
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2014. október 20-án 14,00 órakor a – művelődési ház nagytermében megtartott –
   képviselő-testület alakuló üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Juhász István polgármester
Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület alakuló ülésének minden résztvevőjét.
Külön köszöntöm 

Szalay Erzsébetet és Dr. Keszthelyi Ferencet településünk díszpolgárait,
Imre Zsolt urat a Hatvani Járási Hivatal vezetőjét, a megválasztott képviselő-testületi 
tagokat, dr. Zsiga Szilvia jegyzőnőt,
Horváth Józsefnét a Helyi Választási Bizottság elnökét,
az intézmények vezetőit, a civil szervezetek vezetőit.

Javasolom az alábbi napirendi pontokat:
1. Horváth Józsefné HVB elnök ismerteti a választások eredményét.

- Megbízólevelek átadása
- Képviselők eskütétele
- Polgármester esküje

      2.   Javaslattétel az alpolgármester személyére – titkos szavazás
      3.   Polgármester úr illetményének és költségtérítésének ismertetése
      4.   Alpolgármester úr illetményének és költségtérítésének ismertetése
      5.   Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
      6.   A képviselők tiszteletdíja
      7.   Polgármesteri program ismertetése
      8.   Leköszönő polgármester végkielégítése – zárt ülés

Van-e más javaslat, észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a javasolt napirendi 
pontokkal.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan egyetértenek a javasolt napirendi 
pontokkal.

    1./ Napirend: Horváth Józsefné HVB elnök ismerteti a választások eredményét

Juhász István polgármester
Megkérem Horváth Józsefnét a Helyi Választási Bizottság elnökét tájékoztassa a jelenlévőket 
a 2014. október 12-én lezajlott  helyi  önkormányzati  képviselő,   polgármester és települési 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről. 

Horváth Józsefné HVB elnök
Köszöntöm a megjelenteket.
A Helyi Választási Bizottság elnökeként szeretném tájékoztatni Önöket a 2014. október 12-én 
lezajlott  helyi  önkormányzati  képviselő,  polgármester  és  települési  nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásának eredményéről. 
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A szavazás napján a névjegyzékben 2042 fő választópolgár szerepelt. Választójogával 
1134 fő élt, vagyis a jogosulta 55,53 százaléka. 

A választás végleges eredménye a következő:

A 8 polgármester jelölt személyére leadott szavazatok száma az alábbiak szerint  
alakult:
Érvényes szavazatok száma:  1102
ebből Juhász István    338

Körömi Kázmér    250
Hegedűs Gyula     174
Lengyel László    127
Gémes Virág Ágnes      78
Tóth Judit      61
Kerékgyártó László      39
Bukovics János      35

Érvénytelen szavazatok száma:         32

A képviselő jelöltek személyére leadott szavazatok alakulása a következő:

Érvényes szavazólapok száma: 1120
Érvénytelen szavazólapok száma:     14
Az érvényes szavazólapokon 5564 érvényes szavazat került leadásra. 
Az önkormányzat képviselőivé az alábbiakban felsorolt személyek lettek 
megválasztva:

1. Körömi Kázmér   506 szavazat  
2. Klajzsovics Ferenc                473 szavazat
3. Jancsó István   361 szavazat
4. Gémes Virág Ágnes   336 szavazat
5. Mészáros Józsefné   309 szavazat
6. Halmai László   285 szavazat

A leadott szavazatokat figyelembe véve a következő személyek nem jutottak 
mandátumhoz:

  7. Lengyel László        266 szavazat
  8.Bukovics János    265 szavazat
  9.Sipkó Pál    265 szavazat
10.Almási Csaba     256 szavazat
11.Gellénné Rezsnyák Erika   230 szavazat
12.Dr. Bulcsu Elemér József    227 szavazat
13.Kovácsné Juhász Éva   213 szavazat
14.Almási József     191 szavazat
15.Vidéki Józsefné      182 szavazat
16.Hegedűs Zsoltné    170 szavazat
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17.Molnár Zoltán    165 szavazat
18.Csorba Tiborné       149 szavazat
19.Tóth László      130 szavazat
20.Radics Istvánné   104 szavazat
21.Kodák Norbert     98 szavazat
22.Bulhardt István     88 szavazat
23.Szűcs József     87 szavazat
24.Szlobodnyik Géza Gyula     79 szavazat
25.Jambrik Krisztián     72 szavazat
26.Nagy Jánosné       57 szavazat

A nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek személyére leadott szavazatok  
alakulása a következő:

Érvényes szavazólapok száma:     61
Érvénytelen szavazólapok száma:      0

Az érvényes szavazólapokon 155 érvényes szavazat került leadásra. 
A nemzetiségi önkormányzat képviselőivé az alábbiakban felsorolt személyek lettek 
megválasztva:

1.Radics Judit Klára   43 szavazat  
2.Radics Istvánné   39 szavazat
3.Radics Zoltán Györgyné   34 szavazat

A leadott szavazatokat figyelembe véve a következő személyek nem jutottak 
mandátumhoz:
      4.Burai Attila   23 szavazat
      5.Bogdán Tibor   16 szavazat

A  szavazás  napján  rendkívüli  esemény  nem  történt.  A  választási  eredménnyel 
kapcsolatban jogorvoslati kérelem nem érkezett.

A polgármester úr és a képviselő-testület tagjai részére eredményes és jó munkát  
kívánok és szeretném átadni a megbízóleveleket.

Megbízólevelek átadása

Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék le a törvény által előírt esküt.

„Én,  …………………………..   becsületemre  és  lelkiismeretemre  fogadom,  hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait  megtartom és 
másokkal  is  megtartatom;  képviselői  tisztségemből  eredő  feladataimat  Apc 
fejlődésének  előmozdítása  érdekében  lelkiismeretesen  teljesítem,  tisztségemet  a 
magyar nemzet javára gyakorlom. 
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Az esküt tevő meggyőződése szerint:      Isten engem úgy segéljen!”

Felkérem  Juhász  István  Polgármester  Urat,  hogy  tegye  le  a  Magyarország  helyi  
önkormányzatairól  szóló törvény által előírt esküt.

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

Az esküt tevő meggyőződése szerint:      Isten engem úgy segéljen!”

      2./ Napirend: Alpolgármester megválasztása
                           
Juhász István polgármester
A képviselő-testület  a  polgármester  javaslatára,  titkos  szavazással,  minősített  többséggel  a 
polgármester  helyettesítésére,  munkájának  segítésére  alpolgármestert  választ.  A  titkos 
szavazás  lebonyolításához,  a  leadott  szavazatok  összeszámolásához  Ideiglenes 
Szavazatszámláló Bizottságot szükséges felállítani.
Javasolom Horváth Józsefnét a bizottság elnökének, tagoknak Mészáros Józsefné és Gémes 
Virág képviselőket.
Van-e más javaslat.
Amennyiben  nincs,  kérem  a  testület  tagjait  szavazzanak,  ki  ért  egyet  az  Ideiglenes 
Szavazatszámláló Bizottság javasolt tagjaival.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

113/2014.(X.20.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  megtárgyalta  az  alpolgármester  személyére  leadott  szavazatok 
megszámolását  végző  bizottság  személyi  összetételére  tett  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:
A felállítandó Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság tagjai:

elnök Horváth Józsefné
            tag Mészáros Józsefné
            tag Gémes Virág Ágnes

Juhász István polgármester
Tiszteletben  tartom  a  választópolgárok  szavazatát,  de  én  Halmai  Lászlót  javasolom 
alpolgármesternek, beszéltem vele, vállalná ezt a tisztséget.
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Körömi Kázmér képviselő
A törvény lehetővé teszi, kérem, hogy az én nevem is szerepeljen a szavazólapon., engem is 
javasoljon a polgármester úr. Sokan megkerestek, sok üzenetet kaptam, hogy ki az a Halmai 
László,  nem  ismerik  a  faluban.   Szeretném  Halmai  Lászlót  bemutatni.  Külsős  tagként 
dolgozott a pénzügyi bizottságban, nem járatja ide a lányát iskolába, mert neki nem színvonal.
A  fentiek  ellenére  együtt  szeretnék  dolgozni  Halmai  Lászlóval,  mert  a  falu  érdeke  a 
legelőrébb való. 
Kérem a polgármester urat, hogy az ajánlást tegye le az én nevemre is.

