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Szám: V/50-13/2019.       Készült: 2 példányban 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. október 24-én 15,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. 

 

Az ülés helye:  Kultúrotthon 
   Velem, Rákóczi u. 18 
 

Jelen vannak:  Bakos László    polgármester 
   Kern István   képviselő    
   Molnár Adrienn   képviselő 
   Pálffy György Csaba  képviselő 
   Szabó Zoltán   képviselő 
          (5 fő)  

 

Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Dr. Zalán Gábor   jegyző 
   Dr. Abért Alíz    jegyzői referens 
   Németh Melinda   kirendeltség-vezető 
   Cserkutiné Stipsics Edina  pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
   Molnár Emma    igazgatási ügyintéző 

Reményi Istvánné   HVB elnök 

 
          (6 fő)  

         

Lakossági érdeklődő:  24 fő 

 

I. 

NAPIREND ELŐTT 

 

Dr. Zalán Gábor jegyző Tisztelettel köszönti az alakuló ülésen a polgármester urat, a megválasztott régi 
és új képviselőket, a tisztelt megjelenteket. Velem községi Önkormányzat alakuló ülésére fog sor kerülni. A 
Helyi Választási Iroda vezetőjeként engem ért a megtiszteltetés, hogy az alakuló ülésen elsőként szólhatok 
és köszönthetem Önöket. A bevezetés után Reményi Istvánné HVB elnöke fog egy rövid tájékoztatást 
adni a 2019. október 13-án lezajlott a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról, 
immár mondhatom, hogy jogerős eredményéről.  

Felkéri a helyi választási bizottság elnökét, hogy ismertesse a 2019. október 13-én lebonyolításra került 
önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményét. 
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Átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének. 

Reményi Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke 
Köszöntöm a Tisztelt Megjelenteket, a megválasztott polgármestert és a képviselő-testület tagjait. 2019. 
október 13-én megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását követően ma tartja 
alakuló ülését Velem község új képviselő-testülete. 
 
Mint Velem Község Helyi Választási Bizottságának elnöke tájékoztatom a megjelenteket arról, hogy a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán rendkívüli esemény nem történt, a törvények 
betartásával zajlott le, a választás eredménye ellen jogorvoslati kérelmet nem nyújtottak be, így az jogerőssé 
vált. 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán három fő jelöltette magát 
polgármesternek, kilenc fő pedig önkormányzati képviselőnek.  
 
Ismerteti a választás eredményét: 
A szavazás napján Velem község választói névjegyzékébe felvett választópolgárok száma 332 fő volt, 
közülük szavazóként megjelent 240 fő, azaz a választópolgárok 72,29 %-a, az érvényes szavazatok száma a 
polgármester választásnál 237 fő az egyéni listás választásnál 234 fő volt. 

 
Bakos László független polgármester jelöltre 115 érvényes szavazatot adtak le, azaz a szavazatok 
48,52%-át, Kovács László Gábor független polgármester jelöltre 66 érvényes szavazatot adtak le, 
azaz a szavazatok 27,85%-át, Szél Józsefné független polgármester jelöltre 56 érvényes szavazatot 
adtak le, azaz a szavazatok 23,63%-át. A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a 
szavazatok alapján Bakos László főállású polgármesterként megválasztásra került. 
 
Az egyes képviselőjelöltek érvényes szavazatai. A képviselőjelöltek közül 175 szavazatot Szabó Zoltán 
független jelölt, 158 szavazatot Molnár Adrienn független jelölt, 135 szavazatot kapott Pálffy György 
Csaba független jelölt, 85 szavazatot Kern István Kereszténydemokrata Néppárt jelöltjére, 78 
szavazatot Balogh Enikő független jelölt, 52 szavazatot Jagodics Valéria független jelölt, 40 
szavazatot Olman Judit független jelölt, 32 szavazatot Balázs József független jelölt és 21 szavazatot 
Gajdán Imre független jelölt kapott.  
 
