
Biharnagybajom Község Önkormányzatának
P o l g á r m e s t e r é t ő l 

M E G H Í V Ó
Biharnagybajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2014. október 27-én HÉTFŐN 9,00 órakor
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartja alakuló ülését, 

melyre Önt tisztelettel meghívom.

Napirend:

 HIMNUSZ

1. Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről
Előadó: Nemes-Lajsz Julianna, a Helyi Választási Bizottság elnöke

2. Önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása
Az esküt kiveszi és a megbízóleveleket átadja: Nemes-Lajsz Julianna, a Helyi 

    Választási Bizottság elnöke

3. Polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása
Az esküt kiveszi és a megbízólevelet átadja: Nemes-Lajsz Julianna, a Helyi 

 Választási Bizottság elnöke

4. Polgármester programjának ismertetése (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szitó Sándor polgármester 

5. Előterjesztés  Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatának módosítására

Előadó: Szitó Sándor polgármester 

SZÜNET

1



6. Előterjesztés  a  Képviselő-testület  bizottságainak  megválasztására;  nem  képviselő
bizottsági tagok eskütétele

Előadó: Szitó Sándor polgármester

7. Előterjesztés a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására
Előadó: Szitó Sándor polgármester 

8. Alpolgármester eskütétele
Az esküt kiveszi: Szitó Sándor polgármester

9. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző

10. Előerjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására
Előadó: Szitó Sándor polgármester 

11. Előterjesztés a települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának 
megállapítására

Előadó: Szitó Sándor polgármester 

12. Tájékoztató  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.
törvényben a polgármesterre és a képviselőkre vonatkozó jogokról és kötelezettségekről

Előadó: Imre-Erdős Szilvia jegyző

Biharnagybajom, 2014. október 21.

Tisztelettel:

Szitó Sándor s.k.
 polgármester
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HVB tagjai:
Nemes-Lajsz Julianna Bercsényi körút 42.
Gálné Nemes Mária Baross G. u.  13/A.
Kissné Venyige Mónika Posta u. 3.

Intézményvezetők:
Nemes-Lajsz Julianna Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ igazgatója
Nagy Mária óvodai intézményegység-vezető
Dr. Kaszásné Sarkadi Anna Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője  4183 Kaba
Jókai u. 4. 
Joóné Nemes Gabriella Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola megbízott igazgatója
Biharnagybajom, Bacsó B. u. 2-4.
Bartháné Balogh Anna tankerületi igazgató Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Püspökladányi Tankerülete 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. 

Díszpolgárok
Nemes István Biharnagybajom, Bercsényi körút 107.
Dr. Somogyi Éva Debrecen, 

Civil szervezetek vezetői:

Domahidi Péter  Református Egyházközség lelkipásztora Biharnagybajom, Rákóczi út 20.

Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 5. 

Aranyi  István r.  ezredes,   Püspökladányi  Rendőrkapitányság vezetője  4150 Püspökladány,
Baross u. 2. 
Györfi Gyula Biharnagybajomi  Rendőrőrs parancsnoka Biharnagybajom, Rákóczi út 20/A.
Mikó Róbert körzeti megbízott Biharnagybajom, Rákóczi út 20/A.
Szűcs Gábor körzeti megbízott Biharnagybajom, Rákóczi út 20/A.

Biharnagybajomi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői
Ajtai Zsolt  Deák F. u. 15.
Budai Elemér Béke telep 37. 
Mezei Csaba Béke telep 4/C.

Agócs Miklósné igazgatási csoportvezető
Juhászné Hegedűs Mária pénzügyi csoportvezető

Vadász  Ferenc  Attila  hivatalvezető  Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatal  Püspökladányi
Járási Hivatal  4150 Püspökladány, Kossuth u. 6.

Lövei  Csaba  tű.  alezredes  Hajdú-Bihar  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság
Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője 4150 Püspökladány, Kossuth u. 10.
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Biharnagybajom Község Önkormányzatának
P o l g á r m e s t e r é t ő l 

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. október 27-i alakuló ülésére

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 43. § (3) bekezdése 

az alábbiak szerint rendelkezik:

„A képviselő-testület  az  alakuló  vagy  az  azt  követő  ülésen e  törvény  szabályai  szerint

megalkotja  vagy  felülvizsgálja  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  rendeletét,  a

polgármester  előterjesztése  alapján  megválasztja  a  bizottság  vagy  bizottságok  tagjait,  az

alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.”

Az  SzMSz  áttekintése  megtörtént,  azonban  indokoltnak  tartjuk,  hogy  a   bizottságok

alkossanak  véleményt  e  körben.  Ezen  ok  miatt  mai  ülésre  csak  a  bizottsági  szerkezet

változását vezettük át szabályzatunkon. 

A  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  teljes  felülvizsgálatát  a   Képviselő-testület

következő rendes ülésére kívánom beterjeszteni.

 

Biharnagybajom, 2014. október 21.

Szitó Sándor s.k.
polgármester 
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Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
……/……. (…. …...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  
(1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatai szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az
Mötv. szabályainak kiegészítéseként a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) megállapításáról az alábbiakat rendeli el:
 

1. §

Az Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  1/2013.  (II.  11.)
önkormányzati  rendelet (továbbiakban: Rendelet) 39. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép: 

„(2)  A  Képviselő-testület  a  következő  állandó  –  5  tagú,  melyből  3  tag  önkormányzati
képviselő – bizottságokat hozza létre:

 Pénzügyi Bizottság
 Népjóléti és Ügyrendi Bizottság 
 Településfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság

2. §

A Rendelet  1.  számú mellékletét  1.  számú függelékbe  helyezi  át  ezen  rendelet  1.  számú
melléklete szerint. 

3. §

A Rendelet 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép. 

Záró rendelkezések

5. §

A rendelet a kihirdetésre került 2014. október 27-én …. órakor. Hatályba lép 2014. október
27-én …. órakor.  
              

Biharnagybajom, 2014. október 21.

Szitó Sándor s.k. Imre-Erdős Szilvia s.k.
      polgármester          jegyző
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1. számú melléklet

1. függelék

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

NÉVSORA

B CSÁK IMRE ISTVÁN Biharnagybajom, Széchenyi út 1/C.

DR. B. CSÁK ISTVÁN Biharnagybajom, Széchenyi út 3.

DOBOS SÁNDOR Biharnagybajom, Bethlen G. u. 10.

DUL SÁNDOR Biharnagybajom, Bercsényi körút 70.

PATAKINÉ DARABOS ZSUZSANNA Biharnagybajom, Kossuth út 47.

ZAGYVA LÁSZLÓ ZOLTÁN Biharnagybajom, Várkert 9.
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2. számú melléklet

A BIZOTTSÁGOK ELNEVEZÉSE, ÖSSZETÉTELE ÉS ALAPVETŐ FELADATAI

Valamennyi bizottság általános feladata:

1. Az Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának véleményezése.

2. Az  önkormányzati  rendeletek  tervezetei  kidolgozásában  való  közreműködés  és
véleménynyilvánítás a bizottság szakterületét érintően.

3. Véleményezési jog a bizottság szakterületét érintő fejlesztési ügyekben.

4. A Képviselő-testület éves üléstervéhez javaslattétel, a tervezet véleményezése.

5. A bizottság saját éves üléstervének, napirendjének elkészítése, tárgyalása

6. A bizottság feladat- és hatáskörének gyakorlása.

7. Az etnikai kisebbség jogai érvényesítésének segítése.

NÉPJÓLÉTI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

Feladatai:

1.  Közreműködik  a  közművelődés  helyi  feltételeinek  tervezésében,  hosszú  távú
koncepciójának kialakításában, a közművelődés és kulturális igények feltárásában.

2.   Előkészíti  a  falu  testvér-települési  és  egyéb  külkapcsolatainak  alakítására  vonatkozó
javaslatokat.

3. A Képviselő-testület köznevelésre, közművelődésre, helyi televízióra, sportra, nemzetközi
kapcsolatokra  vonatkozó  előterjesztések,  határozati  javaslatok  elkészítésében  való
közreműködés.

4.  Közreműködik  a  községi  fenntartású  nevelési-oktatási  intézmények  munkájának
értékelésében,  fejlesztésében,  továbbá  a  gyermek-  és  ifjúságvédelmi  tevékenységek
köznevelési és közművelődési feladatainak koordinálásában.

5.  Segíti  a  községi  Önkormányzat,  továbbá  a  megye  területén  működő  felsőoktatási,
tudományos,  módszertani  intézmények  kapcsolatrendszerének  fejlesztését,  az  egyházakkal
való együttműködést.

6.  Közreműködik  a  pedagógiai  és  közművelődési  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  feladatok
ellátásában.
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7. Közreműködik a könyvtári, muzeális emlékek védelmével, a nemzeti tradíciók őrzésével
kapcsolatos  közművelődési  feladatok  ellátásában,  a  közösségi  kulturális  hagyományok,
művészeti,  civil  önszerveződések  és  művészeti  alkotó  munkát  szolgáló  kulturális  célok
megvalósításában, a kulturális értékek elfogadtatásában.

8.  Közreműködik  a  községi  sport  szervezési  feladatok  ellátásában,  a  végrehajtás
ellenőrzésében.

9. Közreműködik a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos községi
szintű feladatok ellátásában.

10. Közreműködik a regionális és térségi fejlesztési programok idegenforgalmi vonatkozású
részének véleményezésében.

11.  Közreműködik  a  községi  fenntartású  egészségügyi  és  szociális  intézmények,
szolgáltatások  munkájának  értékelésében,  a  tevékenység  továbbfejlesztésére  vonatkozó
javaslatok kidolgozásában.

12. Közreműködik az egészségügyi szociális szolgáltatások összehangolásában.

13. Figyelemmel kíséri az egészségügyi és szociális feladatok megoldását, kezdeményezi a
döntések meghozatalát, ellenőrzi végrehajtásukat.

14. Lebonyolítja a Képviselő-testület működésével és feladatai ellátásával összefüggő titkos
szavazást.

15.  Megvitatja  és  véleményezi  a  Képviselő-testület  ügyrendi  kérdéseit,  valamint  ehhez
kapcsolódóan, amivel a Képviselő-testület megbízza.

16.  Ellátja  a  polgármesteri  és  az  önkormányzati  képviselői  vagyonnyilatkozat-tétellel
kapcsolatos  teendőket.  Felel  a  vagyonnyilatkozatok  adatvédelmi  szabályoknak  megfelelő
őrzéséről, kezeléséről.

17. Végzi az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálását.
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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

Feladatai:

1. Közreműködik  az  Önkormányzat  éves  költségvetése,  költségvetési  beszámolója,
zárszámadása összeállításában.

2. Figyelemmel  kíséri  a  költségvetési  bevételek  alakulását,  különös  tekintettel  a  saját
bevételek alakulására, vagyonváltozásra.

3. Kezdeményezi,  szervezi,  koordinálja  a  pénzügyi,  gazdasági  ellenőrzéseket  az
Önkormányzatnál és intézményeinél és ezekben részt vesz.

4. Véleményezi a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szerződéseket

5. Vizsgálja a gazdálkodás hatékonyságát, a következtetések alapján javaslatokat dolgoz ki.

6. Ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem
érvényesítését.

7. Közreműködik  az  Önkormányzat  gazdasági,  fejlesztési  programjának  kidolgozásában.

8. Közreműködik  az  Önkormányzat  vagyonával  történő  gazdálkodás  szabályainak
kidolgozásában. 
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FEJLESZTÉSI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁG

Feladatai:

1. Közreműködik  az  Önkormányzat  gazdasági,  fejlesztési  programjának  kidolgozásában.

2. Közreműködik  az  Önkormányzat  vagyonával  történő  gazdálkodás  szabályainak
kidolgozásában. 

3. A  térségi  felzárkóztató,  fejlesztő  programok  megismerése,  a  projektek,  pályázatok
előkészítése, vállalkozások elősegítése.

4. Közreműködik  a  befektetési  és  vállalkozási  tevékenység  összefogásában,
koordinálásában.

5. Vizsgálja  a  vállalkozások  foglalkoztatási  gondok  enyhítését  elősegítő  módozatait,
javaslatot tesz ezek létrehozására.

6. Az Önkormányzat tulajdonába került utak, csatornák, művelésre alkalmatlan földterületek
karbantartására, gondozására, a művelhető területek hasznosítására javaslattétel. 

7.  A  település  infrastruktúrájának  fejlesztése:  utak,  járdák  építése,  új  beruházások  
előkészítése, az önkormányzati épületek karbantartásának tervezése, rangsorolása. 

8.  A település arculatának alakítása. 

9.  Elősegíti  az  önkormányzat  mezőgazdasággal  kapcsolatos  feladatainak  tervezését,  
      végrehajtását és ellenőrzését.

10. Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonba került külterületi szilárdburkolatú és földutak,

     vízelvezető csatornák kialakítására, karbantartására. 

