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JEGYZİKÖNYV 

 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. október 14. 
napján 13 órai kezdettel megtartott alakuló nyilvános ülésérıl. 
 
 
 
 
NAPIREND: 
9. Az alpolgármester választása. 
10. Az alpolgármester eskütétele. 
11. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása. 
12. A települési képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjának 
megállapítása, a vonatkozó rendelet felülvizsgálata 
13. Döntési javaslat. 
- Megbízás az „Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és 
szennyvíztisztításának megvalósítására” Társulási Tanácsában a település képviseletével. 



TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
Rend. szám.     Tárgy:             Jegyzıkönyvi  
                       oldalszám: 
 
20/2010. „NET” „E”  A települési képviselık, bizottsági elnökök és 
    bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló   

1/1995.(II. 7.) KKÖT rendelet módosítása   21. 



TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
Hat. szám.    Tárgy:     Jegyzıkönyvi 
             oldalszám: 
 
297/2010.  Alpolgármester választás     17. 
 
298/2010.  Alpolgármester kizárása a szavazásból érintettség miatt 19. 
 
299/2010.  Bacsa György alpolgármester tiszteletdíjának  

megállapítása       19. 
 

300/2010.  „Önkormányzati Társulás Makó város és térsége 
szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának  
megvalósítására” Társulás Tanácsába települési képviselı  
megbízása       22. 

 



JEGYZİKÖNYV 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. október 14. 
napján 13 órai kezdettel megtartott alakuló nyilvános ülésérıl. 
 
Az ülés helye: a községháza tanácsterme. 
 
Jelen vannak: Szegvári Ernıné polgármester, Bacsa György, Balázs Zoltán, Börcsökné 
Balázs Márta, Gazsi Gábor, Szekeres Krisztián, Szirbik Imre testületi tagok. 
 
Összesen: 7 fı 
 
Tanácskozási joggal részt vettek: Bíró Sámuelné HVB elnök, Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
 
9. Napirend 
Az alpolgármester megválasztása.  
Elıadó: Szegvári Ernıné 
                 polgármester 
 
Gazsi Gábor bizottsági elnök: Ismertetem a titkos szavazás eredményét. Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata alpolgármesterének 7 igen szavazattal Bacsa Györgyöt 
választotta meg a Képviselı-testület. 
 
A képviselı-testület titkos szavazással, 7 igen szavazattal meghozta 297/2010. számú 
határozatát. 
 
Tárgy: Alpolgármester választás 
 
297/2010.(X. 14.) KNÖT h. 

 
HATÁROZAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdésére figyelemmel – a polgármester 
javaslatára – t i t k o s szavazással 
 

Bacsa György képviselıt 
2010. október 14. napjától 
a l p o l g á r m e s t e r r é 

választotta. 
 
Bacsa György alpolgármesteri feladatait társadalmi megbízatásban látja el. 
 
Bacsa György alpolgármester Kiszombor Nagyközség Önkormányzata önállóan mőködı, 
valamint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervként mőködı intézményei 
tekintetében is gyakorolja a polgármester hatásköreit a polgármester akadályoztatása esetén.  
Egyebekben Bacsa György alpolgármestert megilletik mindazon jogok és kötelezettségek, 
amelyek a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati 
képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben foglaltak. 
 



A határozatról értesítést kap: 

- Bacsa György alpolgármester 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 

 
10. Napirend 
Az alpolgármester eskütétele.  
Elıadó: Szegvári Ernıné 
                 polgármester 
 
/Az eskütételi okmány a jegyzıkönyv 8. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Megkérem Bacsa György alpolgármester urat, hogy 
alpolgármesterként tegye le az esküt. Kérem a jelenlevıket, az eskühöz szíveskedjenek 
felállni. 

 „Én, ______________  esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megırzöm; alpolgármesteri  tisztségembıl eredı feladataimat Kiszombor fejlıdésének 
elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.” 
Meggyızıdése szerint: „Isten engem úgy segéljen!” 
 

 
11. Napirend 
Alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása. 
Elıadó: Szegvári Ernıné 
                polgármester 
 
/Az alpolgármester az írásbeli nyilatkozata a tiszteletdíj és költségtérítés vonatkozásában a 
jegyzıkönyv 9. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A 11. napirend az alpolgármester tiszteletdíjának és 
költségátalányának megállapítása. A társadalmi megbízatású alpolgármesterének juttatásaira 
vonatkozó szabályok: 
A Pttv. 4. § (2) bekezdése szerint: 
„(2) A képviselı-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek 
a) a kettıezernél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg, 
b) a kettıezer, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg 
úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját.” 
 
