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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését  
 

2014. október 21-én (kedd) du. 1400 órára 

összehívom. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
 
N A P I R E N D I    J A V A S L A T  

 
Tájékoztató a választás eredményéről 
Előadó: Kiss Imréné a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 
Önkormányzati képviselők eskütétele 
 
Polgármester eskütétele, Polgármesteri program ismertetése 

 
Napirend elfogadása 

 
1.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
 

2.) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat alpolgármesterének megválasztása 
(titkos szavazás) 
Előadó: Berényi András polgármester 

 
Alpolgármester eskütétele 

 
3.) Polgármester illetményének, költségtérítésének határozatba foglalása 

Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
 

4.) Alpolgármester illetményének meghatározása, költségtérítésének határozatba 
foglalása 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 



5.) A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott bizottságok tagjainak 
megválasztása 
Előadó: Berényi András polgármester 

 
6.) A települési képviselők és az önkormányzati bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról 

szóló 4/2013.(II.27.) rendelet módosítása 
Előadó: Berényi András polgármester 

 
7.) Különfélék 

- Munkaterv elfogadása a 2014. november-, decemberre vonatkozóan 
 
Kérem, hogy a testületi ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen! Esetleges 
akadályoztatásáról telefonon értesítsen! 
 
 
Hosszúpályi, 2014.  október 16. 
        

Berényi András  sk.                          
     polgármester  
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Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2-25/2014. (X. 21.) számú jegyzőkönyve 

 

TARTALOM 

 

Rendeletek: 
14/2014. (X. 22.) rendelet az önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 4/2014. (III. 28.) rendelet 

módosításáról 

15/2014. (X. 22.) rendelet a települési képviselők és az önkormányzati 

bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 4/2013. (II. 

27.) rendelet módosításáról 

 

 
Határozatok: 

88/2014. (X. 21.) határozat az alpolgármester jelölt érintettségben szavazásáról. 

89/2014. (X. 21.) határozat az alpolgármester-választás lebonyolítására ad-hoc 

bizottság létrehozásáról. 

90/2014. (X. 21.) határozat az alpolgármester megválasztásáról. 

91/2014. (X. 21.) határozat az érintettségben szavazásról. 

92/2014. (X. 21.) határozat a polgármester illetményéről és költségtérítéséről. 

93/2014. (X. 21.) határozat az alpolgármester illetményéről és költségtérítéséről. 

94/2014. (X. 21.) határozat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjainak 

megválasztásáról. 

95/2014. (X. 21.) határozat a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak 

megválasztásáról. 
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96/2014. (X. 21.) határozat az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

tagjainak megválasztásáról. 

97/2014. (X. 21.) határozat a képviselők és külső bizottsági tagok tiszteletdíjának 

megállapításáról. 

98/2014. (X. 21.) határozat a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testületének 2014. november-december havi 

munkatervéről. 

99/2014. (X. 21.) határozat a Hosszúpályi és Környéke Viziközmű Beruházási 

Önkormányzati Társulásba delegálandó 

önkormányzati képviselőről. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. október 21-i   

r e n d e s  üléséről. 

 

 

 

Jelen voltak: Berényi András   polgármester 

 Czirinkó Gyula 

 Kiss Csaba     

 Miléné Fényi Györgyi   

 Szabó István 

 Szegedi Ferenc 

 dr. Szulyovszky Menyhért 

 Takács Attila     

 Zara András  

  

 dr. Széles Szabolcs  jegyző 

 

Az ülésen a meghívottak közül megjelent: Fekete György díszpolgár, Demeter Imréné 

intézményvezető, Pásztorné Kovács Gabriella intézményvezető, Gulyás Lajos, Dávid 

Lászlóné, Pásztorné Szána Irma, Kiss Imréné, Kiss Gyuláné, Barna Gyula katolikus 

plébános, Végh Edit, Ülveczki Melinda 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsonyi Ákos 

 

Berényi András polgármester 

Köszönti mindenkit a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat alakuló ülésén. Nem kell 

határozatképességet megállapítania amikor a napirendi pontokhoz érnek. 

Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, Kiss Imrénét, hogy ismertesse a 2014. október 

12-i helyi önkormányzati választások eredményét. 

 

Kiss Imréné a helyi Választási Bizottság elnöke 

Köszönti a megjelenteket és a kábeltelevízió nézőit. Mint ismert, 2014. október 12-én 

Hosszúpályiban is megtörténtek a választások, amelyek eredményesek és érvényesek 

voltak. 

A polgármester választáson hárman mérettették meg magukat, az első helyre Berényi 

András került 1.628 szavazattal. A második helyre Szegedi Ferenc 379 szavazattal, a 

harmadik helyre pedig Muszka Sándor Vince került 317 szavazattal. 
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Az önkormányzati képviselői választáson 22 fő mérettette meg magát 8 mandátumért. Az 

első 8 helyre bejutó indulókat a kapott szavazatok sorrendjében ismerteti: Zara András 

1.320 szavazat; Kiss Csaba 1.196 szavazat; Szabó István 1.147 szavazat; Takács Attila 1.101 

szavazat; Czirinkó Gyula 950 szavazat; Miléné Fényi Györgyi 839 szavazat; dr. Szulyovszky 

Menyhért 703 szavazat; Szegedi Ferenc 676 szavazatot kapott. A felsoroltak lettek a 

képviselők. 

A be nem jutott képviselőkre leadott szavazatok száma: Balázs János 234 szavazat; 

Hegedűs Zoltán 349 szavazat; Balán Éva 89 szavazat; Erdős Lajos 653 szavazat; Csarnainé 

Szutor Andrea 229 szavazat; Kozmáné Bődi Ildikó 514 szavazat; Horváthné Kardos Aranka 

295 szavazat; Végh Edit 447 szavazat; Havrilla József 287 szavazat; Lakatos Miklós 151 

szavazat; Lakatos Antal 147 szavazat; Ülveczki Melinda 613 szavazat, Váradi Attila 319 

szavazat; Vétesi János Zsolt 425 szavazat. 

A települési nemzetiségi önkormányzati választáson négyen jutottak mandátumhoz: 

Lakatos Szilveszter 71 szavazattal; Balogh Kálmán 54 szavazattal; Lakatos Antal (1963) 52 

szavazattal; Lakatos István (1966) 51 szavazattal. Szintén képviselőnek jelentkeztek, de 

nem jutottak be a nemzetiségi önkormányzatba: Lakatos Lajos (1960) 37 szavazat; Rostás 

Andrea Nikolett 23 szavazat; Lakatos Gyula 31 szavazat; Csonkáné Lakatos Klára 47 

szavazat; Kaszonyi Attila 47 szavazat; Lakatos Lajos (1978) 9 szavazat; Csonka József 33 

szavazat; Lakatos Gabriella 49 szavazat; Balogh Vilmos 34 szavazat; Lakatos Ferenc 43 

szavazat; Lakatos Dalma 36 szavazat; Lakatos József 41 szavazat; Lakatos Sándor 46 

szavazat; Lakatos István (1952) 33 szavazat; Lakatos Antal (1988) 34 szavazat; Gyöngyösi 

Róza 24 szavazat. 

Felkéri a mandátumhoz jutott képviselőket az eskütételre. Előolvassa az eskü szövegét. 

 

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

Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. 

Önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Hosszúpályi fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az önkormányzati képviselők az esküt letették. 

 

Felkéri a polgármestert az eskütételre. Előolvassa az eskü szövegét. 

 

„Én, Berényi András becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz, és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. 

Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Hosszúpályi fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

A polgármester az esküt letette. 
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Gratulál a képviselőknek és a polgármesternek, erőt, egészséget kíván az elkövetkezendő 

évek feladatainak megoldásához. Megköszöni a figyelmet. 