A törvény értelmében községünkben – lélekszámánál fogva – négy fős képviselő-testület választható, a 
Választási Bizottság megállapította, hogy annak tagjaivá – ábécé sorrendben – megválasztásra került: Kern 
István, Molnár Adrienn, Pálffy György Csaba és Szabó Zoltán. 
 
Átadja a szót dr. Zalán Gábor jegyző úrnak. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének a tájékoztatását. A Helyi Választási Bizottság elnöke 
bejelentette a választás eredményét. Ezután nincs más tisztem mint, hogy az alakuló ülés vezetésével 
Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján felkérjem polgármester urat, 
hogy nyissa meg az ülést és állapítsa meg a határozatképességet, valamint az alakuló ülést a kiküldött 
napirendeknek megfelelően vezényelje le. Köszönöm szépen. 
 
 
 

 

Bakos László polgármester 
Tisztelettel köszöntöm az alakuló ülésen megjelenteket, a képviselőtársakat, a helyi választási bizottság 
elnökét, a jegyző urat a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit és az érdeklődőket.  
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy 
az ülés 5 fővel határozatképes.  
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Az ülést megnyitja.  

 
Bakos László polgármester 
Kérdezi a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek 
észrevétele. 
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő napirendi 
pontokat: 

 
  
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 

1. Az önkormányzati képviselők eskütétele 
Az esküt kiveszi: Reményi Istvánné elnök 
 

2. Velem Község Polgármesterének eskütétele 
Az esküt kiveszi: Reményi Istvánné elnök 

 
3. Velem Község alpolgármesterének megválasztása, eskütétele 

Előterjesztő: Bakos László polgármester 
 

4. A polgármester illetményének/ tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
 

5. Az alpolgármester illetményének/tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
Előterjesztő: Bakos László polgármester 

 
6. A bizottság elnökének és tagjainak megválasztása. 

Előterjesztő: Bakos László polgármester 
 

7. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló döntés  
Előterjesztő: Bakos László polgármester 

 
8. Egyebek 

 

 

II. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1. AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ESKÜTÉTELE 
Az esküt kiveszi: Reményi Istvánné elnök 

 

Dr. Zalán Gábor jegyző  

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Ünnepélyes aktusra kerül sor, a képviselők 
eskütételére, amihez megkérném a képviselőket, hogy legyenek szívesek felállni és a Helyi Választási 
Bizottság elnöke előolvassa az esküszöveget, amit utána kellene mondani. Azt követően az esküokmányt 
aláírni és utána pedig a megbízólevelet ünnepélyesen átvenni.  
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Reményi Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke 
Kérem, hogy minden megjelent szíveskedjen felállni, a megválasztott képviselők tagjai pedig, a törvény 
által előírt eskü szövegét tegyék: 

 

 Én, …………………………..becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből 
eredő feladataimat Velem község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen! 

Reményi Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke 
Köszöni az esküt és felkéri a képviselőket, hogy fáradjanak ki az esküokmány aláírására. 

A képviselők az eskütétel után aláírják az erről szóló esküokmányt, átveszik a megbízóleveleket. 

 

 

2. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK ESKÜTÉTELE 
Az esküt kiveszi: Reményi Istvánné elnök 

 
 

Reményi Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke 
Felkérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy szíveskedjen felállni. A Polgármester Úr a törvény által előírt 
eskü szövegét teszi. 

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

Isten engem úgy segéljen! 

 
Reményi Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke 
Köszöni az esküt és felkéri a tisztelt Polgármester Urat, hogy az esküokmányt írja alá.  

A Polgármester Úr az eskütétel után aláírja az erről szóló esküokmányt, átveszi a megbízólevelet. 

 

 
Reményi Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke 
Kéri a képviselőket és a polgármestert, hogy fáradjanak ki megbízólevelük átvételére a szólítás 
sorrendjében.  

A továbbiakban kívánom, hogy eredményesen végezzék munkájukat!  