Juhász István polgármester
Ez nem az alakuló ülés témájához tartozik, ez személyes ügy. 
Javasolom Halmai László és Körömi Kázmér neve is szerepeljen a szavazólapokon. 
Megkérem az Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottságot, hogy a szavazás technikai részét 
bonyolítsa le, valamint az alpolgármester jelöltekre leadott szavazatokat számolja meg és a 
szavazás eredményéről a képviselő-testületet tájékoztassa.
A szavazólapokon két név szerepel. Minden képviselő a saját meggyőződése szerint a 
megfelelő körbe helyezze a két egymást metsző vonalat.

Az Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság a szavazólapokat kiosztja.

Szavazás   -  Technikai szünet

Juhász István polgármester
Kérem az Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság elnökét ismertesse a szavazás eredményét.

Horváth Józsefné Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság elnöke
Az urnában található 7 db szavazólapból 6 érvényes, 1 érvénytelen.
A 6 érvényes szavazatból Halmai László 4 igen szavazatot kapott,  

       Körömi Kázmér 2 igen szavazatot kapott.

Apc község Önkormányzatának képviselő-testülete – titkos szavazással – Halmai László 4 
igen szavazattal, Körömi Kázmér 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

114/2014.(X.20.) h a t á r o z a t a
Apc  község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  -  titkos  szavazással  –  Apc  község 
alpolgármesterévé

Halmai László képviselőt megválasztotta

Kéri a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa.

Határidő: 2014.10.20.

Felelős: polgármester
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    3./ Napirend: A polgármester illetményének és költségtérítésének ismertetése

dr. Zsiga Szilvia jegyző
A polgármester illetménye az 1501-10000 fő lakosságszámú település esetében megegyezik a 
helyettes államtitkár illetményének 60 %-val, esetünkben bruttó 448.700,-Ft/hó összeggel.
A polgármester költségtérítése az illetményének 15 %, bruttó 67.300,-Ft/hó összeg.

Körömi Kázmér képviselő
Nincs semmiféle szorzó, vagy –tól –ig határ ?

dr. Zsiga Szilvia jegyző
A polgármester illetményét és költségtérítését a 2011. évi CLXXXIX.  törvény Magyarország 
helyi  önkormányzatairól  szabályozza.  A  polgármester  illetménye  1501-10000  fő 
lakosságszámú település esetén a helyettes államtitkár illetményének 60 %. 

Juhász István polgármester
Kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  a  polgármester  illetményével  és 
költségtérítésével.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

115/2014.(X.20.) h a t á r o z a t a    
A képviselő-testület  egyhangúan  tudomásul  veszi,  hogy a polgármester  illetménye  bruttó 
448.700,-Ft/hó legyen, a költségtérítés az illetményének 15 % /bruttó 67.300,-Ft/hó/ 2014. 
október 13-tól. 
Megbízzák a pénzügyi csoportvezetőt a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: pénz. csop. vez.  

    4./ Napirend: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

dr. Zsiga Szilvia jegyző
A képviselő-testület  a  társadalmi  megbízatású  alpolgármesternek  tiszteletdíjat  állapít  meg, 
ami a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja (224.300,-Ft/hó) 70 -90 %-a közötti 
összegben.
A 70 % 157.000,-Ft/hó,  a 90 % 201.870,-Ft/hó.  A társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíjának 15 %-ban meghatározott  összegű költségtérítésre  jogosult.   Ha a 70 %-kal 
számolunk akkor 23.550,-Ft/hó a költségtérítés, ha a 90 %-kal, akkor 30.280,-Ft/hó. 
Kérem a testületet döntsön.