11. Felügyeli a mezőőrséget.

12. Közreműködik a közmunkaprogramban (tervezés, végrehajtás), szakmai koordináció.
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

( a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§.- a alapján )
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról  …../2014.(X.27.) önkormányzati rendelet elfogadásához

Fentiek  alapján  a  rendeletmódosításnak  a  várható  következményeiről  –  az  előzetes
hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

I. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet-tervezetnek nincs a jelenleginél
számottevőbb társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai.

II.     Környezetei és egészségi következményei:   A rendelet-tervezetnek nincs környezeti  és
egészségi hatása.

III.     Adminisztratív  terheket  befolyásoló  hatásai:   A  rendelet-tervezetnek  nincs
adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

IV.     A jogszabály megalkotásának szükségessége:   A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdés  alapján a képviselő-testület az alakuló
vagy  az  azt  követő  ülésen  megalkotja  vagy  felülvizsgálja  a  szervezeti  és  működési
szabályzatáról szóló rendeletét.

V.     Alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi  feltételek:   a
jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Biharnagybajom, 2014. október 21.

Imre-Erdős Szilvia s.k.
         jegyző
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Biharnagybajom Község Önkormányzatának
P o l g á r m e s t e r é t ő l 

ELŐTERJESZTÉS
 a Képviselő-testület 2014. október 27-én tartandó alakuló ülésére,

a Képviselő-testület bizottságainak megválasztásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

A  Képviselő-testület bizottságairól  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló
CLXXXIX. törvény 57-61. §- a rendelkezik, az alábbiak szerint:
A  Képviselő-testület  szervezeti  és  működési  szabályzatában  határozza  meg  bizottságait,
bizottság  tagjainak  létszámát,  a  bizottságok  feladat  és  hatáskörét,  működésük  alapvető
szabályait.

A bizottsági tagokat a polgármester előterjesztése alapján választja meg a képviselő-testület,
megválasztásukhoz minősített többségű döntés szükséges. 

A  bizottság  elnökének  és  tagjainak  megbízatása  a  képviselő-testület  által  történő
megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára.

A  bizottság  elnökét  és  –  az  elnökkel  együtt  számított  –  tagjainak  több,  mint  felét  az
önkormányzati  képviselők  közül  kell  választani.  A  polgármester  és  az  alpolgármester
továbbra sem lehet bizottság elnöke és tagja.

A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati
képviselő  tag  jogai  és  kötelezettségei  a  bizottság  ülésein  megegyeznek  az  önkormányzati
képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.

Kötelezően létrehozandó bizottságok:
A képviselő-testület  a  2000 főnél  több lakosú településen  pénzügyi  bizottságot hoz  létre.

A  vagyonnyilatkozatok  vizsgálatát az  SzMSz-ben  meghatározott  bizottság  végzi,  amely
köteles gondoskodni azok nyilvántartásáról, kezelésről, őrzéséről. 

Kötelező  bizottsági  feladatkör  az  összeférhetetlenséggel  kapcsolatos  feladatok  ellátása.

Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti, amelynek feladat - és hatáskört állapíthat
meg. 

A  képviselő-testület  bizottságának  nem  képviselő  tagja  a  megválasztását  követően  a
képviselő-testület előtt esküt tesz, erről okmányt ír alá.

-   2   -



Fenti rendelkezések alapján a bizottságok tagjaira az alábbi javaslatot teszem:

Pénzügyi Bizottság:
Képviselő tagok:

1. B. Csák Imre István elnök
2. Zagyva László Zoltán tag
3. Patakiné Darabos Zsuzsanna tag

Nem képviselő tagok:
4. Czeglédi Péter Pál 4172 Biharnagybajom, Hunyadi u. 4.
5. Bagdi Imre 4172 Biharnagybajom, Bercsényi körút 113.

Népjóléti és Ügyrendi Bizottság:
Képviselő tagok:

1. Patakiné Darabos Zsuzsanna elnök
2. Dul Sándor tag
3. Dobos Sándor tag

Nem képviselő tagok:
4. Gazdag Endréné 4172 Biharnagybajom, Árpád út 25.
5. Furka Róbert 4172 Biharnagybajom, Báthori u. 18/A.

Településfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság:
Képviselő tagok:

1. Dobos Sándor elnök
2. Zagyva László Zoltán tag
3. Dul Sándor tag

Nem képviselő tagok:
4. Forrai Szabolcs 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 42.
5. Szilágyi Csaba 4172 Biharnagybajom, Hunyadi u. 33.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja meg előterjesztésemet, és hozza meg döntését.

Biharnagybajom, 2014. október 21.

Szitó Sándor s.k.
  polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT 
a Képviselő-testület 2014. október 27-én tartandó ülésére

  a Képviselő-testület bizottságainak 
                            megválasztására

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  a  2014-2019-es  választási
ciklusban működő bizottságokkal kapcsolatban az
alábbiakat határozza el:

A  Képviselő-testület  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  CLXXXIX.  törvény
57.  §-a  alapján  az  alábbi  bizottságokat  hozza
létre:

Pénzügyi Bizottság
Népjóléti és Ügyrendi Bizottság 
Településfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság

A bizottságok tagjainak számát 5 főben határozza
meg, melyből 3 fő önkormányzati képviselő. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a Képviselő-testület 2014. október 27-én tartandó ülésére

  a Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztására

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  a  Pénzügyi  Bizottság  tagjait
az alábbiak szerint megválasztja: 

Képviselő tagok:
B. Csák Imre István elnök
Zagyva László Zoltán tag
Patakiné Darabos Zsuzsanna tag

Nem képviselő tagok:
Czeglédi Péter Pál Biharnagybajom, Hunyadi u. 4.
Bagdi Imre Biharnagybajom, Bercsényi körút 113.



HATÁROZATI JAVASLAT 
a Képviselő-testület 2014. október 27-én tartandó ülésére

       a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság tagjainak 
                            megválasztására

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  a  Népjóléti  és  Ügyrendi
Bizottság tagjait az alábbiak szerint megválasztja:

Képviselő tagok:
Patakiné Darabos Zsuzsanna elnök
Dul Sándor tag
Dobos Sándor tag

Nem képviselő tagok:
Gazdag Endréné Biharnagybajom, Árpád út 25.
Furka Róbert Biharnagybajom, Báthori u. 18/A.

HATÁROZATI JAVASLAT 
a Képviselő-testület 2014. október 27-én tartandó ülésére

          a Településfejlesztési és Mezőgazdasági 
           Bizottság tagjainak megválasztására

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  a  Településfejlesztési  és
Mezőgazdasági  Bizottság  tagjait  az  alábbiak
szerint megválasztja: 

Képviselő tagok:
Dobos Sándor elnök
Zagyva László Zoltán tag
Dul Sándor tag

Nem képviselő tagok:
Forrai Szabolcs Biharnagybajom, Rákóczi út 42.
Szilágyi Csaba Biharnagybajom, Hunyadi u. 33.













Biharnagybajom Község Önkormányzatának
P o l g á r m e s t e r é t ő l 

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. október 27-i alakuló ülésére

a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  74.  §  (1)
bekezdése  alapján  a  képviselő-testület  a  polgármester  javaslatára,  titkos  szavazással,
minősített  többséggel a  polgármester  helyettesítésére,  munkájának  segítésére  egy
alpolgármestert,  főpolgármester-helyettest,  a  megye  közgyűlése  alelnököt  (a  továbbiakban
együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat.
A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.

Az  alpolgármester  jogai  és  kötelezettségei  a  megválasztásával  keletkeznek,  a  megbízatás
megszűnésével szűnnek meg.
Feladatait a polgármester irányításával látja el.
Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  Szervezeti  és  Működési
Szabályzata szerint a titkos szavazás lebonyolítása a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság feladata.

Biharnagybajom Községi Önkormányzat alpolgármesterévé  Dr. B. Csák István képviselőt
javaslom megválasztani.

Az érintett alpolgármester kérésére a választás idejére zárt ülést kell tartani.
Az  alpolgármester  megválasztását  követően  a  Képviselő-testület  előtt  esküt  tesz,  és
esküokmányt ír alá.

Biharnagybajom, 2014. október 21.

Szitó Sándor s.k.
polgármester 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

a Képviselő-testület 2014. október 27-én tartandó ülésére

     a  társadalmi megbízatású alpolgármester 

                          megválasztására

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  a  társadalmi  megbízatású
alpolgármester  választásával  kapcsolatban  az
alábbiakat határozza el:

1.
A  Képviselő-testület  a  Népjóléti  és  Ügyrendi
Bizottság tájékoztatóját a társadalmi megbízatású
alpolgármester  választásának  eredményéről
tudomásul vette.

2.
A  Képviselő-testület  a  polgármester
helyettesítésére,  munkájának  segítésére  a
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló
CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében saját
tagjai közül Dr. B. Csák Istvánt választotta meg
társadalmi megbízatású alpolgármesternek.

Határidő: 2014. október 27-től folyamatos

Felelős: Szitó Sándor polgármester 



Biharnagybajom Község Önkormányzatának
J e g y z ő j é t ő l 

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. október 27-i alakuló ülésére

a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (továbbiakban:
Mötv.) legutóbbi módosítása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi
általános  választásának  napján  lépett  hatályba.  Ezzel  a  dátummal  egy  törvényben  került
rendezésre minden olyan fontos kérdés,  amelyet  korábban több törvényben szabályozott  a
jogalkotó.
A polgármester tisztsége az új polgármester választásával megszűnik. 
Az Mötv.  71.  § (2) bekezdésének alapulvételével  „A megyei jogú város polgármestere,  a
fővárosi  kerületi  önkormányzat  polgármestere  megbízatásának  időtartamára  havonta
illetményre  jogosult,  amelynek  összege  megegyezik  a  helyettes  államtitkár  közszolgálati
tisztviselőkről  szóló  törvényben  meghatározott  alapilletményéből,  illetménykiegészítéséből,
vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.” 
A polgármester illetménye a megyei jogú város, fővárosi kerület polgármestere illetményéhez
viszonyítottan  kerülhet  megállapításra.  Biharnagybajom  településen  a  polgármester
illetménye a megyei jogú város, fővárosi kerület polgármester illetményének 60%-ában
meghatározott összeg. (1501-10.000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében)

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 224. §- a alapján a helyettes
államtitkár  alapilletményből,  illetménykiegészítésből,  vezetői  pótlékból  álló  illetménye
747.877,- Ft. 

A  megyei  jogú  város  polgármestere,  fővárosi  kerületi  önkormányzat  polgármesterének
illetménye megegyezik a helyettes államtitkár illetményének összegével, 747.877,- Ft.

A polgármester  illetménye településünk  lakosságszámát  figyelembe  véve  a  megyei  jogú
város polgármester,  fővárosi kerületi  önkormányzat  polgármester  illetményének a 60 %-a,
azaz 448.726,- Ft.

A költségátalány, mint jogcím 2014. október 12. napjával megszűnt ezt követően már nem
lehet megállapítani.
A Mötv. 71.§ (1), (6) bekezdése szerint: „A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású
polgármester,  a  megyei  önkormányzat  közgyűlésének  elnöke  havonta  az  illetményének,
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”
Így a polgármester részére meghatározott költségtérítés összege  67.309 Ft.

Biharnagybajom, 2014. október 21.
Imre- Erdős Szilvia s.k.

jegyző



HATÁROZATI JAVASLAT 

a Képviselő-testület 2014. október 27-én tartandó ülésére

    a polgármester illetményének megállapítására

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat

Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi

önkormányzatairól  szóló  CLXXXIX.  törvény  

71.  §  (3)  –  (4)  bekezdése  alapján  Szitó  Sándor

polgármester  illetményét  2014.  október  12.

napjától 448.726,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  szükséges

intézkedéseket  tegye  meg  a  Magyar

Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága

felé.

Határidő: 3 nap

Felelős: Imre-Erdős Szilvia jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT 

a Képviselő-testület 2014. október 27-én tartandó ülésére

  a polgármester költségtérítésének megállapítására

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat

Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi

önkormányzatairól  szóló  CLXXXIX.  törvény  

80.  §  (3)  bekezdése  alapján  2014.  október  12.

napjától  Szitó  Sándor  polgármester  részére

67.309,-  Ft  havi  összegű  költségtérítést  állapít

meg. 

Felkéri  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések

megtételére. 

Határidő: 3 nap

Felelős: Imre-Erdős Szilvia jegyző



Biharnagybajom Község Önkormányzatának
P o l g á r m e s t e r é t ő l 

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. október 27-i alakuló ülésére

az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének  megállapításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (továbbiakban:
Mötv.) legutóbbi módosítása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi
általános  választásának  napján  lépett  hatályba.  Ezzel  a  dátummal  egy  törvényben  került
rendezésre minden olyan fontos kérdés,  amelyet  korábban több törvényben szabályozott  a
jogalkotó.