 

3. VELEM KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉNEK MEGVÁLASZTÁSA, ESKÜTÉTELE 
Előterjesztő: Bakos László polgármester 

 

 /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások 

 

Bakos László polgármester 
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A nagy izgalom után alig találom a szavakat. Meghatódott is vagyok, sajnos a szüleim már nem lehetnek itt. 
Kicsit zavarban is, az élet megy tovább. Ismertetni szeretném, hogy az Mötv. 74.§-a alapján a képviselő-
testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére egy alpolgármestert választ saját tagjai közül. A képviselő-testület legalább egy 
alpolgármestert köteles saját tagjai közül megválasztani az alakuló ülésen. Az önkormányzat eddigi 
működése gyakorlatának megfelelően Velem községben egy alpolgármester megválasztására teszek 
javaslatot, aki társadalmi megbízatásban látja el a feladatát. 

 

Javaslom, hogy a titkos szavazási eljárás lebonyolításához 3 fős Szavazatszámláló Bizottság létrehozását. 
Elnöknek javaslom Molnár Adrienn képviselőt, tagoknak Pálffy György Csaba és Kern István 
képviselőket. A képviselők nyilatkozatuk alapján egyetértettek jelölésükkel és nem kérték zárt ülés 
elrendelését. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  
 94/2019.(X.24.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztásának 
levezetésére szavazatszámláló bizottságot hoz létre. Elnökének Molnár Adrienn képviselőt, tagnak 
Pálffy György Csaba és Kern István képviselőt megválasztja.  
 

 
Bakos László polgármester 

A legtöbb szavazatot kapott Szabó Zoltán képviselőt javasolja alpolgármesternek. Megkérdezte Szabó 
Zoltán képviselőtől, hogy alpolgármesterré jelölését elfogadja-e, illetve kéri-e zárt ülés elrendelését? 

 
Szabó Zoltán képviselő 

Nyilatkozott, hogy alpolgármesterré jelölését elfogadja, zárt ülés elrendelését nem kéri. Bejelentette 
személyes érintettségét. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
 95/2019. (X.24.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Zoltán érintettség miatt tett bejelentését 
tudomásul veszi és az alpolgármester választás ügyében úgy határoz, hogy a képviselőt e 
döntéshozatalból kizárja. 

 

Bakos László polgármester 
Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, melynek lebonyolításához felkéri a 
Szavazatszámláló Bizottságot. Felhívja a képviselő-társak figyelmét, hogy az alpolgármester akkor 
tekinthető megválasztottnak, ha a neve mellett elhelyezett „igen” oszlopban lévő körben elhelyezett 
jelölések száma több, mint a megválasztott képviselők számának a fele. Felkéri a jegyzőt, hogy készítse el a 
szavazólapokat.  

 

Bakos László polgármester 
A titkos szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendelt el.  
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Dr. Zalán Gábor jegyző  

Felkéri a bizottság tagjait, hogy ellenőrizzék a teremben felállított urnát. Kiosztja az alpolgármester 
megválasztásához a szavazólapokat.  

 

A szünet ideje alatt a szavazás lebonyolódott. 

 

A képviselők a kitöltött szavazólapokat elhelyezték az urnába.  

 

A szavazás lebonyolítása után a szavazatszámlálásra létrehozott bizottság elvégezte a szavazatok 
összeszámlálását, összesítését és megállapította az eredményt. 

A titkos szavazás lebonyolításáról külön jegyzőkönyv készült.  

 

 
Molnár Adrienn Szavazatszámláló Bizottság elnöke 

Ismertette a titkos szavazással lebonyolított alpolgármester eredményét. A szavazatszámláló bizottság 
tagjai a titkos szavazás befejeztével együttesen felbontották az urnát.  

Szavazásra jogosultak száma 4 fő, mivel Szabó Zoltán képviselőt a képviselő-testület kizárta e 
döntéshozatalból. Az urnában 4 leadott szavazólap volt. Érvénytelen szavazólap nem volt. 

