
Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 21-én tartott alakuló 

ülésének: 

 

a.) jegyzőkönyve, 

b.) határozatai: 51-57., 

c.) tárgysorozata 

 

 

 

TÁRGYSOROZAT 

 

 

1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött helyi 

önkormányzati választás lebonyolításáról, a választás végleges eredményéről 

Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

2.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 

Előadó: polgármester 

 

3.) A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 

Előadó: polgármester 

 

4.) Ideiglenes bizottság létrehozása az alpolgármester választására 

Előadó: polgármester 

 

5.) Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

Előadó: polgármester 

 

6.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Előadó: polgármester 

 

7.) Megbízás adása a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatára 

Előadó: polgármester 

 

8.) A képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatát nyilvántartó és ellenőrző 

bizottság megválasztása 

Előadó: polgármester 

 

9.) Egyéb kérdések 

 

Tiszakóród, 2014.október 21. 

 

 

 

         Károlyi Kálmán 

         polgármester 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2014.október 21-én, Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestületének 

alakuló üléséről. 

 

Az ülés helye: Tiszakóród község Önkormányzata polgármesteri iroda 

 

Jelen vannak: Károlyi Kálmán polgármester, 

  Adorján László, 

  Bereczkiné Bereczki Erzsébet, 

  Gyulai Zsolt, 

  Dr.Kósa Péter képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Simon Blanka jegyző 

 

Meghívottként jelen van: Gazsó László, a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

Károlyi Kálmán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az alakuló ülés 

határozatképes (valamennyi megválasztott képviselő megjelent az ülésen) és megnyitja. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 

CLXXXIX.törvény 43. § (1) bekezdése alapján a képviselőtestület az alakuló ülését a 

választást követő tizenöt napon belül tartja meg. 

Ismerteti a képviselőtestülettel az alakuló ülés napirend-tervezetét és kéri annak elfogadását. 

 

Napirend-tervezet: 

 

1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött helyi 

önkormányzati választás lebonyolításáról, a választás végleges eredményéről 

Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

2.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 

Előadó: polgármester 

 

3.) A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 

Előadó: polgármester 

 

4.) Ideiglenes bizottság létrehozása az alpolgármester választására 

Előadó: polgármester 

 

5.) Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

Előadó: polgármester 

 

6.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Előadó: polgármester 

 

7.) Megbízás adása a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatára 

Előadó: polgármester 

 



8.) A képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatát nyilvántartó és ellenőrző 

bizottság megválasztása 

Előadó: polgármester 

 

9.) Egyéb kérdések 

 

 

A képviselőtestület az ismertetett napirend-tervezettel egyhangúlag – 5 igen szavazattal – 

egyetértett és elfogadta. 

 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

1.)napirendi pont: 

 

Károlyi Kálmán polgármester felkéri Gazsó Lászlót, a Helyi Választási Bizottság elnökét, 

hogy tartsa meg tájékoztatóját a 2014.október 12.napjára kitűzött helyi önkormányzati 

választás lebonyolításáról, a választás végleges eredményéről. 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Gazsó László HVB-elnök tájékoztatója után a polgármester kéri a képviselők kérdéseit, 

hozzászólását. 

 

Az elhangzott tájékoztatóval kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 

egyhangúlag – 5 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

51/2014. (X. 21.) KT. 

HATÁROZATA 

 

 

A Képviselőtestület 

 

a Helyi Választási Bizottság elnökének a 2014.október 12.napjára kitűzött helyi 

önkormányzati választás lebonyolításáról és a választás végleges eredményéről szóló 

tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 

 

2.)napirendi pont: 

 

Károlyi Kálmán polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Mötv.28. § (2) 

bekezdése alapján az önkormányzati képviselő a képviselőtestület alakuló ülésén, időközi 

választás esetén a megválasztását követő ülésen a képviselőtestület előtt esküt tesz és erről 

okmányt ír alá. 

Az Mötv. 63. § értelmében a polgármester megválasztását követően esküt tesz a 

képviselőtestület előtt és erről okmányt ír alá. 