Az  Mötv.  80.  §   (2)  A  társadalmi  megbízatású  alpolgármester  tiszteletdíját  a  képviselő-
testület  a  társadalmi  megbízatású  polgármester  tiszteletdíja  70-90%-a  közötti  összegben
állapítja meg, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett
írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
Az  Mötv.  71.  §  (5)  bekezdése  alapján  a társadalmi  megbízatású polgármester  havonta  a
polgármester illetménye 50 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult.

A társadalmi megbízatású polgármester -1501-10000 fő lakosságszámú település esetében-
tiszteletdíja  224.363,-  Ft  lenne.  Ezen  összeg  70-90 %-ában  állapíthatja  meg  a  képviselő-
testület az alpolgármester tiszteletdíját. Ez számszerűsítve minimum 157.055,- Ft, maximum
201.927,- Ft lehet.

 Mötv.  80.  §  (3)  A  főpolgármester-helyettes,  a  főállású  alpolgármester,  a  társadalmi
megbízatású alpolgármester,  a  megyei  közgyűlés  alelnöke  havonta  az  illetményének,
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”

Ez az összeg a képviselő-testület által megállapított tiszteletdíj összegétől függ.

A költségátalány, mint jogcím 2014. október 12. napjával megszűnt ezt követően már nem
lehet megállapítani.

Kérem  a  tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztésben  foglaltakat  elfogadni
szíveskedjen.

Biharnagybajom, 2014. október 21.

Szitó Sándor s.k.
                                                                                               polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT 

a Képviselő-testület 2014. október 27-én tartandó ülésére

 az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat

Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi

önkormányzatairól  szóló  CLXXXIX.  törvény  

80.  §  (2)  bekezdése  alapján  az  alpolgármester

tiszteletdíját 157.055,-Ft-ban állapítja meg. 

Határidő: 2014. október 12. napjától folyamatos

Felelős: Szitó Sándor polgármester 

HATÁROZATI JAVASLAT 

a Képviselő-testület 2014. október 27-én tartandó ülésére

            az alpolgármester költségtérítésének  

                             megállapítására

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat

Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi

önkormányzatairól  szóló  CLXXXIX.  törvény  

80.  §  (3)  bekezdése  alapján  az  alpolgármester

költségtérítését 23.558,-Ft-ban állapítja meg. 

Határidő: 2014. október 12. napjától folyamatos

Felelős: Szitó Sándor polgármester 



Biharnagybajom Község Önkormányzatának
P o l g á r m e s t e r é t ő l 

ELŐTERJESZTÉS
 a Képviselő-testület 2014. október 27-én tartandó alakuló ülésére,

a települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok
 tiszteltdíjának megállapításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi szabályokkal ellentétben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban:  Mötv.)  nem határozza meg a tiszteletdíj  mértékét és a
természetbeni juttatások fajtáit.

A jelenleg hatályos Mötv. 35. §-a az alábbiak szerint szabályozza a helyi önkormányzati
képviselők tiszteletdíját, juttatását és költségtérítését:

35.  §  (1)A  képviselő-testület  az  önkormányzati  képviselőnek,  a  bizottsági  elnöknek,  a
bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat,  természetbeni
juttatást állapíthat meg.

(2)Ha az  önkormányzati  képviselő  tanácsnok,  önkormányzati  bizottság elnöke  vagy tagja,
számára  magasabb  összegű  tiszteletdíj  is  megállapítható.  Az  önkormányzati  képviselő
számára  történő  tiszteletdíj  megállapítása  nem veszélyeztetheti  az  önkormányzat  kötelező
feladatainak ellátását.

(3)Az  önkormányzati  képviselőnek  a  képviselő-testület  képviseletében  vagy  a  képviselő-
testület,  továbbá  a  polgármester  megbízásából  végzett  tevékenységével  összefüggő,  általa
előlegezett,  számlával  igazolt,  szükséges  költsége  megtéríthető.  A  képviselői  költségek
kifizetését a polgármester engedélyezi.

(4)Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.

A  Mötv.  33.§-a  alapján,  az  e  törvényben  meghatározott  kötelezettségeit  megszegő
önkormányzati  képviselő  megállapított  tiszteletdíját,  természetbeni  juttatását  a  képviselő-
testület legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja. Ismételt kötelezettség
szegés esetén a csökkentés vagy megvonás újra megállapítható.

A  kötelezettségeit  megszegő  önkormányzati  képviselő  megállapított  tiszteletdíja,
természetbeni  juttatása  megvonásának  módját  a  Mötv.  módosítása  értelmében
Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatában kell szabályozni. 

-   2   -



A rendeletben csak a tiszteletdíj mértékét és egyéb juttatásokat lehet megállapítani, ezért ezen
témakör  a  következő képviselő-testületi  ülésre  kerül  beterjesztésre  az  SZMSZ módosítása
kapcsán.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja meg előterjesztésemet és hozza meg döntését.

Biharnagybajom, 2014. október 21.

Szitó Sándor s.k.
polgármester



Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/…… (…. ….) önkormányzati rendelete

a települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Biharnagybajom  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 35. § (1), (3)
bekezdésében és  143.  §  (4)  bekezdés  f)  pontjában,  valamint  az Alaptörvény 32.  cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói feladatkörében eljárva a Képviselő-testület az
önkormányzati  képviselők,  bizottsági  tagok  tiszteletdíjának  megállapításáról  az  alábbi
rendeletet alkotja:

1. §

(1)  A  lakosság  képviseletével  a  képviselő-testületi  tevékenységgel  kapcsolatos  
feladatok  elismeréseként  a  települési  képviselők  havi  bruttó  25.000,-  Ft  alapdíjban  
(tiszteletdíjban) részesülnek.

(2) A képviselők a bizottsági munkában való közreműködésért az alapdíjon felül havi bruttó
11.250,- Ft tiszteletdíjban részesülnek.

(3) A nem képviselő bizottsági tagok a bizottsági munkában való közreműködésért havi bruttó
11.250,- Ft tiszteletdíjban részesülnek.

(4) A megválasztott bizottsági elnökök munkájuk elismeréseként az alapdíjon felül havi bruttó
16.000,- Ft tiszteletdíjban részesülnek.

2. §

A  tiszteletdíj  tárgyhót  követő  hónap  utolsó  munkanapjáig  kerül  kifizetésre.  
A  kifizetésekről  és  az  ezzel  kapcsolatos  elszámolásokról  a  Polgármesteri  Hivatal
gondoskodik.

Záró rendelkezések

3. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési képviselők és a nem
képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 11/2010. (X. 19.) önkormányzati rendelet.

 
                        



Jogharmonizációs záradék:
E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről  szóló,  Brüsszelben,  1991.  december  16-án  aláírt  Európai  Megállapodás
tárgykörében,  a  megállapodást  kihirdető  1994.  évi  I.  törvény  3.  §-ával  összhangban  az
Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

Biharnagybajom, 2014. október 21.

Szitó Sándor s.k. Imre-Erdős Szilvia s.k.
      polgármester          jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
( a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján )

a  települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló
…../2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet elfogadásához

Fentiek  alapján  a  rendeletmódosításnak  a  várható  következményeiről  –  az  előzetes
hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

I. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet-tervezetnek nincs a jelenleginél
számottevőbb társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai.

II.     Környezetei és egészségi következményei:   A rendelet-tervezetnek nincs környezeti és
egészségi hatása.

III.     Adminisztratív  terheket  befolyásoló  hatásai:   A  rendelet-tervezetnek  nincs
adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

IV.     A jogszabály megalkotásának szükségessége:   A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  143.  §  (4)  bekezdés  f)  pontja  alapján  a  helyi
önkormányzati  képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választását követően meg
kell határozni rendeletben a helyi önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági
tag tiszteletdíját.

V.     Alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi  feltételek:   a
jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Biharnagybajom, 2014. október 21.

Imre-Erdős Szilvia s.k. 
         jegyző



Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési képviselők,
és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló  /2014. (X.27.)
önkormányzati rendelet indokolása

1. Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §- (4)
bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott jogalkotói feladatkörében eljárva a Képviselő-testület e tárgykörben
önkormányzati rendeletet köteles alkotni.

2. Részletes indokolás

1. §

A szakasz a helyi önkormányzati képviselők, a bizottság elnöke és a bizottság tagjai (nem
helyi  önkormányzati  képviselő  tagjait  is  ideértve)  tiszteletdíját  tartalmazza.  Az  Mötv.
rendelkezései  alapján  a  polgármester  és  az  alpolgármester  tiszteletdíját  és  költségtérítését
külön határozatban s nem rendeletben kell megállapítania a Képviselő-testületnek.

  2. §

A tiszteletdíjak kifizetésének módjáról rendelkezik.

3. §

A rendelet hatályba lépését illetve az e tárgykörben alkotott 11/2010. (X. 19.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Biharnagybajom, 2014. október 21.

Imre-Erdős Szilvia s.k.
jegyző



Biharnagybajom Községi Önkormányzat
Jegyzőjétől

Tájékoztató
a Képviselő-testület 2014. október 27-én tartandó alakuló ülésére Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármesterre és a
képviselőkre vonatkozó jogokról és kötelezettségekről

Tisztelt Képviselő-testület !

Tájékoztatóm célja,  az,  hogy a törvényi  változásokat  követően minden képviselő számára
hasznos és fontos információval szolgáljak.
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (Mötv.)
rendelkezéseiből szedtem egy csokorba a fontos tudnivalókat.

A képviselő jogai és kötelezettségei

Mötv.32.  §  (1)  Az  önkormányzati  képviselő  a  település  (fővárosi  kerület,  megye)
egészéért  vállalt  felelősséggel  képviseli  a  választóinak  az  érdekeit.  Az  önkormányzati
képviselők jogai és kötelességei azonosak.

(2) Az önkormányzati képviselő:
a)  a képviselő-testület ülésén - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott

módon - kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát;
b)  a  képviselő-testület  ülésén  a  polgármestertől  (alpolgármestertől),  a  jegyzőtől,  a

bizottság  elnökétől  önkormányzati  ügyekben felvilágosítást  kérhet,  amelyre  az ülésen -
vagy legkésőbb harminc napon belül írásban - érdemi választ kell adni;

c)  kérésére az írásban is  benyújtott  hozzászólását  a jegyzőkönyvhöz kell  mellékelni,
vagy kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben;

d) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bármely bizottságának nyilvános
vagy zárt ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy
megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására
az önkormányzati képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület
vizsgálja  felül  bizottságának,  a  polgármesternek,  a  részönkormányzat  testületének,  a
jegyzőnek - a képviselőtestület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését;

e) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet;
f)  a  polgármestertől  igényelheti  a  képviselői  munkájához  szükséges  tájékoztatást.

Közérdekű ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak harminc
napon belül érdemi választ kell adni;

g)  a  testületi  munkában  való  részvételhez  szükséges  időtartam  alatt  a  munkahelyén
felmentést  élvez  a  munkavégzés  alól.  Az emiatt  kiesett  jövedelmét  a  képviselő-testület
téríti meg, melynek alapján az önkormányzati képviselő társadalombiztosítási ellátásra is
jogosult. A képviselő-testület átalányt is megállapíthat;
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h) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságának ülésén a magyar jelnyelvet
vagy  az  általa  választott  speciális  kommunikációs  rendszert  használhatja.  A  magyar
jelnyelv,  valamint  a  választott  speciális  kommunikációs  rendszer  használatának
valamennyi költségét az önkormányzat biztosítja;

i)  köteles  a  testületi  üléseken  megjelenni,  a  képviselő-testület  munkájában  és
döntéshozatali eljárásában részt venni;

j) eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal
által szervezett képzésen;

k)  köteles  kapcsolatot  tartani  a  választópolgárokkal,  akiknek  évente  legalább  egy
alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

(3) Az önkormányzati képviselő e minőségére saját szakmai vagy üzleti ügyében nem
hivatkozhat.

Összeférhetetlenség

Mötv.36.  §  (1)20 Az  önkormányzati  képviselő,  valamint  a  képviselő-testület
bizottságának  nem  képviselő  tagja  nem  folytathat  olyan  tevékenységet,  amely  a
feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet

a)  országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el,
amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól,
Kormány  tagjától  vagy  az  Országgyűlés,  Kormány  alárendeltségébe  tartozó  szervtől
(vezetőjétől) kapta, kivéve

aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői,
valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el;

ab)  egészségügyi  intézmény  főigazgatója,  gazdasági  vezetője,  orvos,  egészségügyi
dolgozó, köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője,
foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja;

b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője;
c) kormánytisztviselő;
d)  a  Magyar  Honvédség,  a  Katonai  Nemzetbiztonsági  Szolgálat  hivatásos  vagy

szerződéses állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja;

e) jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal
köztisztviselője, alkalmazottja;

f) más települési önkormányzatnál képviselő;
g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester;
h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági

társaság,  továbbá  a  helyi  önkormányzat  tulajdoni  részesedésével  működő  gazdasági
társaság  által  alapított  gazdasági  társaság  legfőbb  szervének,  ügyvezetésének  tagja,
személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja;

i)  médiatartalom-szolgáltató  természetes  személy,  továbbá  jogi  személy,  valamint
gazdasági  társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja,  személyes közreműködője,
képviselet ellátására jogosultja.