Szabó Zoltán javasolt alpolgármesterre leadott igen szavazatok száma: 4 db, ebből érvényes 4 db, 
érvénytelen 0 db.  Nem szavazatok száma: 0 db Erre figyelemmel elmondta, hogy Szabó Zoltán képviselő 
megkapta a megválasztásához szükséges minősített többséget. 

 

/A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv mellékelve./ 
 

Dr. Zalán Gábor jegyző  

A Szavazatszámláló Bizottság egyhangúlag megállapította, hogy 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal a 
polgármester úr által javasolt személy, Szabó Zoltán úr lett Velem község alpolgármestere, úgyhogy 
gratulálunk neki.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
 
 96/2019. (X.24.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében Velem község 
alpolgármesterének – a képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a polgármester 
helyettesítésére, munkájának segítésére a képviselő-testület tagjai közül 2019. október 24-i napjával 
megválasztotta Szabó Zoltánt. 

Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban tölti be. 

 

 Felelős a bejelentésért:  Dr. Zalán Gábor jegyző 
 Határidő:    azonnal 
 

 

Bakos László polgármester 
Felkéri a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni. 

Felkéri Szabó Zoltán alpolgármester Urat, hogy szíveskedjen felállni és utána mondani. Szabó Zoltán 
alpolgármester a törvény által előírt eskü szövegét teszi. 

Én, Szabó Zoltán becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; 
jogszabályait betartom és másokkal is betartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Velem község 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
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Isten engem úgy segéljen! 

Az alpolgármester az eskütétel után aláírja az erről szóló esküokmányt. 

 

 

4. A POLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK/TISZTELETDÍJÁNAK ÉS 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

   

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
Hozzászólások 

 
Bakos László polgármester 

Érintettséget jelent be, a szavazásban nem kíván részt venni. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  
 97/2014.(X.24.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bakos László polgármester érintettség miatt tett 
bejelentését tudomásul veszi és a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
ügyében úgy határoz, hogy a polgármestert e döntéshozatalból kizárja. 

 

 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

A következő előterjesztés az én feladatom lesz jegyzőként, mint valamennyi alakuló ülésen, ez pedig a 
polgármester illetményének megállapításáról szóló előterjesztés. A központi jogszabályok teljes 
pontossággal meghatározzák, tehát nincs eltérési lehetőség, mégis úgy szól az Mötv., hogy annak ellenére, 
hogy forint pontosan le van vezetve képletszerűen és nem lehet attól eltérni, a képviselő-testületnek mégis 
kell az egyetértése, hogy Bakos László főállású polgármesterként nyerte meg a választást. Őt illetmény illeti 
meg az elvégzendő munkáért, ami a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. 
törvény alapján számítódik. Így Bakos László illetménye 2019.október 13. napjától 299.200,- Ft lesz és 
ennek a 15%-a illeti meg költségtérítés címén, ez 44.900,- Ft. Így erre kérném a Képviselő-testületet, hogy 
ezt a határozati javaslatot, - mivel sem módosító javaslat, sem egyéb nem fűzhető – elfogadni szíveskedjék.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  
 98/2019.(X.24.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bakos László polgármester illetményét 2019. 
október 13. napjától havonta 299.200.- Ft-ban állapítja meg. 

2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester részére 2019. október 13. 
napjától havi 44.900.-Ft költségtérítést állapít meg. 

 

 
Felelős a bejelentésért: Dr. Zalán Gábor jegyző 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos. 
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5. AZ ALPOLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK/TISZTELETDÍJÁNAK ÉS 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 
Előterjesztő: Bakos László polgármester 

 

 

Hozzászólások 

 

Szabó Zoltán alpolgármester 
Érintettséget jelent be, a szavazásban nem kíván részt venni. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  
 99/2019.(X.24.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Zoltán érintettség miatt tett bejelentését 
tudomásul veszi és az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása ügyében 
úgy határoz, hogy az alpolgármestert e döntéshozatalból kizárja. 
 
 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

A következő napirendi pontnál Polgármester Úr megkért, hogy hasonló módon mondjam el, még pedig az 
alpolgármester úr illetményének/tiszteletdíjának és költségtérítésének a megállapításáról lenne szó.  

