék gratulálni polgármester úrnak és képviselő 
társaimnak a megválasztásukhoz. 
 
dr. Stumpf Enikő jegyző: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, polgármester urat és a megválasztott 
képviselőket, gratulálok a megválasztásukhoz. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
kimondja, hogy az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti, a képviselő-testületi ülés 
nyilvános. Felkérem polgármester urat, nyissa meg Olaszliszka Község Önkormányzatának alakuló 
képviselő-testületi ülését. 
 
Kerekes Attila polgármester: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitom. 
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a kiküldött napirendi pontokkal egyetértenek-e? Javaslatot 
teszek az ülés napirendjére. 
 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 
1./ Olaszliszka Helyi Választási Bizottsága Elnökének tájékoztatója a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 2019. évi választásának eredményéről. Megbízólevelek átadása  
2./   A polgármester és képviselők eskütétele 
3./   Döntés a polgármester illetményének megállapításáról 
4./   Előterjesztés az alpolgármester megválasztására 
5./   Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására 
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6./   SZMSZ felülvizsgálata 
7./   Bizottságok tagjainak megválasztása 
8 ./   Egyebek 
 
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:  
1./ Olaszliszka Helyi Választási Bizottsága Elnökének tájékoztatója a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 2019. évi választásának eredményéről. Megbízólevelek átadása  
2./   A polgármester és képviselők eskütétele 
3./   Döntés a polgármester illetményének megállapításáról 
4./   Előterjesztés az alpolgármester megválasztására 
5./   Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására 
6./   SZMSZ felülvizsgálata 
7./   Bizottságok tagjainak megválasztása 
8 ./   Egyebek   
 
 
1./ Napirendi pont:  Olaszliszka Helyi Választási Bizottsága Elnökének tájékoztatója a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásának eredményéről. 
Megbízólevelek átadása 
 
Kerekes Attila polgármester: Megkérem Járásiné Kassai Évát a helyi választási bizottság elnökét, hogy 
tartsa meg a tájékoztatóját. 
 
Járásiné Kassai Éva HVB elnök ismerteti a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
2019. évi választásának Olaszliszka településére vonatkozó eredményét. Megtörténik a 
megbízólevelek átadása. 
 
2./ Napirendi pont: A polgármester és képviselők eskütétele 
 
dr. Stumpf Enikő jegyző: A képviselő testület és a polgármester eskütétele következik. Először a 
képviselő-testület teszi le az esküt, majd a már esküt tett képviselő-testület előtt a polgármester úr. 
Ehhez felkérem a HVB elnökét, hogy olvassa fel az eskü szövegét a képviselő-testületnek. Felkérek 
mindenkit, szíveskedjetek felállni. 
 

Képviselő-testület tagjainak eskütétele 
(az eskü letételét aláírásukkal igazolták, az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

dr. Stumpf Enikő jegyző: Kerekes Attila polgármester eskütétele következik. 
 

Polgármester eskütétele 
(az eskü letételét aláírásával igazolta, az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
3./ Napirendi pont: Döntés a polgármester illetményének megállapításáról 
 
Kerekes Attila polgármester: Megkérem jegyző asszonyt a napirendi pont ismertetésére. 
 
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Olaszliszka lakosságszáma 2019. január 1. napján 1687 fő volt. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései szerint az államtitkári 
illetménynek az 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú települések esetében. Az államtitkári 
illetmény a köztisztviselői alap tizenkétszerese, annak az illetménykiegészítéssel és 
illetménypótlékkal növelt összege, ez összegszerűen 997.170,- Ft, tehát ennek az 50%-ában kell 
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megállapítani a főállású polgármester illetményét 498.585,- Ft. Ezen felül a polgármesteri tisztséget 
betöltők havonta költségtérítésben is részesülnek, ami a megállapított illetmény 15%-a, ez 
összegszerűen 74.788,- Ft. Kérem a polgármesteri illetményt ennek megfelelően fogadja el a 
képviselő-testület. 
 