(2)  A  települési  önkormányzati  képviselő  nem  lehet  a  megyei  közgyűlés  elnöke,
alelnöke, főpolgármester, főpolgármester-helyettes.
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Összeférhetetlenségi eljárás

37. § (1) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától
vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles
megszüntetni. 

(2) Ha az önkormányzati képviselő az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem
tett  eleget,  bármely  önkormányzati  képviselő  vagy  bizottság  indítványára  -  az
összeférhetetlenséggel  kapcsolatos  feladatokat  ellátó  bizottság  javaslata  alapján  -  a
képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának
kezdeményezését  követő  harminc  napon  belül  határozattal  megállapítja  az
összeférhetetlenség  alapjául  szolgáló  körülmények  fennállását,  és  kimondja  az
összeférhetetlenséget. 

Méltatlanság

Mötv. 38. § (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak
az önkormányzati képviselőnek a megbízatását,

a)21

b)22 akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek;
c)23

d)  akinek  az  állammal,  önkormányzattal  szemben  -  a  lehetséges  jogorvoslati
eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés
kézhezvételétől  számított hatvan napon belül - részletfizetés  vagy fizetési  halasztás
esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi;

e)  akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás
során ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és a
bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette;

f)  aki  a  vele  szemben  megindított  bírósági  eljárást  lezáró  jogerős  bírósági  döntés
végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja;

g) aki a 36. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület
tudomására.

(2) Az önkormányzati képviselő köteles az (1) bekezdés a)-g) pontjában foglaltakról, a
jogerős ítélet kézhezvételétől vagy az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak beálltától
számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.

(3) A büntetőeljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel az eljáró bíróság az
önkormányzati  képviselő  bűnösségét  megállapító  jogerős  ítélet  meghozataláról
haladéktalanul tájékoztatja a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.

(4) Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül
köteles  kérelmezni  felvételét  az  adózás  rendjéről  szóló  törvényben  meghatározott
köztartozásmentes  adózói  adatbázisba  (a  továbbiakban:  adatbázis).  Az
önkormányzati  képviselő  az  adatbázisba  történő  felvételére  irányuló  kérelme
benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél
igazolni  az  adatbázisba  való felvételének  megtörténtét. Amennyiben  az  állami
adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati
képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli,
amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.

(5) A méltatlansági eljárásra egyebekben a 37. § (2)-(7) bekezdésében foglaltakat kell
megfelelően alkalmazni.
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Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás

39. § (1) Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden
év  január  1-jétől  számított  harminc  napon  belül  a  2.  melléklet  szerinti
vagyonnyilatkozatot köteles  tenni. Az  önkormányzati  képviselő  saját
vagyonnyilatkozatához  csatolni  köteles  a  vele  közös  háztartásban  élő  házas-  vagy
élettársának,  valamint  gyermekének (e  § tekintetében együtt:  hozzátartozó)  a  melléklet
szerinti vagyonnyilatkozatát.

(2)  A  vagyonnyilatkozat  tételének  elmulasztása  esetén  -  annak  benyújtásáig  -  az
önkormányzati  képviselő  e  tisztségéből  fakadó  jogait  nem gyakorolhatja,  tiszteletdíjat,
természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.

(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság
(a  továbbiakban:  vagyonnyilatkozat-vizsgáló  bizottság)  tartja  nyilván  és  ellenőrzi.  Az
önkormányzati  képviselő  vagyonnyilatkozata  -  az  ellenőrzéshez  szolgáltatott  azonosító
adatok kivételével - közérdekből nyilvános.

Bízom benne, hogy hasznos információkkal szolgálhattam a Tisztelt Képviselő-testület 
tagjai számára. 
Szeretnék minden segítséget megadni ezen kötelezettségek betartásához, ezért még 
október hónapban tájékoztatom Önöket, a köztartozásmentes adatbázisba való felvétel 
módjáról.

Biharnagybajom, 2014. október 21.

Imre-Erdős Szilvia s.k.
       jegyző
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BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2014. október 27-én megtartott alakuló ülésének

– jegyzőkönyve

– határozatai: 118., 119., 120., 121., 122., 123., 124., 125., 126., 127.,
- rendeletei: 6., 7.



HATÁROZATOK

118/2014. (X. 27.) számú KT határozat a  Képviselő-testületi  ülés  napirendjének
elfogadásáról

119/2014. (X. 27.) számú KT határozat a  Képviselő-testület  bizottságainak
megválasztásáról

120/2014. (X. 27.) számú KT határozat a Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról

121/2014. (X. 27.) számú KT határozat a  Népjóléti  és  Ügyrendi  Bizottság  tagjainak
megválasztásáról

122/2014. (X. 27.) számú KT határozat a Településfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság
tagjainak megválasztásáról

123/2014. (X. 27.) számú KT határozat társadalmi  megbízatású  alpolgármester
megválasztásáról

124/2014. (X. 27.) számú KT határozat a polgármester illetményének megállapításáról

125/2014. (X. 27.) számú KT határozat a  polgármester  költségtérítésének
megállapításáról

126/2014. (X. 27.) számú KT határozat az  alpolgármester  tiszteletdíjának
megállapításáról

127/2014. (X. 27.) számú KT határozat az  alpolgármester  költségtérítésének
megállapításáról

RENDELET
       

6/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának
módosításáról

7/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet a  települési  képviselők  és  a  nem  képviselő
bizottsági tagok tiszteletdíjáról



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október  
27-én, 9:00 órakor kezdődő alakuló ülésén.

Jelen  vannak: Szitó Sándor polgármester
B Csák Imre István
Dobos Sándor
Dr. B. Csák István
Dul Sándor
Patakiné Darabos Zsuzsanna
Zagyva László Zoltán önkormányzati képviselők

Nemes – Lajsz Julianna – a Helyi Választási Bizottság elnöke

Imre - Erdős Szilvia jegyző 

Meghívott vendégként jelen van:
Furka Albertné – Biharnagybajomi Nyugdíjasklub vezetője
Nemes István – Karafitty Együttes vezetője
Ajtai Zsolt – Biharnagybajomi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője
Budai Elemér - Biharnagybajomi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője
Mezei Csaba - Biharnagybajomi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője
Szűcs Gábor – Biharnagybajomi Rendőrőrs körzeti megbízottja
Aranyi István – Püspökladányi Rendőrkapitányság vezetője
Tóth Imre – Biharnagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka
Máthé Ferencné – Biharnagybajomért Egyesület elnöke
Kissné Venyige Mónika – Helyi Választási Bizottság tagja
B. Csák István – Sárrétmenti Juhtenyésztők Egyesületének elnöke
Bagdány Erzsébet – Biharnagybajom Népdalkórusának Egyesületének elnöke

A lakosság részéről jelen van:
Papp Lászlóné
Balogh Béla
Láposi Kristóf Máté
Heitzmann Ferenc
ifj. Bagdi Imre
Gazdag Endréné
Furka Róbert
Forrai Szabolcs
Czeglédi Péter Pál



Szitó Sándor polgármester
Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet mai alakuló testületi ülésünkön. Arra
kérnék mindenkit, hogy ünnepségünk és alakuló ülésünk kezdeteként énekeljük el közösen a
Himnuszt.

 HIMNUSZ

Szitó Sándor polgármester
A jogszabályok változásaképpen 2014-től az alakuló ülést már a polgármester vezeti,  nem
pedig a korábban megszokott korelnök.
Megállapítom,  hogy  a  Képviselő-testület  teljes  létszámban  jelen  van.  A  testület
határozatképes.
Testületi  üléssel  kapcsolatban  a  meghívót  mindenki  megkapta.  A  meghívóban  szereplő
napirendi pontokat teszem fel elfogadásra, aki egyet ért kérem kézfelnyújtással jelezze.
Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk.

A döntéshozatalban részt vett 7 képviselő.

A polgármester által előterjesztett napirenddel kapcsolatban a Képviselő-testület egyhangúlag,
7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül meghozta határozatát:

118/2014. (X.27) számú KT
HATÁROZAT

a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testület
a 2014. október 27-i alakuló ülésének napirendjét a következők szerint fogadja el:

Napirend:

 HIMNUSZ

1. Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről
Előadó: Nemes - Lajsz Julianna, a Helyi Választási Bizottság elnöke

2. Önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása
Az esküt kiveszi és a megbízóleveleket átadja: Nemes - Lajsz Julianna a Helyi

Választási Bizottság elnöke

3. Polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása
Az esküt kiveszi és a megbízólevelet átadja: Nemes - Lajsz Julianna, a Helyi

Választási Bizottság elnöke



4. Polgármester programjának ismertetése (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szitó Sándor polgármester 

5. Előterjesztés  Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatának módosítására

Előadó: Szitó Sándor polgármester 

SZÜNET

6. Előterjesztés  a  Képviselő-testület  bizottságainak  megválasztására;  nem  képviselő
bizottsági tagok eskütétele

Előadó: Szitó Sándor polgármester

7. Előterjesztés  a  társadalmi  megbízatású  alpolgármester  megválasztására
Előadó: Szitó Sándor polgármester 

8. Alpolgármester eskütétele
Az esküt kiveszi: Szitó Sándor polgármester

9. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
Előadó: Imre - Erdős Szilvia jegyző

10. Előerjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására
Előadó: Szitó Sándor polgármester 

11. Előterjesztés a települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának
megállapítására

Előadó: Szitó Sándor polgármester 

12. Tájékoztató  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.
törvényben a polgármesterre és a képviselőkre vonatkozó jogokról és kötelezettségekről

Előadó: Imre - Erdős Szilvia jegyző



1.  NAPIRENDI  PONT  –  Helyi  Választási  Bizottság  tájékoztatója  az
önkormányzati választás eredményéről

Nemes - Lajsz Julianna
Tisztelettel  és  szeretettel  köszöntök  minden  megjelentet.  A  Helyi  Választási  Bizottság
elvégezte munkáját, közel 50-en dolgoztunk azon, hogy minden rendben lezajlódjon.
Ez valóban így is történt, nem volt semmilyen különös esemény.

A választás eredménye jogerőre emelkedett.
4  polgármester  jelöltből  Szitó  Sándor  független  jelölt  541  szavazatot  kapott,  ezzel  ő
Biharnagybajom új polgármestere.

21 jelölt gondolta úgy, hogy értékes munkát tudna végezni, mint képviselő-testületi tag.
6 jelölt került be a testületbe, valamennyien függetlenek.

Névsorrendben ismertetem a képviselőket, s kapott szavazataikat:
Dr. B. Csák István független jelölt: 344 szavazat
B Csák Imre István független jelölt: 331 szavazat
Dobos Sándor független jelölt: 318 szavazat
Dul Sándor független jelölt: 354 szavazat
Patakiné Darabos Zsuzsanna független jelölt: 549 szavazat
Zagyva László Zoltán független jelölt: 332 szavazat.

A  névjegyzékben  2215  választópolgár  szerepelt  és  ebből  1103-an  vettek  részt  a
választásokon.
A képviselő-testületi tagoknak, illetve a polgármesternek esküt kell tenni és megbízólevelet
átvenni. Mindenki részére a megbízóleveleket az eskütételek után nyújtanám át.

2.  NAPIRENDI  PONT  –  Önkormányzati  képviselők  eskütétele,
megbízólevelek átadása 

Nemes - Lajsz Julianna, a Helyi Választási Bizottság elnöke kivette a képviselőktől az esküt 
és átadta részükre a megbízólevelet.



3.  NAPIRENDI  PONT  –  Polgármester  eskütétele,  megbízólevelének
átadása 

Nemes - Lajsz Julianna, a Helyi Választási Bizottság elnöke kivette a polgármestertől az esküt
és átadta részére a megbízólevelet.

4. NAPIRENDI PONT – Polgármester programjának ismertetése

Szitó Sándor
Mivel  újraválasztott  polgármester  vagyok,  így  nem  kell  az  időt  azzal  töltenem,  hogy
megismerjem önkormányzatunk működését,  hiszen ezt  már hosszú évek során megtettem,
ismerem gyengeségeit  és erősségeit.  Azt is tudom, hogy a kőkemény munka árán meddig
sikerült  eljutnunk a falu  fejlődésében.  Látom honnan indultunk el,  épp ezért  számomra  a
mostani választás egyfajta bizalmi szavazás is volt. Fontos volt számomra, hogy megismerjem
a választópolgárok legőszintébb véleményét az elmúlt időszakról.
Az eredmény ismeretében elmondható a bajomiak többsége elégedett az iránnyal, a település
fejlődésével.  S  ez  mindenképp  jó  érzéssel  tölt  el  engem.  Viszont  ha  szeretném,  hogy  ez
továbbra is így maradjon igenis ki kell szűrni az alaptalan vádak és esetlegesen felmerülő
rosszindulatú  pletykák közül azokat  a  kritikákat,  amelyek talán  nem esnek jól  mindig,  de
mindenképp alkalmasak arra, hogy újat tanuljak belőlük.
Polgármesterként  az  önkormányzati  ügyek  és  egyes  személyes  problémák  kezelésében
továbbra is jelmondatként Kennedy gondolatát tartom jelképesen kiírandónak a polgármesteri
iroda szemöldökfájára, mely így szól:  „Ne azt kérdezd, hogy mit adhat neked a hazád, hanem
azt, hogy te mit tehetsz érte.” Kívánom ez vonatkozzon mindannyiunkra.