A törvény úgy rendelkezik, hogy amennyiben Velem községben az alpolgármester társadalmi megbízatású, 
és a képviselő-testület úgy dönt, hogy a tiszteletdíja a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 
90%-ában kerül megállapításra, úgy a tiszteletdíja 2019. október 24. napjával 134.600,- Ft, költségtérítés 
címén 20.200,- Ft. Amennyiben a Képviselő-testület ezen előterjesztéssel egyetért, úgy kérem, hogy ezt 
határozattal megerősíteni szíveskedjenek. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  
 100/2019.(X.24.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Zoltán társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 24. napjától havonta 134.600- Ft-ban állapítja meg. 

2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester részére 2019. október 24. 
napjától havi 20.200.- Ft költségtérítést állapít meg. 

 
Felelős a bejelentésért: Bakos László polgármester 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

6. A BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA. 
Előterjesztő: Bakos László polgármester 

   

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások 

 
Bakos László polgármester 
Átadja a szót Dr. Zalán Gábor jegyző úrnak. 
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Dr. Zalán Gábor jegyző 

Az alakuló ülés kötelező eleme, hogy egy Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottságot kell 
létrehozni. A Bizottság működési körét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, amit majd a 
soron következő ülésen fog a képviselő-testület felülvizsgálni. Viszont a tagokat meg kellene választani, 
hiszen a képviselőknek a megválasztástól számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenni. A 
bizottságnak a polgármester és az alpolgármester nem lehet tagja. Arra kérem a polgármester urat, hogy a 
bizottság elnökére és két tagjára tegyen javaslatot. 

 

Bakos László polgármester 

Elnöknek Molnár Adrienn képviselőt, tagoknak Pálffy György Csabát és Kern István képviselőt javasolja. 
A képviselők nyilatkozatuk szerint egyetértettek a jelöléssel és senki sem kérte a napirend zárt ülésen való 
tárgyalását. 

 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  
 101/2019.(X.24.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és 

Ellenőrző Bizottság elnökének Molnár Adrienn képviselőt, tagjainak Pálffy György Csabát és Kern 
István képviselőt megválasztja. 

 
Határidő:            azonnal, illetve folyamatos 
Felelős:   Bakos László polgármester 

 

 

7. AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK TAGJAI TISZTELETDÍJÁRÓL SZÓLÓ 
RENDELET MEGALKOTÁSA 
Előterjesztő: Bakos László polgármester 

 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
Hozzászólások 

 

Bakos László polgármester 
Átadja a szót Dr. Zalán Gábor jegyző úrnak. 

 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

A kiküldött anyagban az egyebek napirendi pont előtt szerepel még a 7. napirendi pont, az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló döntés. A polgármester úr azt kérte, hogy szeretné még áttekinteni a 
polgármesteri munkakör átadás-átvétel anyagát, amelynek átadás-átvétele mai napon megtörtént dr. 
Kapiller Sarolta Járási Hivatalvezető, mint a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott 
megbízottja és dr. Czijáky Gabriella kormányhivatali vezető főtanácsos, mint a Vas Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya törvényességi felügyeleti referense 
és a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott megbízottja jelenlétében. Polgármester úrnak 
nem volt még ideje az anyagot átolvasni, ezért azt kérte, hogy erre a napirendre a jövő év elején térjünk 
vissza, - amikor a költségvetés összeállításra és elfogadásra kerül, addig halassza el az erről szóló döntést a 
képviselő-testület. A költségvetés elfogadásakor vizsgálja felül az önkormányzati tiszteletdíjról szóló 
rendeletet, addig maradna a régi rendelet hatályban.  
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A képviselő-testület egyhangúan egyetértett abban, hogy majd a költségvetés tárgyalásakor visszatérnek a 
rendeletalkotás kérdésére. 

 
 
 
 

8. EGYEBEK  

 

   

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 

 

Bakos László polgármester 

Felkéri Dr. Zalán Gábor jegyző urat, hogy a vagyonnyilatkozatokról és az összeférhetetlenségről 
tájékoztassa a megjelenteket. 