Az eskü szövegét az Mötv. 1.melléklete tartalmazza. 



 

A polgármester felkéri a képviselőket az eskü letételére. 

 

A képviselők a polgármester előolvasására a következő szövegű esküt teszik le: 

 

„Én ……………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Tiszakóród település fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen.!” 

 

Ezt követően Károlyi Kálmán polgármester a Helyi Választási Bizottság elnökének 

előolvasására a következő szövegű esküt teszi le: 

 

„Én Károlyi Kálmán becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Tiszakóród település fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen.!” 

 

Az eskü letétele után Károlyi Kálmán polgármester, Adorján László, Bereczkiné Bereczki 

Erzsébet, Gyulai Zsolt és Dr. Kósa Péter képviselők aláírják az esküokmányt. 

 

 

3.)napirendi pont: 

 

Károlyi Kálmán polgármester felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a 

polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítására vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekről. 

 

Simon Blanka jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Mötv. 71. § alapján a 

polgármester havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes 

államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 

illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetmény %-os összegével. 

Tiszakóród település az 501-1500 fő lakosságszámú kategóriájú települések közé tartozik. E 

kategóriába tartozó település polgármestere esetén az illetmény 40 %, mely összegszerűen: 

299.150.- forint (kerekítve: 299.200.-forint.). 

 

A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta az illetményének 15 %-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, mely összegszerűen: 44.880.- forint 

(kerekítve: 44.900.- forint). 

 

Az említett jogszabályi rendelkezések pontosan szabályozzák az illetmény és a költségtérítés 

összegét, a képviselőtestületnek döntést kell hozni. Az illetményt az önkormányzat saját 

költségvetése terhére sem emelheti meg a képviselőtestület.  

 



A polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel kapcsolatosan. 

Egyidejűleg az Mötv. 49. § (1) bekezdése alapján bejelenti a személyes érintettségét és saját 

elhatározásából nem kíván részt venni a döntéshozatalban. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 4-4 igen szavazattal és 1-1 tartózkodással 

egymás után a következő határozatokat hozta: 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

52/2014. (X. 21.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- a polgármester illetményének megállapításáról – 

 

 

A Képviselőtestület 

 

Károlyi Kálmán (született: Tiszakóród 1955.március 4. anyja neve: Siket Vilma) Tiszakóród, 

Kossuth u. 80.szám alatti lakos Tiszakóród község polgármestere illetményét 2014.október 

12.hatállyal havi 299.200.- Ft-ban, azaz Kettőszázkilencvenkilencezer-kettőszáz forintban 

állapítja meg. 

 

A határozatról értesül: 

1.) Károlyi Kálmán polgármester 

2.) Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága 4400 

Nyíregyháza, Mártírok tere 8. 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

53/2014. (X. 21.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- a polgármester költségtérítésének megállapításáról – 

 

A Képviselőtestület 

 

Károlyi Kálmán (született: Tiszakóród 1955.március 4. anyja neve: Siket Vilma) Tiszakóród, 

Kossuth u. 80.szám alatti lakos Tiszakóród község polgármestere költségtérítését 

2014.október 12.hatállyal havi 44.900.- Ft-ban, azaz Negyvennégyezer-kilencszáz forintban 

állapítja meg. 

 

A határozatról értesül: 

1.) Károlyi Kálmán polgármester 

2.) Pénzügyi előadó helyben 

 

 

4.)napirendi pont: 

 



Károlyi Kálmán polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Mötv. 74. § (1) 

bekezdése alapján a képviselőtestület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 

többséggel, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert 

választ, több alpolgármestert választhat. A képviselőtestület legalább egy alpolgármestert 

tagjai közül választ meg. 

 

A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak alapján a képviselőtestület saját tagjai közül 

egy fő alpolgármestert választ; az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatát. 

 

A titkos szavazás lebonyolítására ideiglenes bizottságot kell létrehozni, mely bizottság 

megbízatása a feladat elvégzése után megszűnik.  