Munka  az  lesz  bőven.  Több  folyamatban  lévő  teendőnk,  beruházásunk  van.  Körülbelül
kétharmadánál tart az energetikai felújításunk, amely után még újabb feladatok lesznek. A
megtakarítási  mutatókat  produkálnunk  kell,  és  ezt  természetesen  szeretnénk  is.  Végéhez
közeledik a településrendezési tervünk megújítása, illetve a szennyvízberuházás kapcsán még
csak most jön a java. Természetesen azt gondolom, hogy 5 év elég nagy idő ahhoz, hogy az
úgynevezett  kardinális  kérdéseket  és  problémákat  megpróbáljuk  orvosolni  településünkön.
Kardinális  kérdésnek gondolom a gazdaságélénkítést,  az  oktatás  és  nevelés  színvonalának
emelését, fiatalok helyben tartásának előremozdítását, méltó gondoskodást az időseinkről, a
közbiztonság  fenntartását  és  az  abban  történő  közreműködést,  megfelelő  és  igazságos
szociális ellátó rendszer működtetését, valamint a roma kérdés helyi szintű rendezését.
Természetesen  részletesen  majd  a  gazdasági  programban  kell  ezeket  megválaszolnunk,
megoldanunk  jó  néhány  egyéb  kérdés  mellett.  Erre  majd  6  hónapja  lesz  a  képviselő
testületnek, hogy a gazdasági programot megalkossa és elfogadja.

Legfontosabb feladatunk a gazdaságélénkítés és a munkahelyteremtés kérdésköre, hisz tudjuk
erre nagyon nagy szükség volna már településünkön. Az önkormányzatnak ki kell vennie a
részét  ezen problémák megoldásában.  Mindenképp szükséges,  hogy a helyi  vállalkozások,
gazdálkodók  elképzeléseit  feltérképezzük;  összehangoljuk  az  ötleteiket,  javaslataikat,  s
azoknak  megfelelő  vállalkozói  környezetet  tudjunk  majd  kialakítani  Biharnagybajomban.
Ehhez elengedhetetlen az infrastruktúra-javító beruházásaink folytatása.  Különösképp most
nagyon fontos  és  időszerű,  a  kül-  és  belterületi  utak,  illetve  kül-  és  belterületi  csatornák



javítása,  esetleg újak létesítése.  Kerékpárutakat  is  jó lenne,  ha tudnánk ebben a ciklusban
építeni. Nagyon fontosnak tartom, hogy új eladótereket, üzlethelyiségeket tudjunk kialakítani.
Elképzeléseim között szerepel új termelői piac, szociális bolt, szolgáltató ház létesítése. Több
családnak  biztos  megélhetést  nyújthatna,  ha  végre  sikerülne  kiaknáznunk  a  falu
idegenforgalmából adódó lehetőségeket. Ez nagyon nagy elfoglaltságot fog jelenteni, de ebből
majd  nagyon  sokan  fognak  tudni  profitálni  a  településen.  Ki  kell  aknázni  a  helyi
energiatermelési  lehetőségeket  is,  hisz  kiemelt  cél  akár  kormányzati  szinten  is,  hogy  az
energiaköltségeken spóroljunk és megtakarítást  képezzünk, ne legyünk pazarlóak. Ezt meg
kell tenni önkormányzati szinten segítve a lakosságot is. 
Másik  nagy  feladatunk,  hogy  a  közmunkaprogram  során  eddig  megszerzett  jó  és  rossz
tapasztalatokat;  eszközöket,  gépeket  felhasználva  létrehozzunk  egy  olyan  non-profit
szervezetet, amely biztosítani fog jó néhány ember számára normál bért és foglalkozást.

Következő  pontban  említettem  az  oktatás  és  nevelés  színvonalának  emelését.  Itt  is  van
teendők, bár ugye a mozgásterünk szűkült azáltal, hogy állami fenntartásba került az iskola.
Attól függetlenül a gyermekek továbbra is itt vannak a településen, s igenis fontos nekünk,
hogy  mi  van  velük.  Ugye  láthatjuk  azt,  hogy  mostani  beruházásunk  az  iskolát  is  érinti.
Legégetőbb problémaként a kis tornaterem nagyon rossz állapotát  említeném. Mindenképp
ebben a ciklusban meg kell próbálunk vagy egy újat helyette, vagy a meglévőt megfelelően
felújítva korrekt feltételeket biztosítani a gyermekek testnevelés óráinak megtartása számára.
Nagyon jó  gondolatnak  tartom az  óvodában  már  megkezdődött  tehetséggondozó  munkát,
melyet mindenképp folytatni kell. El kell érnünk és patronálnunk kell, hogy ezt az iskolában
is lehessen folytatni.  A tehetséggondozás kiemelt feladat, azért erre a Képviselő-testületnek
kötelessége törekedni. Főként az iskolában fordul elő a fegyelemnek a helyreállítása, melyben
közreműködést  kell  vállalnunk.  Leginkább  a  gyermek  jólétben  dolgozók,  valamint  a
jelzőrendszerben  dolgozók  hatékony  összefogásával,  koordinálásával,  következetes
számonkérésekkel igen is javítani lehet az iskolai fegyelmen. 

Törekedni kell, hogy minél több bajomi fiatalt próbáljunk megtartani a településen, hisz ők
fogják a jövő generációt alkotva idővel a településünket tovább vinni. 
A fiatalok helyben tartására több lehetőség is adódik:
Ösztöndíj alapítása pályakezdő fiatalok részére, mely a későbbiekben meg tudná könnyíteni
az  elhelyezkedést.  Továbbra  is  hatékonyan  segítséget  kellene  nyújtanunk  az  önálló
családalapításhoz.  Ezt  gondolom úgy, hogy az első lakáshoz jutási  támogatásunkat  tovább
kellene finomítani, még szélesebb körben kiterjeszteni. Hisz a korábbi időszakban csak kevés
család tudta a rendeletben megállapított feltételeket teljesíteni. Jó lenne egy olyan bérházat
kialakítani, ahol fiatal házasok bizonyos ideig tudnának lakást bérelni. 
Fiataloknál  fontos a lokálpatrióta gondolkodásmód meghonosítása,  ugyanis ha ragaszkodik
településéhez, akkor fájó szívvel hagyja el szülőfaluját, inkább azon dolgozik és gondolkozik,
hogyan lehetne jobbá tenni a dolgokat. Ennek érdekében fontos, hogy egynapos, többnapos és
állandó rendezvényeket tartsunk az ifjúság számára. A fiatalok igényeinek és elgondolásainak
a megismerése után alakítsunk ki egy olyan közösségi teret, ahol az állandó szolgáltatások,
programok lebonyolíthatóvá vállnak. A Képviselő-testületnek szükséges egy ifjúsági stratégia
készítése, melyet aztán következetesen meg is valósít. 

Továbbra is méltóan kell gondoskodnunk az időseinkről, mivel ők már munkában megfáradva
arra  várnak,  hogy  az  önkormányzat  méltó  feltételeket  biztosítson  nyugdíjas  éveik  aktív-
passzív eltöltésére. Tiszteletünk és hálánk jeléül önkormányzati szintre kell emelni az idősek
napját,  hiszen  korábban  ezt  nem  ünnepeltük  önkormányzati  rendezvényeink  sorában.



Kötelességünk pótolni ezen hiányosságunkat,  következő év október elsején önkormányzati
ünnepként javaslom, hogy ünnepeljük. 
Szociális ellátó rendszerünk elég jól működik, de nem tökéletesen, ezért ott is van még mit
fejleszteni.  Pályázati  úton  javasolnám  egy  bentlakásos  idősotthon  megvalósítását.  Nagy
szükség  volna  rá,  annak  érdekében,  hogy  kiegészítsük  ennek  a  gondoskodásnak  a  teljes
vertikumát. 
Háziorvosainkkal  egyeztetve  megcéloznám  a  jelenlegi  egészségügyi  szolgáltatásaink
hatékonyabb,  koncentráltabb  biztosítását.  Célszerűbb  volna  egy  koncentrált  egészségügyi
központ kialakítása. Megfelelő körüljárással meg kell vizsgálni ezt a kérdéskört.

Közre kell működni a közbiztonság fenntartásában és garantálni kell azt. A rendőrkapitányság
jelenlévő  dolgozói  kemény,  következetes  munkát  végeztek  már  eddig  is  településünkön.
Kimondható, hogy javult a közbiztonsági helyzet Biharnagybajomban. Jelen állapot szinten
tartása tekintetében sokat kell még tennünk, javítanunk kell rajta. Ennek érdekében a meglévő
jó kapcsolatokat és támogatásokat továbbra is biztosítanunk kell. Törekednünk kell a meglévő
eredmények  megtartására.  Új  elemként  javasolnám  lovas  mezőőrség  felállítását,  mely
hatékonyabbá  tudná  tenni  a  zártkertek  megfigyelését  és  őrzését.  A  civil  szervezetek,  a
közterület-felügyelő  illetve  a  mezőőr  összefogásával  a  „SZEM”  mozgalmat  javasolnám
beindítani. Igen is hasznos és praktikus lenne, nagy segítséget jelentene a rendőrségi munka
segítésében. 

Igazságos és megfelelő szociális  ellátó rendszert  kellene kialakítanunk.  Itt  gondoskodnunk
kell  a  biztonságos  szociális  háló  megteremtésével  minden  bajomi  emberről,  családról.
Segítsük a rászorultakat. Javaslom a már meglévő támogatások további biztosítását.
Megválasztott  polgármesterként  szeretném  beterjeszteni  a  Képviselő-testület  elé,  hogy  a
kommunális adót vezessük ki a rendszerünkből. Azt gondolom önkormányzatunk van olyan
helyzetben, hogy ezt a gesztust tudja gyakorolni a lakosság felé. 
Szükségesnek tartom a szociális rendeletünk felülvizsgálatát. Azok részesüljenek a szociális
ellátásokból, akik azt tényleg megérdemlik. Nem csak a rendeletet kell felülvizsgálni, hanem
az abban megfogalmazott előírásokat, kötelezettségeket.
Fontos lenne egy ún. krízis ház kialakítása. Nincs olyan év, amikor ne lenne olyan család, aki
krízishelyzetbe kerül. Jelenleg nem igazán tudunk egy olyan kulcsra kész házat biztosítani a
családoknak,  ahová a  helyzet  rendezéséig  be  tudnának  költözni.  Előre  kell  lépnünk,  és  a
meglévő lakásaink közül egyet ki fogunk tudni alakítani erre a célra.

Ránk váró feladat a helyi roma kérdés rendezése.  A településért  tenni akaró és tenni nem
akaró emberek között  kell  különbséget képeznünk. A tenni akarókat segíteni,  a tenni nem
akarók  gondolkozásán  változtatni  kell.  Van  nálunk  egy  Nemzetiségi  Önkormányzat,  ahol
szintén vannak elképzelések.  Ezt  az önkormányzatiságot  és a meglévő kapcsolatot  ki  kell
használni  arra,  hogy  a  súrlódási  pontokat  megszüntessük.  Elengedhetetlen  a  közös
megállapodások meghozatala a további békés, közös együttéléshez. 

A főbb kérdésekben csak akkor járhatunk sikerrel, ha eredményesen tudunk majd részt venni
a  pályázatokon.  Ennek  feltétele  a  megfelelő  felkészültség  és  körültekintés.  Fontos  az
önkormányzat  hatékony  működéséhez,  hogy  a  meglévő  kapcsolatokat  ápoljuk,  újakat
alakítsunk ki. Változtatni kell az önkormányzati kommunikációban, értve ez alatt az írott és
elektronikus tájékoztatást (hírlevél, honlap, tv). 



Azt kívánom az új ciklus kezdetén, hogy lebegjen előttünk egyfajta alapigazságként: 
„a becsületesség a legjobb politika.” Azt gondolom, hogy polgármesterként és képviselőként
soha  sem feledkezhetünk  meg  arról,  hogy  az  erkölcsi  minőség  a  bizalom  alapja.  Azé  a
bizalomé,  amely  bennünket  a  közügy  vitelére,  képviseletére  felhatalmaz,  s  amelyre  a
választópolgárok  bennünket  a  településünk  érdekében  történő  döntéshozatal  jogával
felruháztak.  Meggyőződésem,  hogy  csak  ilyen  szemlélettel  tudunk  a  jövőben  is  sikeres
települést  építeni,  mindannyiunk  számára  hasznot  és  eredményt  hozó  önkormányzatot
kialakítani.  
Gratulálok még egyszer a képviselő társaimnak. Köszönöm minden képviselő bizalmát.