Juhász István polgármester
Javasolom az alpolgármester úrnak a 70 %-os tiszteletdíj elfogadását.
Van-e más javaslat.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak.



-  126  -

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – 6 mellette, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozzák:

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

116/2014.(X.20.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  az  alpolgármester  részére  bruttó  157.000,-Ft/hó  tiszteletdíjat  és 
23.550,-Ft/hó költségtérítést határoz meg 2014. október 13-tól.
Megbízzák a pénzügyi csoportvezetőt a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: pénz. csop. vez.  

Halmai László alpolgármester
Szeretném bejelenteni, hogy le kívánok mondani erre a költségvetési évre a tiszteletdíjamról, 
ezt a következő ülésen írásban is be fogom nyújtani.
Kérem a tudomásulvételt. 

     5./ Napirend: Képviselő-testület bizottságainak megválasztása

Juhász István polgármester
Szeretnék  egy  plusz  bizottságot  is  felállítani  a  Jóléti  Szociális  Bizottságot,  az  Ügyrendi 
Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző- és Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság mellett.
Az Ügyrendi Bizottságot javasolom most megválasztani, mivel az SZMSZ módosításhoz is 
szükséges a bizottság.
Az Ügyrendi Bizottság elnökének Gémes Virág Ágnes képviselőasszonyt javaslom, tagjainak 
Jancsó  István  képviselőt,  illetve  Dr.  Keszthelyi  Ferencet,  mint  külső  tagot.   Egyeztettem 
velük, vállalják. 
Van-e valakinek más javaslata, vagy kérdése?
Ha nincs, kérem a képviselőket szavazzanak.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

117/2014.(X.20.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai az Ügyrendi Bizottság tagjait az alábbiakban határozza meg:

Ügyrendi Bizottság: elnök: Gémes Virág Ágnes
                                               tag:                             Jancsó István
                                               külsős tag:                 Dr. Keszthelyi Ferenc

Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: 2014.10.20.

Felelős: polgármester
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6./ Napirend: Képviselők tiszteletdíja

Juhász István polgármester
A képviselői tiszteletdíjjal kapcsolatban javasolom, hogy maradjon az eddigi ebben az évben, 
jövőre visszatérünk a kérdésre.

Körömi Kázmér képviselő
Mennyi jelenleg a tiszteletdíj ?

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Jelenleg a képviselők tiszteletdíja: bizottsági elnököknek /képviselői tiszteletdíj + bizottsági 
elnökségért  járó díj/ bruttó   46.147,-  Ft/hó,   bizottsági  tagoknak  /képviselői  tiszteletdíj  + 
bizottsági tagságért járó díj/  bruttó 34.003,-Ft/hó, külsős bizottsági tagoknak 9.715,-Ft/hó.

Juhász István polgármester
Van-e más javaslat, észrevétel a képviselői tiszteletdíjakkal kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy erre az évre 
maradjanak a képviselői tiszteletdíjak.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

118/2014.(X.20.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok és a külsős bizottsági tagok 
tiszteletdíjának mértékén 2014-ben nem változtat. 2015-ben visszatér a kérdésre.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

    7./ Napirend: Polgármesteri program ismertetése

Juhász István polgármester
Röviden szeretném ismertetni az elképzeléseimet, céljaimat.

/A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva./

    8./ Napirend:  Leköszönő polgármester végkielégítése 

Juhász István polgármester
Dr.  Bulcsu Elemér leköszönő polgármester  kérésére  zárt  ülést rendelek el,  melyről  külön 
jegyzőkönyv készül.

Z á r t   ü l é s
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Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Juhász István polgármester megköszöni a 
részvételt és az ülést 16,00 órakor bezárja.

Kmft.

   Juhász István dr. Zsiga Szilvia
                           polgármester                                                                 jegyző