 

A polgármester az alpolgármester választását lebonyolító ideiglenes bizottság elnökévé 

Gyulai Zsolt, tagjaivá Bereczkiné Bereczki Erzsébet és Dr. Kósa Péter képviselőket javasolja 

megválasztani. 

 

A polgármester tájékoztatja az alpolgármester választását lebonyolító ideiglenes bizottság 

elnökének és tagjainak javasolt képviselőket, hogy az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja 

alapján választás esetén az érintett személy kérésére a képviselőtestület zárt ülést tart. 

 

Az érintett képviselők kinyilatkozzák, hogy nem kérik zárt ülés tartását és egyidejűleg az 

Mötv. 49. § (1) bekezdése alapján bejelentik személyes érintettségüket. 

 

Nem volt kezdeményezés az érintett képviselők, valamint a polgármester, illetve a további 

képviselők részéről arra vonatkozóan, hogy az érintett képviselőket a szavazásból kizárják. 

 

Kérdés, hozzászólás az elhangzott javaslattal kapcsolatosan nem hangzott el. A polgármester 

szavazásra bocsátotta a javaslatot.  

 

A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag – 5 igen szavazattal – egyetértett és a következő 

határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

54/2014. (X. 21.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- az alpolgármester titkos választását lebonyolító ideiglenes bizottság 

megválasztásáról – 

 

 

A Képviselőtestület 

 

az alpolgármester titkos választását lebonyolító ideiglenes bizottság 

- elnökévé: Gyulai Zsolt, 

- tagjaivá: Bereczkiné Bereczki Erzsébet és Dr. Kósa Péter képviselőket 

megválasztotta. 

 

 



5.)napirendi pont: 

 

Károlyi Kálmán polgármester elmondja, hogy az előző napirendi pontnál is elhangzott, 

miszerint minden önkormányzatnál egy alpolgármestert választani kell, akinek személyére a 

polgármester tesz javaslatot. 

 

A polgármester Tiszakóród község alpolgármesterévé Adorján László képviselőt javasolja  

megválasztani. 

 

Adorján László képviselő kinyilatkozza, hogy a jelölést elfogadja. Egyidejűleg nyilatkozik 

arra vonatkozóan is, hogy a választás során a nyilvános tárgyalásba beleegyezik, bejelenti 

továbbá a személyes érintettségét és saját elhatározásából nem kíván részt venni a 

döntéshozatalban. 

 

Károlyi Kálmán polgármester ezt követően felkéri az ideiglenes bizottságot a titkos szavazás 

lebonyolítására. 

 

A szavazás lebonyolításának időtartamára  a polgármester szünetet rendel el. 

 

 

A titkos szavazás lebonyolítása után a képviselőtestület ülése továbbfolytatódik. 

 

 

Károlyi Kálmán polgármester felkéri az ideiglenes bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 

képviselőtestületet a titkos szavazás eredményéről. 

 

Gyulai Zsolt képviselő, az ideiglenes bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőket, hogy az 

alpolgármester választására irányuló titkos szavazás eredményes volt: 4 képviselő adta le 

szavazatát, és minden képviselő egyetértett a polgármester által javasolt Adorján László 

képviselő személyével, így a szavazás eredményeképpen Tiszakóród község alpolgármestere 

Adorján László képviselő. 

 

 

(A titkos szavazás lebonyolításáról készült jegyzőköny e jegyzőköny mellékletét képezi.) 

 

 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

55/2014. (X. 21.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- az alpolgármester megválasztásáról - 

 

 

A Képviselőtestület 

 

Adorján László képviselőt (szül: Szatmárcseke 1960.augusztus 28. An: Miski Ilona) 



Tiszakóród, Kossuth u. 26.szám alatti lakost Tiszakóród község Önkormányzata társadalmi 

megbízatású alpolgármesterének megválasztotta. 

 

A határozatról értesül: 

1.) Adorján László alpolgármester 

2.) Irattár 

 

 

A választás után Károlyi Kálmán polgármester felkéri Adorján László alpolgármestert e 

minőségében az eskü letételére. 