Kerekes Attila polgármester: Bejelentem érintettségemet, nem kívánok szavazni. Aki egyet ért azzal, 
hogy a polgármester havi illetménye bruttó 498.585,- Ft összegben, költségtérítése havi bruttó 
74.788,- Ft összegben legyen megállapítva, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
83/2019. (10.18.) határozata a polgármesteri illetmény megállapításáról 
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés a.) pontja alapján megállapítja, hogy Kerekes 
Attila főállású polgármester havi illetménye 2019. október 13-tól bruttó 498.585,- forint, 
költségtérítése: havi 74.788,-Ft. 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: folyamatos 
 
 
4./ Napirendi pont: Előterjesztés az alpolgármester megválasztására 
 
dr. Stumpf Enikő jegyző: A képviselő-testület a polgármester javaslatára titkos szavazással és 
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére, saját soraiból 
alpolgármestert választ, aki bizottsági tagságot nem vállalhat. A titkos szavazás lebonyolításához 3 
tagú szavazatszámláló bizottságot kell választani, aki a szavazást lebonyolítja és a szavazatokat 
megszámolja. 
 
Kerekes Attila polgármester: Javaslatot teszek az alpolgármester személyére, javaslom 
alpolgármesternek Bertáné Batta Magdolna képviselő hölgyet. Szeretném először is megkérdezni, 
hogy elfogadja-e a javaslatomat, vállalja-e a jelölést? 
 
Bertáné Batta Magdolna képviselő: Igen, vállalom. 
 
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Tehát a polgármester által jelölt személy a jelölést vállalja.  
 
Kerekes Attila polgármester: Köszönöm szépen. A titkos szavazás lebonyolításához Szavazatszámláló 
Bizottság Elnökének Kovalik Miklóst, tagjainak Kőváry Sándort és Fekete Jánost kérem fel. A 
jegyző asszonyt pedig megkérem a szavazás lebonyolításához szükséges nyomtatványok 
elkészítésére. 

 
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete Kerekes Attila polgármester javaslatára az alpolgármester 
választás szavazatszámláló bizottsága elnökének kijelöli Kovalik Miklóst, tagoknak Kőváry Sándor és Fekete 

János képviselőket. 
 
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Javaslom, hogy a szomszéd helyiséget jelöljük ki szavazóhelyiséggé, ott 
történjen a titkos szavazás lebonyolítása. Előkészítjük a szavazólapokat és egyesével kérnénk a 
képviselő testület tagjait, hogy adják le a szavazatukat. A titkos szavazás módja a következő: az 
elkészített szavazólapon a jelölt neve szerepel, a neve melletti körben x jelet helyezzenek el igen 
szavazat esetén, nem szavazat esetén a kör üresen marad és  az urnába dobják be a szavazólapot 
   

A képviselők az alpolgármester választára vonatkozó szavazólapokat átveszik,  
a polgármester a szavazás idejére 5 perc szünetet rendel el. 

Megtörténik a titkos szavazás. 
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Kovalik Miklós képviselő: Mint a szavazatszámláló bizottság elnöke az alábbiakról tájékoztatom a 
képviselő-testületet. Az alpolgármester választására vonatkozó szavazás érvényes és eredményes 
volt. Az urnában talált szavazólapok száma: 7 db, melyből mind a 7 db szavazat érvényes. A 
képviselő- testület tagjainak szavazatai alapján 7 igen szavazattal támogatja Bertáné Batta 
Magdolnát.  
 
Kerekes Attila polgármester: Köszönöm szépen. Gratulálunk. 
 
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Tehát a következő pontban a sikeres alpolgármester választást követően a 
határozatban is rögzítésre kerül a titkos szavazás eredménye, hogy Olaszliszka Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal megválasztotta alpolgármesternek Bertáné 
Batta Magdolnát és ezt követően alpolgármesteri minőségében esküt kell tennie a képviselő-testület 
előtt. Ehhez felkérem polgármester urat, olvassa fel az eskü szövegét. Felkérek mindenkit, 
szíveskedjetek felállni. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
84/2019. (10.18.) határozata alpolgármester megválasztásáról  
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete Bertáné Batta Magdolna (Olaszliszka) 
képviselőt a képviselő-testület megbízatásának idejére társadalmi megbízatású alpolgármesterré 
megválasztotta 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Kerekes Attila polgármester felolvassa az eskü szövegét, amelyet Bertáné Batta Magdolna 
alpolgármester felállva elmondott, melyet követően az eskütételi okmányt aláírta. 
 

Bertáné Batta Magdolna  alpolgármester eskütétele 
(az esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
 
5./ Napirendi pont: Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására 
 
Kerekes Attila polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az alpolgármester e 
minőségében tiszteletdíjra jogosult. Megkérem a jegyző asszonyt, tájékoztassa a testületet erről a 
napirendi pontról is. 
 