Ez a szorzószám társadalmi megbízatású polgármester esetén az alábbi: 
 

  szorzószám 
 

- 1000-nél kevesebb lakosú település esetén 2,5-4,5 
 

- 1000-2999 lakosú település esetén 4,5-6,5 
 
A képviselı-testület az alpolgármester írásban benyújtott kérésére mellızheti a tiszteletdíj 
megállapítását, illetıleg azt kisebb összegben is megállapíthatja. Jelenleg az alpolgármester 



tiszteletdíja 100.000,- Ft/hó, a költségátalányának mértéke a tiszteletdíj 20%-a, azaz 20.000,-
Ft/hó. Az alpolgármester úr havi tiszteletdíja 120.000,- Ft legyen oly módon, hogy a 
költségátalánya a tiszteletdíjba épüljön be, ez lenne a javaslat, alpolgármester úrnak nem 
változna a tiszteletdíja bruttó összegében a korábbiakhoz képest. Kérek javaslatot az 
alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítására. 
 
Bacsa György alpolgármester: Kérem, mivel az ügyben érintett vagyok, a testület zárjon ki a 
döntésbıl. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért a kizárással, kérem, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 298/2010. számú határozatát. 
 
Tárgy: Alpolgármester kizárása a szavazásból érintettség miatt 
 
298/2010.(X. 14.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény  14. § (2) bekezdésében, valamint a 
Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 22/2007.(X. 31.) KKÖT 
rendelet 28. §-ában foglaltak alapján Bacsa György alpolgármestert saját kérésére, személyes 
érintettségének bejelentésére tekintettel az alpolgármester illetményének és 
költségátalányának megállapítására vonatkozó döntéshozatalából kizárja.  
 
A határozatról értesítést kap: 

- Bacsa György képviselı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester úr tiszteletdíja 
havi 120.000,- Ft. legyen és költségátalányt - kérésére - külön ne állapítson meg a Testület, 
kérem, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 299/2010. számú határozatát. 
 
Tárgy: Bacsa György alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
299/2010.(X. 14.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. törvény 4. § (2) – (3) bekezdése alapján 

     Bacsa György 
alpolgármester 

 
tiszteletdíját 2010. október 14-tıl 



írásban benyújtott kérésére a társadalmi megbízatású polgármesterre vonatkozó tiszteletdíj 
mértékénél kisebb összegben,  

120.000,-Ft-ban 
állapítja meg. 

 
A Képviselı-testület az alpolgármester tisztségének ellátásával összefüggıen – kérésének 
megfelelıen – költségátalányt nem állapít meg. 
 
A határozatról értesítést kap: 

- Bacsa György alpolgármester 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
12. Napirend: 
A települési képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjának 
megállapítása, a vonatkozó rendelet felülvizsgálata  
Elıadó: Szegvári Ernıné 
                polgármester 
 
/Az elıterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzıkönyv 10. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A következı napirendünk a települési képviselık, bizottsági 
elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása, a vonatkozó rendelet 
felülvizsgálata. Döntöttünk a képviselı-testület bizottságairól, célszerő ezzel egyidejőleg 
felülvizsgálni a tiszteletdíjra vonatkozó helyi rendeletünket. Az önkormányzati képviselık, 
valamint a bizottsági elnökök és bizottsági tagok juttatásaira vonatkozó szabályok: 
A Pttv. 15. §-a alpján: 
„15. § (1) A képviselı havi tiszteletdíja (alapdíj) nem haladhatja meg a Ktv. 43. § (1) 
bekezdése szerint megállapított illetményalap, és az alább meghatározott szorzószám 
szorzatát: 
 

- 3000-10 000 lakosú település esetén 1,8 
 
(2) Ha a képviselı bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül - több bizottsági tagság 
esetén is - legfeljebb az alapdíj 45%-ával növelhetı. 
(3) A bizottság nem képviselı tagja az alapdíj 45%-át meg nem haladó tiszteletdíjban 
részesíthetı. 
(4) A bizottság elnökének, a tanácsnoknak tiszteletdíja az alapdíjon felül - több tisztség, 
bizottsági tagság esetén is - legfeljebb az alapdíj 90%-ával növelhetı.” 
 