 

Adorján László alpolgármester Károlyi Kálmán polgármester előolvasására a következő 

szövegű esküt teszi le: 

 

„Én Adorján László becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Tiszakóród település fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen.!” 

 

Adorján László alpolgármester az eskü letételét követően aláírta az esküokmányt, 

megköszönte a képviselőtestület bizalmát, egyhangú szavazatát. 

 

 

6.)napirendi pont: 

 

Károlyi Kálmán polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Mötv. 80. § (2) és (3) 

bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselőtestület a 

társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90 %-a közötti összegben állapítja meg, 

melnyek egészéről vagy meghatározott részéről az alpolgármester a képviselőtestülethez 

intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott 

összegű költségtérítésre jogosult. 

 

A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 501-1500 fő lakosságszámú település 

esetében: 149.600.- forint. Tehát a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 

104.720 – 134.640 forint közötti összegben állapítható meg. A költségtérítés pedig 15.708 – 

20.196 forint közötti összegben állapítható meg. 

 

A polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását az elhangzottakkal 

kapcsolatosan. 

 

Hozzászólások: 

 

Adorján László alpolgármester: 

Kinyilatkozza, hogy lemond az alpolgármesteri tiszteletdíjról és költségtérítésről, nem kéri 

sem tiszteletdíj, sem költségtérítés megállapítását az alpolgármesteri feladat ellátásáért. 

 

A képviselőtestület az alpolgármester nyilatkozatát egyhangúlag tudomásul vette.  



 

 

7.)napirendi pont: 

 

Károlyi Kálmán polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Mötv. 43. § (3) 

bekezdése szerint a képviselőtestület az alakuló ülésen vagy az azt követő ülésen alkotja meg 

vagy vizsgálja felül a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. Az szmsz 

tartalmi elemeit az Mötv. 53. §-a rögzíti. 

A szervezeti és működési szabályzat a képviselőtetület működésének alapdokumentuma. A 

jelenleg hatályos szmsz több alkalommal módosításra került az elmúlt időszakban. Indokolt 

emiatt is az szmsz felülvizsgálata. A felülvizsgálat során át kell tekinteni a magasabb szintű 

jogszabályi rendelkezéseket, amelyek érintik vagy szabályozzák a képviselőtestület 

működését. 

A polgármester javasolja, hogy a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatával 

kapcsolatos feladatok elvégzésével és a szervezeti és működési szabályzatról szóló 

önkormányzati rendelet-tervezet előkészítésével a képviselőtestület a jegyzőt bízza meg. 

 

A polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel kapcsolatosan. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatát. 

 

A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag – 5 igen szavazattal – egyetértett és a következő 

határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

56/2014. (X. 21.) KT. 

HATÁROZATA 

 

 

A Képviselőtestület  

 

a szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatával és a felülvizsgálat 

eredményeképpen a szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet-

tervezet előkészítésével a jegyzőt bízza meg. 

 

Határidő: a soron következő képviselőtestületi ülés 

 

 

8.)napirendi pont: 

 

Károlyi Kálmán polgármester elmondja, hogy az Mötv. 39. § (1) bekezdése alapján az 

önkormányzati képviselő a megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől 

számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozat 

tartalmát a törvény 2.melléklete szabályozza. 

A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati 

képviselő e tisztségéből eredő jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, juttatást nem kaphat. 

A 72. § (4) bekezdése alapján a polgármester is köteles vagyonnyilatkozatot tenni a helyi 

önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. 



 

A vagyonnyilatkozatokat az erre a célra megválasztott bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. A 

hatályos szervezeti és működési szabályzat szerint a bizottság három tagból áll. 

 

A polgármester a bizottság elnökének: Gyulai Zsolt, tagjainak: Bereczkiné Bereczki Erzsébet 

és Dr. Kósa Péter képviselőket javasolja megválasztani. 