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 80.§ (2) bekezdés 
értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíja nem haladhatja meg a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90%-át, melynek egészéről vagy annak egy 
részéről az alpolgármester a testülethez intézett nyilatkozatával lemondhat. A korábbi döntés az 
előző ciklusban az volt, hogy 70.000,- Ft összegben lett megállapítva az alpolgármester tiszteletdíja, 
az e feletti összegről pedig lemondott. Amennyiben ebben egyetértés van, akkor a tiszteletdíj 
megállapítására ezt az összeget javasoljuk most is. Az alpolgármesternek költségtérítés is jár, ez a 
tiszteletdíjának a 15%-a, azaz bruttó 10.500,- Ft, amiről nem mondhat le. A tiszteletdíj egy részéről 
lemondásról az alpolgármesternek nyilatkoznia kell. 
 
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: A tiszteletdíj 70 eFt feletti összegéről lemondok, melyről 
írásban is nyilatkozatot teszek. 
 
 
Kerekes Attila polgármester: Aki egyet ért azzal, hogy az alpolgármester havi tiszteletdíja bruttó 
70.000.-Ft összegben, költségtérítése bruttó 10.500,- Ft összegben legyen megállapítva, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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A képviselőtestület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
85/2019. (10.18.) határozata alpolgármester havi tiszteletdíjáról  
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (1a) bekezdés alapján Bertáné Batta Magdolna  alpolgármester 
havi tiszteletdíját bruttó 70.000,-Ft összegben, költségtérítését bruttó 10.500,- Ft összegben állapítja 
meg. meg azzal, hogy elfogadja az alpolgármesternek az így megállapított tiszteletdíj 70.000,-Ft 
összeg feletti részéről írásban tett lemondó nyilatkozatát.  
(A nyilatkozat e határozat mellékletét képezi.)  
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 
 
6./ Napirendi pont: SZMSZ felülvizsgálata 
 
dr. Stumpf Enikő jegyző: 2018-ban lett teljes körűen felülvizsgálva Olaszliszka Község 
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata. Amennyiben a bizottsági struktúrán nem 
kíván változtatni a képviselő testület, akkor nem szükséges a rendeletet módosítani. 
 
Kerekes Attila polgármester: Javaslom, hogy ne módosítsunk a bizottsági struktúrán. 
 
dr. Stumpf Enikő jegyző: Egy helyen azonban szükséges módosítani, ugyanis a hatályos SZMSZ 
szerint a Szociális és Oktatási Bizottság 2 fővel működik, azonban ha külső bizottsági tag kerül 
bevonásra, akkor a 20. §-ban a Szociális és Oktatási Bizottság létszáma mégis módosulni fog 3 főre. 
 
Kerekes Attila polgármester: Van-e még valakinek hozzáfűznivalója? Amennyiben nincs, úgy kérem, 
hogy aki hozzájárul ahhoz, hogy a Szociális és Oktatási Bizottság 3 fővel működjön a 
továbbiakban, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
4/2019. (X.19.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
2/2018. (IV. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

1.§ A rendelet 20.§. (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Szociális és Oktatási Bizottság 3 fővel.” 
2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
7./ Napirendi pont: Bizottságok tagjainak megválasztása 
 
dr. Stumpf Enikő jegyző: Amennyiben a bizottságok ezzel a struktúrával működnek tovább, akkor az 
SZMSZ függelékében a bizottsági tagokat meg kell jelölni, erre a polgármester úr tesz javaslatot, a 
képviselő-testület pedig minősített többséggel dönt a tagokról. 
 
Kerekes Attila polgármester: Javaslom a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökének Holykó Lászlónét, 
tagjainak Kőváry Sándort és Mikita Józsefet. Szeretném megkérdezni, hogy elfogadjátok-e a 
jelölést? 
 
Holykó Lászlóné képviselő: A jelölést elfogadom. 
 
Kőváry Sándor képviselő: A jelölést elfogadom. 
 
Mikita József képviselő: A jelölést elfogadom. 
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Kerekes Attila polgármester: Aki egyet ért azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökének 
Holykó Lászlónét, tagjainak Kőváry Sándort és Mikita Józsefet válassza meg a képviselő-testület, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
86/2019. (10.18.) határozata Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak 
megválasztásáról 
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 
elnökének Holykó Lászlóné képviselőt, tagjainak Kőváry Sándor és Mikita József képiselőt 
választotta meg. 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 
Kerekes Attila polgármester: Javaslom a Szociális és Oktatási Bizottság elnökének Kovalik Miklóst, 
tagjának Fekete Jánost és külsős tagnak Kamarási Zoltánnét. Szeretném megkérdezni, hogy 
elfogadjátok-e a jelölést? 
 