5.  NAPIRENDI  PONT  –  Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Imre - Erdős Szilvia
Szeretettel köszöntök mindenkit, s gratulálok a Képviselő-testület tagjainak.
Első fontos lépés,  amit  az alakuló ülésen meg kell  tennünk, az a Szervezeti  és Működési
Szabályzatnak a felülvizsgálata vagy elfogadása. A jogszabály, az új önkormányzati törvény
úgy fogalmaz, hogy ezt az alakuló ülésen vagy azt követő ülésen kell megtennünk.
Jelen pillanatban a  Szervezeti  és Működési  Szabályzatnak csak a módosítását  tettük meg,
hiszen  számtalan  olyan  kérdés  van,  amiben  még  egyeztetésekre  van szükség.  Ami a  mai
működéshez feltétlenül fontos, ez pedig a bizottsági struktúrának a változása. Ez a javaslat lett
most  átvezetve  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzaton.  Illetve  a  Szervezeti  és  Működési
Szabályzat  hatályba  lépésénél  egy  érdekes  dolgot  lehet  látni,  amit  még  eddig  nem
alkalmaztunk. A jogalkotásról szóló törvény lehetőséget ad arra, hogy ahhoz hogy a mai nap
tovább tudjunk dolgozni a kihirdetésnél óra percet fogunk meghatározni, ami azt jelenti, hogy
a szünetben kihirdetem a jogszabályt, illetve az ezt követő 10 percben pedig hatályba lép. S
ezután  fogjuk  folytatni  az  ülést.  Erre  jogszabály  szerint  lehetőség  van,  a  Törvényességi
Főosztály is elfogadja ezen gyakorlatot. Így akkor gördülékenyebben tud menni a mai nap.
Visszaadnám a szót a bizottságokkal kapcsolatban polgármester úrnak.

Szitó Sándor
Köszönöm szépen.
Mint  ahogy  jegyzőnő  ismertette  ma  csak  a  bizottságok  felállítását  javasoljuk  átvezetni  a
Szervezeti és Működési Szabályzatban, bár ugye előzetesen már egyeztettünk a kérdéskörben,
azonban  azt  gondolom,  ne  szaladjunk  annyira  előre,  legyen  mindenkinek  ideje
áttanulmányozni és esetleges észrevételeit  legyen idő átdolgozni a Szervezeti  és Működési
Szabályzatban. 

A munka érdekében tényleg fel kell állítanunk a bizottságokat. Az előző ciklustól eltérően
ebben  a  ciklusban  3  bizottság  felállítását  javaslom,  melyek  hatékonyabban  fogják  tudni
szolgálni azokat a feladatokat, ügyeket, amiket el kell végeznünk az önkormányzat működése
érdekében. 
A  felállítandó  3  bizottság:  Pénzügyi  Bizottság,  Népjóléti  és  Ügyrendi  Bizottság,
Településfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság.
Következő  testületi  üléskor  még  vissza  kell  térni  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat
módosítására.



Javaslom ezen bizottságok felállításával a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, aki
ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze.

Szavazott 7 képviselő.

A  Képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  megalkotta
6/2014.  (X.  27.)  rendeletét  az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról
szóló 1/2013. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  
(1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatai szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az
Mötv. szabályainak kiegészítéseként a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) megállapításáról az alábbiakat rendeli el:
 

1. §

Az Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  1/2013.  (II.  11.)
önkormányzati  rendelet (továbbiakban: Rendelet) 39. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép: 

„(2)  A  Képviselő-testület  a  következő  állandó  –  5  tagú,  melyből  3  tag  önkormányzati
képviselő – bizottságokat hozza létre:

 Pénzügyi Bizottság
 Népjóléti és Ügyrendi Bizottság 
 Településfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság

2. §

A Rendelet  1.  számú mellékletét  1.  számú függelékbe  helyezi  át  ezen  rendelet  1.  számú
melléklete szerint. 

3. §

A Rendelet 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép. 



Záró rendelkezések

5. §

A rendelet a kihirdetésre került 2014. október 27-én 9,50 órakor. Hatályba lép 2014. október
27-én 10,10 órakor.  

Biharnagybajom, 2014. október 27.

    Szitó Sándor Imre - Erdős Szilvia
      polgármester            jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2014. október 27-én.

Imre – Erdős Szilvia
jegyző



1. számú melléklet

1. függelék

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

NÉVSORA

B CSÁK IMRE ISTVÁN Biharnagybajom, Széchenyi út 1/C.

DR. B. CSÁK ISTVÁN Biharnagybajom, Széchenyi út 3.

DOBOS SÁNDOR Biharnagybajom, Bethlen G. u. 10.

DUL SÁNDOR Biharnagybajom, Bercsényi körút 70.

PATAKINÉ DARABOS ZSUZSANNA Biharnagybajom, Kossuth út 47.

ZAGYVA LÁSZLÓ ZOLTÁN Biharnagybajom, Várkert 9.



2. számú melléklet

A BIZOTTSÁGOK ELNEVEZÉSE, ÖSSZETÉTELE ÉS ALAPVETŐ FELADATAI

Valamennyi bizottság általános feladata:

1. Az Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának véleményezése.

2. Az  önkormányzati  rendeletek  tervezetei  kidolgozásában  való  közreműködés  és
véleménynyilvánítás a bizottság szakterületét érintően.

3. Véleményezési jog a bizottság szakterületét érintő fejlesztési ügyekben.

4. A Képviselő-testület éves üléstervéhez javaslattétel, a tervezet véleményezése.

5. A bizottság saját éves üléstervének, napirendjének elkészítése, tárgyalása

6. A bizottság feladat- és hatáskörének gyakorlása.

7. Az etnikai kisebbség jogai érvényesítésének segítése.

NÉPJÓLÉTI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

Feladatai:

1.  Közreműködik  a  közművelődés  helyi  feltételeinek  tervezésében,  hosszú  távú
koncepciójának kialakításában, a közművelődés és kulturális igények feltárásában.

2.   Előkészíti  a  falu  testvér-települési  és  egyéb  külkapcsolatainak  alakítására  vonatkozó
javaslatokat.

3. A Képviselő-testület köznevelésre, közművelődésre, helyi televízióra, sportra, nemzetközi
kapcsolatokra  vonatkozó  előterjesztések,  határozati  javaslatok  elkészítésében  való
közreműködés.

4.  Közreműködik  a  községi  fenntartású  nevelési-oktatási  intézmények  munkájának
értékelésében,  fejlesztésében,  továbbá  a  gyermek-  és  ifjúságvédelmi  tevékenységek
köznevelési és közművelődési feladatainak koordinálásában.

5.  Segíti  a  községi  Önkormányzat,  továbbá  a  megye  területén  működő  felsőoktatási,
tudományos,  módszertani  intézmények  kapcsolatrendszerének  fejlesztését,  az  egyházakkal
való együttműködést.

6.  Közreműködik  a  pedagógiai  és  közművelődési  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  feladatok
ellátásában.



7. Közreműködik a könyvtári, muzeális emlékek védelmével, a nemzeti tradíciók őrzésével
kapcsolatos  közművelődési  feladatok  ellátásában,  a  közösségi  kulturális  hagyományok,
művészeti,  civil  önszerveződések  és  művészeti  alkotó  munkát  szolgáló  kulturális  célok
megvalósításában, a kulturális értékek elfogadtatásában.

8.  Közreműködik  a  községi  sport  szervezési  feladatok  ellátásában,  a  végrehajtás
ellenőrzésében.

9. Közreműködik a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos községi
szintű feladatok ellátásában.

10. Közreműködik a regionális és térségi fejlesztési programok idegenforgalmi vonatkozású
részének véleményezésében.

11.  Közreműködik  a  községi  fenntartású  egészségügyi  és  szociális  intézmények,
szolgáltatások  munkájának  értékelésében,  a  tevékenység  továbbfejlesztésére  vonatkozó
javaslatok kidolgozásában.

12. Közreműködik az egészségügyi szociális szolgáltatások összehangolásában.

13. Figyelemmel kíséri az egészségügyi és szociális feladatok megoldását, kezdeményezi a
döntések meghozatalát, ellenőrzi végrehajtásukat.

14. Lebonyolítja a Képviselő-testület működésével és feladatai ellátásával összefüggő titkos
szavazást.

15.  Megvitatja  és  véleményezi  a  Képviselő-testület  ügyrendi  kérdéseit,  valamint  ehhez
kapcsolódóan, amivel a Képviselő-testület megbízza.

16.  Ellátja  a  polgármesteri  és  az  önkormányzati  képviselői  vagyonnyilatkozat-tétellel
kapcsolatos  teendőket.  Felel  a  vagyonnyilatkozatok  adatvédelmi  szabályoknak  megfelelő
őrzéséről, kezeléséről.

17. Végzi az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálását.



PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

Feladatai:

1. Közreműködik  az  Önkormányzat  éves  költségvetése,  költségvetési  beszámolója,
zárszámadása összeállításában.

2. Figyelemmel  kíséri  a  költségvetési  bevételek  alakulását,  különös  tekintettel  a  saját
bevételek alakulására, vagyonváltozásra.

3. Kezdeményezi,  szervezi,  koordinálja  a  pénzügyi,  gazdasági  ellenőrzéseket  az
Önkormányzatnál és intézményeinél és ezekben részt vesz.

4. Véleményezi a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szerződéseket

5. Vizsgálja a gazdálkodás hatékonyságát, a következtetések alapján javaslatokat dolgoz ki.

6. Ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem
érvényesítését.

7. Közreműködik  az  Önkormányzat  gazdasági,  fejlesztési  programjának  kidolgozásában.

8. Közreműködik  az  Önkormányzat  vagyonával  történő  gazdálkodás  szabályainak
kidolgozásában. 



FEJLESZTÉSI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁG

Feladatai:

1. Közreműködik  az  Önkormányzat  gazdasági,  fejlesztési  programjának  kidolgozásában.

2. Közreműködik  az  Önkormányzat  vagyonával  történő  gazdálkodás  szabályainak
kidolgozásában. 

3. A  térségi  felzárkóztató,  fejlesztő  programok  megismerése,  a  projektek,  pályázatok
előkészítése, vállalkozások elősegítése.

4. Közreműködik  a  befektetési  és  vállalkozási  tevékenység  összefogásában,
koordinálásában.

5. Vizsgálja  a  vállalkozások  foglalkoztatási  gondok  enyhítését  elősegítő  módozatait,
javaslatot tesz ezek létrehozására.

6. Az Önkormányzat tulajdonába került utak, csatornák, művelésre alkalmatlan földterületek
karbantartására, gondozására, a művelhető területek hasznosítására javaslattétel. 

7.  A  település  infrastruktúrájának  fejlesztése:  utak,  járdák  építése,  új  beruházások  
előkészítése, az önkormányzati épületek karbantartásának tervezése, rangsorolása. 

8.  A település arculatának alakítása. 

9.  Elősegíti  az  önkormányzat  mezőgazdasággal  kapcsolatos  feladatainak  tervezését,  
      végrehajtását és ellenőrzését.

10. Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonba került külterületi szilárdburkolatú és földutak,

     vízelvezető csatornák kialakítására, karbantartására. 

11. Felügyeli a mezőőrséget.

12. Közreműködik a közmunkaprogramban (tervezés, végrehajtás), szakmai koordináció.



Imre - Erdős Szilvia
Köszönöm szépen.
Kihirdetésre került 9 óra 50 perckor. Hatályba lép 10 óra 10 perckor.

Szitó Sándor

Addig szünetet rendelek el.

SZÜNET

Nemes István

Köszönöm a korábbi testületi tagok munkáját.
A mostani képviselőknek szívből gratulálok, sok szépet és jót kívánok.

6. NAPIRENDI PONT – a Képviselő-testület bizottságainak megválasztása,
  nem képviselő bizottsági tagok eskütétele

Szitó Sándor
Jogszabály szerint az érintetteknek jelezni kell összeférhetetlenségüket. A Kormányhivatallal
egyeztetve az összeférhetetlenségi szabályt most figyelmen kívül kell hagyni.
Kérem szavazzunk.

Szavazott 7 képviselő.
Az összeférhetetlenségi szabály figyelmen kívül hagyásának indítványát a Képviselő-testület
egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta.

Szitó Sándor polgármester kivette a külsős képviselő tagoktól az esküt és átadta részükre a
megbízóleveleket.



Szitó  Sándor  polgármester  ismertette  a  határozati  javaslatot.  (  A határozati  javaslat  és  az
előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

A szavazásban részt vett 7 képviselő.