Felkéri a képviselőket az esküokmányok átvételére és aláírására. Egyenként gratulál a 

képviselőknek. 

 

A képviselők az esküokmányt átveszik. 

 

Felkéri a polgármestert az esküokmány átvételére és aláírására. Gratulál a 

polgármesternek. 

 

A polgármester az esküokmányt átveszi. 

 

Megköszöni a figyelmet, és sok türelmet kíván az elkövetkezendő évekhez. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni Kiss Imrénének a 2014. október 12-i választás eredményeinek ismertetését és 

a Helyi Választási Bizottság tagjainak illetve a Helyi Választási Iroda vezetőjének, dr Széles 

Szabolcsnak a munkáját. Ők voltak, akik, a választás idején helytálltak, és tisztességgel 

végezték feladataikat. 

A következő a polgármesteri program ismertetése. Röviden össze tudná foglalni, utalva a 

20 oldalas, színes kampányújságjára, amiben legalább két oldalon keresztül taglalja 

azokat az elképzeléseket, ami nem csak az ő, hanem egyes képviselőtársainak 

elképzelésével is egyezik, mivel a nyolc képviselőből 7 fő újrázott. Az egyetlen változás 

Muszka Sándor Vince helyett dr. Szulyovszky Menyhért korábbi képviselő bejutása. Nyolc 

évvel ezelőtt volt egy olyan szabály, hogy a polgármesternek a megválasztást követő 6 

hónapon belül létre kell hoznia a ciklusprogramját. Az előző választásnál ezt már 

gazdasági programnak nevezték át. Néhány gondolatban összefoglalja a fő 

csapásirányokat. Jelenleg a szennyvízhálózat építése folyik, ami 2015 nyarára be is 

fejeződik. Most ez a legfontosabb, hogy rendben lefolyjon a beruházás, és határidőre 

pontosan el tudjanak számolni a Közreműködő Szervezet felé, az pedig a magyar 

állammal együtt 2015. december 31-ig Brüsszel felé. Párhuzamosan fut és jövő nyáron fog 

befejeződni az ivóvíz-minőség javító program. Ebben hat település vesz részt Nyíradony 

gesztorságával. A következő az útépítés, ahol nincs járda, azok kiépítése; az 

önkormányzat által működtetett intézmények, valamint a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ által működtetett általános iskola komplex felújítása, amit a 

megyénél is megjelölt prioritásként. Az iskola félmilliárdos felújítását az Önkormányzat 

önmagában nem tudja vállalni, csak ha állami, Európai Uniós forrás lesz mellétéve. A többi 

intézmény vonatkozásában is – óvoda, Szociális Szolgáltató Központ, családsegítő – 

fontos a beadott vagy várólistán lévő pályázatok megvalósítása. Mindemellett bízik 

benne, hogy amit az előző képviselő-testületi üléseken és ciklusukban is lemondott, 

Hosszúpályi Nagyközséget várossá nyilvánítják, ami kézzel fogható közelségbe került a 
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feltételek teljesülése miatt. Bízik benne, hogy ez 2016, legkésőbb 2017 tavaszára 

megvalósul. 

Mielőtt a napirendi pontok tárgyalására és elfogadására rátérne, néhány gondolatot 

mondana a 2014-es választásokról. Az elmúlt 24 évben talán ez volt a legdurvább 

kampány. Főleg a polgármester-választással kapcsolatban kapott olyan kritikákat, 

amelyek sértőek és becstelenek. A lejárató kampány ellenére nem vette fel ezt a kesztyűt. 