Kovalik Miklós képviselő: A jelölést elfogadom. 
 
Fekete János képviselő: A jelölést elfogadom. 
 
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Kamarási Zoltánné polgármester úrral egyeztetve az ülés előtt jelezte, hogy  
elfogadja a jelölést, tehát vállalja a tagságot, de betegség miatt nem tudott részt venni ezen az 
ülésen, majd a következő ülésen fog esküt tenni. Külön napirendi pontként nem szerepelt, de 
Kamarási Zoltánné külső bizottsági tag részére tiszteletdíj megállapítása iránt kíván javaslatot tenni 
polgármester úr bruttó 40.000,- Ft/hó összegben. 
 
Kerekes Attila polgármester: Aki egyet ért azzal, hogy a Szociális és Oktatási Bizottság elnökének 
Kovalik Miklóst, tagjának Fekete Jánost és külsős tagnak Kamarási Zoltánnét válassza meg a 
képviselő-testület és  Kamarási Zoltánné külsős bizottsági tag havi tiszteletdíja bruttó 40.000,- Ft 
összegben legyen megállapítva, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
87/2019. (10.18.) határozata Szociális és Oktatási Bizottság elnökének és tagjainak 
megválasztásáról 
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete a Szociális és Oktatási Bizottság elnökének 
Kovalik Miklós képviselőt, tagjának Fekete János képviselőt  és külső tagnak Kamarási Zoltánnét 
választotta meg. 
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete Kamarási Zoltánné külső bizottsági tag havi 
tiszteletdíját bruttó 40.000,- Ft összegben állapítja meg.  
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 
Kerekes Attila polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat függelékéről kell döntenie a 
képviselő-testületnek. Az előzőekben meghozott döntésnek megfelelően módosítanunk szükséges 
az SZMSZ függelékét, mely a  bizottsági tagok névsorát is tartalmazza. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
88/2019. (10.18.) határozata Olaszliszka Község Önkormányzat SZMSZ 1. és 2. számú 
függelékének módosítása 
A képviselő-testület Olaszliszka Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. 
és 2. számú függelékét e határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg. 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: folyamatos 
 
 
8./ Napirendi pont: Egyebek 
 
dr. Stumpf Enikő jegyző: Beszélnünk kell még a képviselők tiszteletdíjáról is, amelyet helyi rendelet 
szabályoz. A rendelet alapján a képviselők tiszteletdíja bruttó 45.000,- Ft havonta, míg a bizottsági 
elnökök tiszteletdíja bruttó 55.000,- Ft havonta. Amennyiben ezekkel az összegekkel egyetért a 
képviselő-testület és nem érkezik módosító javaslat, akkor hatályban marad ez a rendelkezés. 
 
Kerekes Attila polgármester: Van-e kérdése vagy módosító javaslata valakinek ezzel kapcsolatban ?  
 
dr. Stumpf Enikő jegyző: Röviden szeretném még tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy milyen 
kötelezettségeik vannak, melyeknek a közeljövőben eleget kell tenniük. Minden képviselőnek 
vagyonnyilatkozatot kell tennie a megválasztását követő 30 napon belül saját magára, valamint 
közös háztartásban élő közeli hozzátartozókra nézve. A következő fontos kötelezettség a 
köztartozásmentes adózói adatbázisba való bejelentkezés minden képviselő részéről. A következő 
dolog, amire az alakuló ülésen fel kell hívni a figyelmet, hogy amennyiben olyan tisztsége van a 
képviselőnek, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, akkor annak megszüntetésére is 30 
napot biztosít a jogszabály, de tudomásom szerint nincs egyik képviselőnek sem ilyen tisztsége, 
hiszen korábban erről nyilatkozott már minden jelölt. Szeretném továbbá felajánlani a jövőbeni 
együttműködést jegyzőként a közös hivatal nevében is. 
 
Kerekes Attila polgármester: Szeretném megkérdezni, van-e még valakinek kérdése? Amennyiben 
nincs, megköszönöm mindenkinek a megjelenést. 

 
A képviselő testület ülése 13 óra 50 perckor véget ért. 
 
 

K.m.f. 
 

Kerekes Attila 
polgármester 

dr. Stumpf Enikő 
jegyző 

 