A Képviselő-testület  egyhangúlag,  7 igen szavazattal,  ellenvélemény és tartózkodás nélkül
meghozta határozatát:

   119/2014.  (X. 27.) számú KT
                HATÁROZAT

              a Képviselő-testület bizottságainak
                            megválasztásáról 

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  a  2014-2019-es  választási
ciklusban működő bizottságokkal kapcsolatban az
alábbiakat határozza el:

A  Képviselő-testület  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  CLXXXIX.  törvény
57.  §-a  alapján  az  alábbi  bizottságokat  hozza
létre:

Pénzügyi Bizottság
Népjóléti és Ügyrendi Bizottság 
Településfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság

A bizottságok tagjainak számát 5 főben határozza
meg, melyből 3 fő önkormányzati képviselő. 



Szitó Sándor
Ismertetem a Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló határozati  javaslatot.  (A
határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva az előterjesztéssel együtt.)

A döntéshozatalban részt vett 7 képviselő.

A Képviselő-testület  egyhangúlag,  7 igen szavazattal,  ellenvélemény és tartózkodás nélkül
meghozta határozatát:

  
120/2014.  (X. 27.) számú KT
                HATÁROZAT

    a Pénzügyi Bizottság tagjainak
               megválasztásáról 

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  a  Pénzügyi  Bizottság  tagjait
az alábbiak szerint megválasztja: 

Képviselő tagok:
B. Csák Imre István elnök
Zagyva László Zoltán tag
Patakiné Darabos Zsuzsanna tag

Nem képviselő tagok:
Czeglédi  Péter Pál Biharnagybajom, Hunyadi u.
4.
Bagdi  Imre  Biharnagybajom,  Bercsényi  körút
113.

Szitó Sándor
Ismertetem a Népjóléti  és  Ügyrendi  Bizottság  tagjainak  megválasztásáról  szóló  határozati
javaslatot. (A határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva az előterjesztéssel együtt.)

Szavazott 7 képviselő.



A Képviselő-testület  egyhangúlag,  7 igen szavazattal,  ellenvélemény és tartózkodás nélkül
meghozta határozatát:

  121/2014.  (X. 27.) számú KT
                HATÁROZAT

           a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság 
                tagjainak megválasztásáról 

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  a  Népjóléti  és  Ügyrendi
Bizottság tagjait az alábbiak szerint megválasztja:

Képviselő tagok:
Patakiné Darabos Zsuzsanna elnök
Dul Sándor tag
Dobos Sándor tag

Nem képviselő tagok:
Gazdag Endréné Biharnagybajom, Árpád út 25.
Furka Róbert Biharnagybajom, Báthori u. 18/A.

Szitó Sándor
Ismertetem  a  Településfejlesztési  és  Mezőgazdasági  Bizottság  tagjainak  megválasztásáról
szóló  határozati  javaslatot.  (A  határozati  javaslat  a  jegyzőkönyvhöz  csatolva  az
előterjesztéssel együtt.)

A döntéshozatalban részt vett 7 képviselő.

A Képviselő-testület  egyhangúlag,  7 igen szavazattal,  ellenvélemény és tartózkodás nélkül
meghozta határozatát:

  122/2014.  (X. 27.) számú KT
                HATÁROZAT

  a Településfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság
                  tagjainak megválasztásáról 

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  a  Településfejlesztési  és
Mezőgazdasági  Bizottság  tagjait  az  alábbiak
szerint megválasztja: 

Képviselő tagok:
Dobos Sándor elnök
Zagyva László Zoltán tag
Dul Sándor tag



Nem képviselő tag:
Forrai Szabolcs Biharnagybajom, Rákóczi út 42.

7. NAPIRENDI PONT – Társadalmi megbízatású alpolgármester
    megválasztása

Szitó Sándor
A vonatkozó törvény értelmében a polgármester javaslatára titkos szavazással és minősített
többséggel  kell  megválasztani  az  alpolgármestert.  Ezt  a  titkos  szavazást  a  Népjóléti  és
Ügyrendi Bizottság fogja lebonyolítani. 
Az előterjesztésben is közzétettem, hogy alpolgármesternek Dr. B. Csák Istvánt javaslom.

Dr. B. Csák István
Előzetesen  még  kérném,  hogy  az  anyaggal  megjelentekkel  ellentétben  kérjük,  hogy  nyílt
ülésen történjen a szavazás.

Szitó Sándor
Köszönöm szépen a kiegészítést.
Valóban az alpolgármesternek nyilatkoznia kell. Ugyanis ha kéri zárt ülést kell elrendelni.
A törvény értelmében titkos szavazással kell élni, itt nincs választási lehetőség.

Módosító javaslat nem hangzott el az alpolgármester személyét illetően.

Dr. B. Csák István
Köszönöm, elfogadom.

Imre - Erdős Szilvia
Ismertetem a szavazás menetét: készítettünk egy szavazólapot, mindenki a leadott szavazatát
az urnába kell, hogy bedobja. A szavazás eredményéről a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság
elnöke fog tájékoztatni.
A szavazás idejére kérjük szünet elrendelését.

Szitó Sándor
Akkor ismételten szünettel folytatjuk.

SZAVAZÁS

Szitó Sándor
Folytatjuk az ülést.



Patakiné Darabos Zsuzsanna
A szavazást a Népjóléti és Ügyrendi Bizottság lebonyolította.  A szavazás érvényességéhez
minősített többségre volt szükség.
A javaslat egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  tartózkodás nélkül elfogadásra került.

Szitó Sándor
Köszönöm szépen. Akkor a 7 igen szavazat egyértelművé tette, hogy minden képviselő úgy
gondolja, hogy Dr. B. Csák István legyen az alpolgármester. 
Gratulálunk a megválasztásához.

Szavazott 7 képviselő.

A Képviselő-testület  egyhangúlag,  7 igen szavazattal,  ellenvélemény és tartózkodás nélkül
meghozta határozatát:

   123/2014.  (X. 27.) számú KT
                HATÁROZAT

       társadalmi megbízatású alpolgármester 
                            megválasztásáról

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  a  társadalmi  megbízatású
alpolgármester  választásával  kapcsolatban  az
alábbiakat határozza el:

1.
A  Képviselő-testület  a  Népjóléti  és  Ügyrendi
Bizottság tájékoztatóját a társadalmi megbízatású
alpolgármester  választásának  eredményéről
tudomásul vette.

2.
A  Képviselő-testület  a  polgármester
helyettesítésére,  munkájának  segítésére  a
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló
CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében saját
tagjai közül Dr. B. Csák Istvánt választotta meg
társadalmi megbízatású alpolgármesternek.

Határidő: 2014. október 27-től folyamatos

Felelős: Szitó Sándor polgármester 



8. NAPIRENDI PONT – Alpolgármester eskütétele

Szitó Sándor polgármester a megválasztott alpolgármestertől kivette az esküt és átadta részére
a megbízólevelet.

Dr. B. Csák István
Meg  szeretném  ragadni  az  alkalmat,  hogy  megköszönjem  mindazoknak,  akik  rám  és
képviselő társaimra szavaztak.  Megadták nekünk azt a bizonyítási  lehetőséget,  amire most
szert  tehettünk.  Bár  jelenlegi  helyzetünkben  sokkal  nehezebb  az  általunk  kitűzött  célokat
megvalósítani, de reménykedem, hogy egyes területeken ez sikerülni fog. Bízom benne, hogy
erőnket  és  energiáinkat  nem  egymás  ellen  oltjuk  ki,  hanem  tisztességes  és  becsületes
munkával, összefogva a település és a lakosság jövőjének jobbításáért fogunk dolgozni.
Köszönöm szépen.

9. NAPIRENDI PONT – Polgármester illetményének és költségtérítésének
  megállapítása

Imre - Erdős Szilvia
Itt is változás van. Korábban a polgármester illetménye a település lakosságszámához képest
volt  arányosan  megállapítva.  Most  alapjaiba  véve  a  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere,
Fővárosi Kerületi Önkormányzati Polgármesterének az illetményének a 60%-a. Nincs eltérési
lehetőség, ez fix, erre módosító javaslat nem nyújtható be. Mivel a polgármester illetménye
közérdekű adat, így nyilvános ülésen tárgyaljuk. Forintosítva bruttó 448. 226 Ft. Jogszabály
szerint  költségtérítés  illeti  meg  a  polgármestert,  ami  havi  illetményének  15%-ában
meghatározott összeg, 67 309 Ft. Itt sincs módosítási lehetőség.
Korábban  általány  volt,  ez  megszűnt  és  most  már  költségtérítés  lett.  Kértem  pénzügyi
szakemberek  segítségét  abban,  hogy  mi  lesz  a  kettő  között  a  különbség,  hiszen  ezt
egyértelműen nem írja le a jogszabály.

Jogszabályváltozás  miatt  az  újraválasztott  polgármestereknek  lehetősége  nyílik  arra,  hogy
benn maradt szabadságukat megváltsák. Ezzel a lehetőséggel polgármester úr is élni szeretne.
Ezt következő ülésen kívánom előterjeszteni.
Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani.

Szitó Sándor 
Annyi pontosítás,  hogy azt kértem a szabadság-megváltással  kapcsolatban, hogy szülessen
benne döntés, hogy a jogszabályoknak megfelelően van-e rá mód.

Imre - Erdős Szilvia

Ismertetem  a  határozati  javaslatot.  (  A  határozati  javaslat  a  jegyzőkönyvhöz  csatolva  az
előterjesztéssel együtt.)



A döntéshozatalban részt vett 7 képviselő.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta határozatait:

124/2014.  (X. 27.) számú KT
                 HATÁROZAT

                        a polgármester 
     illetményének megállapításáról

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  CLXXXIX.  törvény  
71.  §  (3)  –  (4)  bekezdése  alapján  Szitó  Sándor
polgármester  illetményét  2014.  október  12.
napjától 448.726,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  szükséges
intézkedéseket  tegye  meg  a  Magyar
Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága
felé.
Határidő: 3 nap
Felelős: Imre - Erdős Szilvia jegyző

125/2014.  (X. 27.) számú KT
                 HATÁROZAT

                        a polgármester 
  költségtérítésének megállapításáról

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  CLXXXIX.  törvény  
80.  §  (3)  bekezdése  alapján  2014.  október  12.
napjától  Szitó  Sándor  polgármester  részére
67.309,-  Ft  havi  összegű  költségtérítést  állapít
meg. 

Felkéri  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére. 
Határidő: 3 nap
Felelős: Imre - Erdős Szilvia jegyző



10. NAPIRENDI PONT – Alpolgármester tiszteletdíjának és
    költségtérítésének megállapítása

Imre - Erdős Szilvia
Az alpolgármester  tiszteletdíja  is  új  alapokra került,  itt  viszont  van egy kis mozgástere  a
Képviselő-testületnek. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjához mérten van
szabályozva.  Ez  azt  jelenti,  hogy  1501-10000  lakosságszámú  település  esetében  egy
társadalmi  megbízatású  alpolgármester  tiszteletdíja  224 363  Ft.  Ezen  összeg  70-90%-ig
állapíthatja meg a Képviselő-testület az alpolgármester tiszteletdíját.
Forintosítva  minimum  157 055  Ft,  maximum  201  927  Ft.  Ezen  összegek  között  kell
megállapítani a tiszteletdíjat, költségtérítésként a tiszteletdíj 15%-a állapítható meg.

Szitó Sándor
Az  előterjesztésben  olvasható,  hogy  a  70%-os  tiszteletdíjat  javaslom  a  képviselőknek
elfogadásra. Ez 157 055 Ft, ebből levezetve a költségtérítés összege 23 558 Ft.
A napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény?

Dr. B. Csák István
Elmondta polgármester úr is, de szintén úgy tartom célszerűnek, úgy érzem, hogy a minimum
összeget állapítsuk meg.

Szitó Sándor
Szavazatra teszem fel a javaslatokat.

Szitó Sándor

Ismertetem  a  határozati  javaslatot.  (  A  határozati  javaslat  a  jegyzőkönyvhöz  csatolva  az
előterjesztéssel együtt.)

Szavazott 7 képviselő.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta határozatát:

   126/2014.  (X. 27.) számú KT
                HATÁROZAT

az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  CLXXXIX.  törvény  
80.  §  (2)  bekezdése  alapján  az  alpolgármester
tiszteletdíját 157.055,-Ft-ban állapítja meg. 

Határidő: 2014. október 12. napjától folyamatos
Felelős: Szitó Sándor polgármester 



Szitó Sándor
Ismertetem  a  határozati  javaslatot.  (  A  határozati  javaslat  a  jegyzőkönyvhöz  csatolva  az
előterjesztéssel együtt.)

A döntéshozatalban részt vett 7 képviselő.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta határozatát:

127/2014.  (X. 27.) számú KT
                HATÁROZAT

                          az alpolgármester
          költségtérítésének megállapításáról

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  CLXXXIX.  törvény  
80.  §  (3)  bekezdése  alapján  az  alpolgármester
költségtérítését 23.558,-Ft-ban állapítja meg. 