A helyi szabályokat fentiekre tekintettel Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-
testületének a települési képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló 1/1995. (II. 7.) KKÖT rendelete szabályozza az alábbiak szerint: 
 
„1. § (1) Az önkormányzati települési képviselıt – a testületi munkában való részvételéért – 
tiszteletdíj (alapdíj) illeti meg. 
(2) Az (1) bekezdésben rögzített tiszteletdíj mértéke havi   36.650 Ft. 



2. § (1) A képviselı-testület állandó bizottságainak elnökeit és tagjait- a bizottsági munkában 
való részvételükért – tiszteletdíj illeti meg, figyelemmel a bizottsági munka által okozott 
leterheltségre. 
(2) Az (1) bekezdésben rögzítettek alapján fizetendı tiszteletdíj: 
a.) Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket  
      Ellátó Bizottság elnöke részére:  17.600 Ft 

Pénzügyi Bizottság elnöke részére: 8.780 Ft 
Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és 
Ellenırzı Bizottság elnöke részére: 8.780 Ft 
Ifjúsági és Sportbizottság elnöke részére:  8.780 Ft 

b.) Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket 
Ellátó Bizottság tagjai részére: 11.730 Ft 
Pénzügyi Bizottság tagjai részére: 5.840 Ft 
Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és 
Ellenırzı Bizottság tagjai részére:      5.840 Ft 
Ifjúsági és Sportbizottság tagjai részére:                 5.840 Ft” 

 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérem, a tisztelt képviselı-testületet a fenti elıterjesztést 
vitassa meg és döntsön a rendelet módosításáról a mellékelt rendelt-tervezetben foglaltak 
szerint. Aki egyetért a rendelet módosításával, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal megalkotta 20/2010. rendeletét. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
20/2010. (X. 15.) önkormányzati rendelete 

a települési képviselık, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról  
szóló 1/1995.(II. 7.) KKÖT. számú rendelet módosításáról   

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és 20. § (2) 
bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az 
önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 14. § (1) 
bekezdésében és 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési képviselık, 
bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló – a 15/1999. (VIII. 17.) KKÖT 
rendelettel, a 15/2003. (VII. 29.) KKÖT rendelettel, a 7/2005. (III. 29.) KKÖT rendelettel, 
valamint a 24/2007. (X. 31.) KKÖT rendelettel módosított - 1/1995. (II. 7.) KKÖT. számú 
rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) Az (1) bekezdésben rögzítettek alapján fizetendı tiszteletdíj 
 
a)   a Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket  
      Ellátó Bizottság elnöke részére:  17.600 Ft, 

a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és 
Ellenırzı Bizottság elnöke részére: 8.780 Ft, 
az Ifjúsági és Sportbizottság elnöke részére:  8.780 Ft. 

b)   a Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket 



Ellátó Bizottság tagjai részére: 11.730 Ft, 
a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és 
Ellenırzı Bizottság tagjai részére:  5.840 Ft, 
az Ifjúsági és Sportbizottság tagjai részére:     5.840 Ft.” 

 
2. § 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 Szegvári Ernıné sk.        Dr. Kárpáti Tibor sk. 
 polgármester         jegyzı 
 
 
13. Napirend 
Megbízás az „Önkormányzati Társulás Makó város és térsége 
szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására” Társulási 
Tanácsában a település képviseletével  
Elıadó: Szegvári Ernıné 

     polgármester 

 
Szegvári Ernıné polgármester: A 13. napirendben dönteni szükséges az „Önkormányzati 
Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának 
megvalósítására” létrejött Társulási Tanácsában a település képviseletét ki gyakorolja. Eddig a 
polgármester képviselte a települést. Kérem, döntsön errıl a képviselı-testület. 
 
Gazsi Gábor képviselı: Javaslom, továbbra is polgármester asszony képviselje a települést.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Társulási Tanácsba a polgármester 
képviselje Kiszombor települést, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 300/2010. számú határozatát. 
 
Tárgy: „Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és 
szennyvíztisztításának megvalósítására” Társulás Tanácsába települési képviselı megbízása 
 
300/2010.(X. 14.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 10. §-ában, valamint a 
társulási megállapodás II.1. és II.2. pontjára tekintettel az „Önkormányzati Társulás Makó 
város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására” 
Társulási Tanácsában a település képviseletével Szegvári Ernıné polgármestert bízza meg. 
 
A határozatról értesítést kap: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Társulásban résztvevı önkormányzatok polgármesterei  
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 



 Szegvári Ernıné polgármester: Az alakuló ülést bezárom. Megjelenésüket köszönöm.  
 
 

Kmft. 
 
 

 Szegvári Ernıné Dr. Kárpáti Tibor 
 polgármester  jegyzı 
 

 