 

 
Dr. Zalán Gábor jegyző 

Nem maradt más hátra, mint tájékoztatást adnom a képviselő-testületnek, hogy vagyonnyilatkozatot kell 
tenni, hozzátartozókra is kiterjedően. Ehhez a szükséges nyomtatványokat átadjuk, illetőleg minden 
képviselőnek be kell jelentkezni a saját ügyfélkapuja útján a Köztartozásmentes adózói adatbázisba. Rövid 
néven KOMA. Törvény írja elő, kötelező mindenkire nézve. A következő hónap 10-től nyeri minden 
képviselő a felvételét és amennyiben az állami adóhatóság azt állapítja meg, hogy itt bármilyen köztartozás 
vagy végrehajtás van, az adott képviselő, polgármester vagy alpolgármester ellen a NAV ezt jelezni fogja a 
képviselő-testület felé. Amennyiben a törvényben biztosított határidőn belül nem kerül sor ennek a 
megszűntetésére akkor ez a képviselő méltatlan a képviselői munkához és a képviselő-testületnek 
határozattal meg kell szűntetnie az adott képviselő megbízatását. Ez is azt hivatott szolgálni, hogy a 
képviselők valóban fedhetetlenek legyenek. Illetőleg bárkinek, akinek olyan tisztsége van – erről is 
nyomtattunk ki egy tájékoztatót –, ami az önkormányzati képviselői, polgármesteri, alpolgármesteri 
megbízatással összeférhetetlen, 30 napon belül van lehetőség megszűntetésre. Nyilvánvaló, hogy aki ezzel 
nem kíván élni az dönthet úgy, hogy a képviselőséget szűnteti meg. Ennyiről szerettem volna a képviselő-
testületet tájékoztatni. Munkájukhoz sok sikert kívánok és készen állunk az új feladatokra és új kihívásokra! 
A folytatásra mi nyitottak vagyunk és ha valamit még szeretne az egyebekben a képviselő-testület 
megbeszélni, arra van lehetőség. 

 

Bakos László polgármester 
Pár szót szeretnék még szólni az összegyűltekhez. Elsősorban szeretném megköszönni a velemi 
lakosoknak a bizalmat, hogy ilyen nagy számban rám szavaztak. Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni 
annak érdekében, hogy Velem községet felvirágoztassuk, a mi kis községünket összekovácsoljuk. A 
problémákat orvosoljuk, a turizmust fejlesszük. Tudom, hogy ez nem lesz egyszerű, de bízom benne, hogy 
a községi célok, a tervek mindenkit összefogásra sarkallnak. Azt gondolom, hogy egységben az erő. 
Mindenkit szívesen meghallgatok, akár tanácsokat, kritikákat is, hiszen ebből tudunk építkezni és előre 
haladni. Hosszú út áll még előttünk, de céljaink nem lehetetlenek. Folyamatosan fogom majd Önöket 
tájékoztatni a terveinkről, illetve programjainkról. Hagyományainkhoz híven ebben az évben is tartunk 
Mikulás ünnepséget a gyermeknek és Idősek karácsonyát. Ádventi gyertyagyújtással készítjük fel a 
lelkünket közösen az ünnepekre. Az időpontokról mindenkit időben értesítünk. Gratulálok a 
képviselőknek a megválasztásukhoz. Szeretném, ha együttműködésünk a község javát szolgálná. Nagyon 
remélem, hogy sikeres lesz az elkövetkezendő időszak. Mindent megteszünk érte. Köszönöm, hogy ilyen 
szép számmal eljöttek az ünnepségre és megtiszteltek bennünket. Köszöntöm a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal részéről megjelenteket. Köszönöm a megjelent képviselő-testületnek és bízom 
benne, hogy közös céljainkkal meg tudjuk valósítani a terveinket. Hálás vagyok mindenkinek és mindent 
megteszek, hogy a község előre haladjon. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket 
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