Határidő: 2014. október 12. napjától folyamatos
Felelős: Szitó Sándor polgármester 

11. NAPIRENDI PONT – A települési képviselők és nem bizottsági tagok
tiszteletdíjának megállapítására

Imre - Erdős Szilvia
Itt is változtak a szabályok. Korábban volt egy intervallum, amiben meg lehetett határozni a
képviselők tiszteletdíját.  Most  az önkormányzati  törvény csak egy kitételt  alkalmaz,  nincs
minimum és maximum összege.
Az előterjesztés az eddig alkalmazott számításokat tartalmazza.

Egy dolgot nem említettem. A korábbi rendeletben volt egy olyan rész, hogy aki nem tudott
rendszeresen részt  venni a  testületi  ülésen ott  a tiszteletdíjának mértéke  csökkenthető volt
minimum  12  hónapig,  a  szankciót  maga  a  képviselő-testület  határozta  meg.  Volt  is  rá
precedens, tehát működött ez a dolog. Most itt is van változás. Ezt követően, ha a képviselő a
kötelezettségeinek  nem tesz  eleget,  akkor  az  önkormányzati  törvény  szerint  csökkenthető
vagy  12  hónapra  megvonható  a  tiszteletdíja.   Ezt  viszont  a  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatban kell szabályozni. Tehát erről a későbbiekben fogunk beszélni. 



Szavazott 7 képviselő.

A Képviselő-testület  egyhangúlag,  7 igen szavazattal,  ellenvélemény és tartózkodás nélkül
meghozta határozatát:

A  Képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  megalkotta
7/2014. (X. 28.) rendeletét a települési  képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok
tiszteletdíjáról.

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelete
a települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Biharnagybajom  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 35. § (1), (3)
bekezdésében és  143.  §  (4)  bekezdés  f)  pontjában,  valamint  az  Alaptörvény 32.  cikk  (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói feladatkörében eljárva a Képviselő-testület az
önkormányzati  képviselők,  bizottsági  tagok  tiszteletdíjának  megállapításáról  az  alábbi
rendeletet alkotja:

1. §

(1)  A  lakosság  képviseletével  a  képviselő-testületi  tevékenységgel  kapcsolatos  
feladatok  elismeréseként  a  települési  képviselők  havi  bruttó  25.000,-  Ft  alapdíjban  
(tiszteletdíjban) részesülnek.

(2) A képviselők a bizottsági munkában való közreműködésért az alapdíjon felül havi bruttó
11.250,- Ft tiszteletdíjban részesülnek.

(3) A nem képviselő bizottsági tagok a bizottsági munkában való közreműködésért havi bruttó
11.250,- Ft tiszteletdíjban részesülnek.

(4) A megválasztott bizottsági elnökök munkájuk elismeréseként az alapdíjon felül havi bruttó
16.000,- Ft tiszteletdíjban részesülnek.



2. §

A  tiszteletdíj  tárgyhót  követő  hónap  utolsó  munkanapjáig  kerül  kifizetésre.  
A  kifizetésekről  és  az  ezzel  kapcsolatos  elszámolásokról  a  Polgármesteri  Hivatal
gondoskodik.

Záró rendelkezések

3. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési képviselők és a nem
képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 11/2010. (X. 19.) önkormányzati rendelet.

Jogharmonizációs záradék:

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről  szóló,  Brüsszelben,  1991.  december  16-án  aláírt  Európai  Megállapodás
tárgykörében,  a  megállapodást  kihirdető  1994.  évi  I.  törvény  3.  §-ával  összhangban  az
Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

Biharnagybajom, 2014. október 27.

Szitó Sándor Imre - Erdős Szilvia
            polgármester                         jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2014. október 28-án.

Imre - Erdős Szilvia
jegyző



12.  NAPIRENDI  PONT  –  Tájékoztató  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármesterre
és a képviselőkre vonatkozó jogokról és kötelezettségekről

Imre - Erdős Szilvia
A  vagyonnyilatkozat  tételi  eljárás:  a  megválasztástól  számított  30  napon  belül  mindenki
köteles vagyonnyilatkozatot tenni. Ezek kiosztásra kerültek, 2014. november 12-én 15:00-kor
várjuk vissza a kitöltött nyilatkozatokat, mivel ekkor fog összeülni a Népjóléti és Ügyrendi
Bizottság.
A  méltatlansággal  kapcsolatban  említeni  szeretném,  hogy  a  képviselő  a  megválasztásától
számított  30  napon  belül  köteles  felvételét  kérelmezni  a  köztartozás-mentes  adózói
adatbázisba.  Ezt  igazolni  is  kell  a  Képviselő-testület  felé.  Ha ez  nem lesz  becsatolva,  az
méltatlanságot von maga után.

Szitó Sándor
Köszönöm szépen.
Elég hosszasan le vannak másolva a jogszabály megfelelő paragrafusai.
Elég komoly változások vannak itt,  de úgy gondolom nem lehetetlen ezeket  a feladatokat
teljesíteni.

A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Még  egyszer  gratulálok  a  képviselő-testület  megválasztott  tagjainak,  a  bizottságok
megválasztott tagjainak. Jó munkát kívánok mindenkinek. 

A Képviselő-testület ülésén több napirendi pont tárgyalására nem került sor.
Szitó Sándor polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt; az ülést bezárta.

k. m. f.

Szitó Sándor Imre - Erdős Szilvia
            polgármester           jegyző



ESKÜOKMÁNY

„Én, ________________________ becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;

jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;

(polgármesteri / képviselői / alpolgármesteri / bizottsági tag) tisztségemből

eredő feladataimat

Biharnagybajom fejlődésének előmozdítása érdekében

lelkiismeretesen teljesítem,

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Biharnagybajom, 2014. október 27.

________________________ _____________________
   esküvevő                                                              eskütevő

Az eskü letételét igazolom. 

Biharnagybajom, 2014. október 27.

                 Imre-Erdős Szilvia



                  jegyző



ESKÜOKMÁNY

„Én, SZITÓ SÁNDOR

 becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;

jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;

polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat

Biharnagybajom fejlődésének előmozdítása érdekében

lelkiismeretesen teljesítem,

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Biharnagybajom, 2014. október 27.

________________________ _____________________
   eskütevő                                                              esküvevő

Az eskü letételét igazolom. 

Biharnagybajom, 2014. október 27.



                 Imre-Erdős Szilvia
                  jegyző



ESKÜOKMÁNY

„Én, B CSÁK IMRE ISTVÁN

 becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;

jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;

képviselői tisztségemből eredő feladataimat

Biharnagybajom fejlődésének előmozdítása érdekében

lelkiismeretesen teljesítem,

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Biharnagybajom, 2014. október 27.

________________________ _____________________
   eskütevő                                                              esküvevő

Az eskü letételét igazolom. 

Biharnagybajom, 2014. október 27.



                 Imre-Erdős Szilvia
                  jegyző

ESKÜOKMÁNY

„Én, DR. B. CSÁK ISTVÁN

 becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;

jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;

képviselői tisztségemből eredő feladataimat

Biharnagybajom fejlődésének előmozdítása érdekében

lelkiismeretesen teljesítem,

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Biharnagybajom, 2014. október 27.

________________________ _____________________
   eskütevő                                                              esküvevő

Az eskü letételét igazolom. 



Biharnagybajom, 2014. október 27.

                 Imre-Erdős Szilvia
                  jegyző

ESKÜOKMÁNY

„Én, DOBOS SÁNDOR

 becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;

jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;

képviselői tisztségemből eredő feladataimat

Biharnagybajom fejlődésének előmozdítása érdekében

lelkiismeretesen teljesítem,

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Biharnagybajom, 2014. október 27.

________________________ _____________________
   eskütevő                                                              esküvevő



Az eskü letételét igazolom. 

Biharnagybajom, 2014. október 27.

                 Imre-Erdős Szilvia
                  jegyző

ESKÜOKMÁNY

„Én, DUL SÁNDOR

 becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;

jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;

képviselői tisztségemből eredő feladataimat

Biharnagybajom fejlődésének előmozdítása érdekében

lelkiismeretesen teljesítem,

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Biharnagybajom, 2014. október 27.

________________________ _____________________
   eskütevő                                                              esküvevő



Az eskü letételét igazolom. 

Biharnagybajom, 2014. október 27.

                 Imre-Erdős Szilvia
                  jegyző

ESKÜOKMÁNY

„Én, PATAKINÉ DARABOS ZSUZSANNA

 becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;

jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;

képviselői tisztségemből eredő feladataimat

Biharnagybajom fejlődésének előmozdítása érdekében

lelkiismeretesen teljesítem,

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Biharnagybajom, 2014. október 27.

________________________ _____________________



   eskütevő                                                              esküvevő

Az eskü letételét igazolom. 

Biharnagybajom, 2014. október 27.

                 Imre-Erdős Szilvia
                  jegyző

ESKÜOKMÁNY

„Én, ZAGYVA LÁSZLÓ ZOLTÁN

 becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;

jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;

képviselői tisztségemből eredő feladataimat

Biharnagybajom fejlődésének előmozdítása érdekében

lelkiismeretesen teljesítem,

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Biharnagybajom, 2014. október 27.



________________________ _____________________
   eskütevő                                                              esküvevő

Az eskü letételét igazolom. 

Biharnagybajom, 2014. október 27.

                 Imre-Erdős Szilvia
                  jegyző

ESKÜOKMÁNY

„Én, DR. B. CSÁK ISTVÁN

 becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;

jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat

Biharnagybajom fejlődésének előmozdítása érdekében

lelkiismeretesen teljesítem,

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”



Biharnagybajom, 2014. október 27.

________________________ _____________________
   eskütevő                                                              esküvevő

Az eskü letételét igazolom. 

Biharnagybajom, 2014. október 27.

                 Imre-Erdős Szilvia
                  jegyző

ESKÜOKMÁNY

„Én, CZEGLÉDI PÉTER PÁL

 becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;

jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;

bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat

Biharnagybajom fejlődésének előmozdítása érdekében

lelkiismeretesen teljesítem,

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”



Biharnagybajom, 2014. október 27.

________________________ _____________________
   eskütevő                                                              esküvevő

Az eskü letételét igazolom. 

Biharnagybajom, 2014. október 27.

                 Imre-Erdős Szilvia
                  jegyző

ESKÜOKMÁNY

„Én, BAGDI IMRE

 becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;

jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;

bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat

Biharnagybajom fejlődésének előmozdítása érdekében

lelkiismeretesen teljesítem,

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.



(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Biharnagybajom, 2014. október 27.

________________________ _____________________
   eskütevő                                                              esküvevő

Az eskü letételét igazolom. 

Biharnagybajom, 2014. október 27.

                 Imre-Erdős Szilvia
                  jegyző

ESKÜOKMÁNY

„Én, GAZDAG ENDRÉNÉ

 becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;

jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;

bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat

Biharnagybajom fejlődésének előmozdítása érdekében

lelkiismeretesen teljesítem,

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.



(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Biharnagybajom, 2014. október 27.

________________________ _____________________
   eskütevő                                                              esküvevő

Az eskü letételét igazolom. 

Biharnagybajom, 2014. október 27.

                 Imre-Erdős Szilvia
                  jegyző

ESKÜOKMÁNY

„Én, FURKA RÓBERT

 becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;

jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;

bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat

Biharnagybajom fejlődésének előmozdítása érdekében

lelkiismeretesen teljesítem,

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.



(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Biharnagybajom, 2014. október 27.

________________________ _____________________
   eskütevő                                                              esküvevő

Az eskü letételét igazolom. 

Biharnagybajom, 2014. október 27.

                 Imre-Erdős Szilvia
                  jegyző

ESKÜOKMÁNY

„Én, FORRAI SZABOLCS

 becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;

jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;

bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat

Biharnagybajom fejlődésének előmozdítása érdekében

lelkiismeretesen teljesítem,

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.



(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Biharnagybajom, 2014. október 27.

________________________ _____________________
   eskütevő                                                              esküvevő

Az eskü letételét igazolom. 

Biharnagybajom, 2014. október 27.

                 Imre-Erdős Szilvia
                  jegyző

ESKÜOKMÁNY

„Én, SZILÁGYI CSABA

 becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;

jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;

bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat

Biharnagybajom fejlődésének előmozdítása érdekében

lelkiismeretesen teljesítem,

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.



(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Biharnagybajom, 2014. október 27.

________________________ _____________________
   eskütevő                                                              esküvevő

Az eskü letételét igazolom. 

Biharnagybajom, 2014. október 27.

                 Imre-Erdős Szilvia
                  jegyző



Biharnagybajom Község Önkormányzatának
P o l g á r m e s t e r é t ő l 

Tisztelt leendő bizottsági tag!

Mellékelten  megküldöm  a  Képviselő-testület  2014.  október  27-én  tartandó
alakuló ülésére szóló meghívót. 

Megjelenésére  feltétlenül  számítok,  hiszen  e  napon,  a  6.  napirendi  pont
keretében kerül sor a nem képviselő bizottsági tagok ünnepélyes eskütételére.

Biharnagybajom, 2014. október 22.

Szitó Sándor s.k.
polgármester


	1. Általános indokolás
	2. Részletes indokolás