 

A polgármester tájékoztatja a bizottság elnökének és tagjainak javasolt képviselőket, hogy az 

Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján választás esetén az érintett személy kérésére a 

képviselőtestület zárt ülést tart. 

 

Az érintett képviselők kinyilatkozzák, hogy nem kérik zárt ülés tartását és egyidejűleg az 

Mötv. 49. § (1) bekezdése alapján bejelentik személyes érintettségüket. 

 

Nem volt kezdeményezés az érintett képviselők, valamint a polgármester, illetve a további 

képviselők részéről arra vonatkozóan, hogy az érintett képviselőket a szavazásból kizárják. 

 

Kérdés, hozzászólás az elhangzott javaslattal kapcsolatosan nem hangzott el. A polgármester 

szavazásra bocsátotta a javaslatot.  

 

A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag – 5 igen szavazattal – egyetértett és a következő 

határozatot hozta: 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

57/2014. (X. 21.) KT. 

HATÁROZATA 

 

- a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatát nyilvántartó és  

ellenőrző bizottság tagjainak megválasztásáról - 

 

 

A Képviselőtestület 

 

a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatát nyilvántartó és ellenőrző bizottság 

 - elnökévé: Gyulai Zsolt, 

 - tagjaivá: Bereczkiné Bereczki Erzsébet és 

       Dr. Kósa Péter képviselőket 

megválasztotta. 

 

 

9.)napirendi pont: 

 

Az egyéb kérdések között az alábbiak hangzottak el: 

 

Simon Blanka jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet az Mötv.-ben foglalt 

összeférhetetlenségi, méltatlansági szabályokról, a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről és 

eljárásról.  

Elmondja, hogy az Mötv. 38. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzati 



képviselő a megválasztásától számított 30 napon belül (2014.november 12.napjáig) köteles 

kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes 

adózói adatbázisba. Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló 

kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselőtestületnél 

igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság 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 képviselőtestületet és a kormányhivatalt. 

A köztartozásmentes adatbázisba történő felvétel elmulasztásának jogkövetkeménye, hogy 

akinek az adatbázisba történő felvételét az adóhatóság elutasítja, vele szemben az Mötv. 38. § 

rendelkezései szerint méltatlansági helyzet állhat elő. A méltatlansági eljárás eredményezheti 

a képviselő megbízatásának megszüntetését. 

 

 

(A képviselők Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 

2014.október 12.napjától hatályos változatát, valamint a köztartozásmentes adózói 

adatbázisba történő bejelentkezés útmutatóját írásban megkapták.) 

 

 

Adorján László alpolgármester véleménye szerint az elkövetkező ciklusra a 

képviselőtestületnek össze kell állítania egy programot, amelyet a településen szeretne 

megvalósítani a testület. A program ismeretében a különböző pályázatok kiírása esetén így 

már lépéssel előrébb lenne a testület a megvalósítás terén. Véleménye szerint a település 

lakosságát is be kell vonni a program elkészítésébe. Például készíteni kellene egy kérdőívet, 

amelyet a választópolgárok részére ki kellene küldeni és az általuk leírt ötleteket, 

véleményeket is figyelembe kell vennie a testületnek. Így egy közösségformáló 

gondolkodásmód alakulhatna ki a településen. 

 

Dr. Kósa Péter képviselő egyetért a javaslattal. El lehetne helyezni frekventált helyeken ún. 

véleményládákat, amelybe a lakosok beletehetik a javaslataikat, amelyeket meghatározott 

időközönként megtárgyal a testület.  

 

Gyulai Zsolt képviselő is egyetért a javaslattal. A kritika is építő jellegű lehet, de a 

rágalmazásokat be kell fejezni, mert az nem viszi előre a dolgokat. 

 

Károlyi Kálmán polgármester szintén egyetért az elhangzottakkal. 

 

 

Az alakuló ülésen más nem hangzott el, Károlyi Kálmán polgármester megköszönte a 

részvételt és az alakuló ülést bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

Károlyi Kálmán       Simon Blanka 

polgármester            jegyző 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