Bár az érintett képviselő- és polgármester jelöltek nem kérték fel erre, most bocsánatot 

kér a lakosságtól a negatív kampánytól. Köszönetét fejezi ki Istennek, hogy újra 

polgármester lehet, és ehhez erőt, egészséget, elhatározást és kitartást kapott. Köszöni 

feleségének, aki biztosította az elmúlt 12 évben azt a stabil családi hátteret, ami nélkül ezt 

a felelősségteljes munkát nem lehetne végezni. Köszöni a türelmet gyermekeinek, két 

lányának és öt unokájának, akik nélkülözik mint apát és nagyapát, hiszen az ő elvárásuk az 

lenne, hogy minél többi időt töltsön velük. Sokat nélkülözték, de megértetették, hogy a 

közösségért akár szombaton, akár vasárnap, ha kell, napi 12 órában dolgozni kell, hogy a 

település fejlődjön, haladjon. A kampányban felemlegetett fejlődés hiányának 

ellenpéldája szemmel látható. A szomszédos települések által is elismert fejlődés nem 

csak neki, mint polgármesternek köszönhető, hanem az előző ciklusokban vele dolgozó 

alpolgármestereknek, képviselőknek, jegyzőknek, a helyi lakosságnak is, hiszen a lakosság 

kéri és elvárja, hogy fejlődjenek. Megköszöni még egyszer a helyi választási bizottság 

tagjainak, a szavazatszámláló bizottságok munkáját, hiszen ők reggel fél 6-tól másnap 

reggel 4-ig voltak talpon és végezték becsülettel a munkájukat. Megköszöni a 

kábeltelevízió nézőinek és minden hosszúpályi lakosnak a támogatását. 

Megkérdezi, a képviselők közül kíván-e valaki köszönetet nyilvánítani. 

 

Zara András képviselő 

Köszönti a képviselőket és jelenlévőket. Megköszöni Hosszúpályi lakosságának, hogy 

ilyen szép számban elmentek szavazni, és irányt mutattak a település jövőjének. Külön 

megköszöni azoknak, akik lehetővé tették, hogy újra itt lehet, hiszen az előző, leköszönő 

ülés után egyikük sem tudta, hogy újra bekerül-e. Úgy érzi, hogy ez a bizalom arra fogja 

ösztökélni, hogy még többet tegyen a településért. Az elmúlt években a fejlesztéseket 

érezte a magának, ezt határozta meg célként. Úgy érzi, hogy ez a bizalom annak az útnak 

szól, amit követ. Külön megköszöni azt a munkát, amit az elmúlt időszakban végeztek az 

intézményekkel. Kijelenti, hogy az elmúlt 12 évben becsülettel, odaadóan dolgozott a 

településért, és a továbbiakban is ezt kívánja tenni. 

Maga előtt tart egy levelet, amibe nagyon nem akar belemélyedni, hiszen a képviselőknek 

az elkövetkezendő időszakban együtt kell szolgálniuk a települést; de lehetőséget ad 

Szegedi Ferenc képviselő úrnak, aki megsértette a hivatal dolgozóit, a képviselőtársait, 

polgármester urat, őt személyesen, a Szociális Szolgáltató Központ dolgozóit, hogy 

magyarázatot adjon, hiszen tisztességesen és becsületesen dolgoztak. 
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Szegedi Ferenc képviselő 

Mivel megszólítva érzi magát, választ ad. Amit a kampányában leírt, fenntartja. 

Visszakérdezne a polgármesternek: amikor a Berettyó Vízmű Zrt-től felvette a 

tiszteletdíját, kijavítottak itt bármit? Nem kíván bocsánatot kérni. Információi szerint 

megfenyegették a közmunkásokat. 

 

Zara András képviselő 

Rágalom. 

 

Szegedi Ferenc képviselő 

Akkor legyen az. Ott van az ivóvíz hálózat: miért nincsenek kicserélve az eternit-csövek 

műanyag csövekre, amikor Pocsajban és más helyeken kivannak? Erre kér választ, hogy 

miért nem egyszerre cserélik ki a vízvezetéket, mint máshol? Mást nem kíván mondani. 

 

Berényi András polgármester 

Nem kívánja minősíteni, de a felhozott kérdések információhiányból erednek. A Berettyó 

Vízgazdálkodási Társulásnál, amióta ő az elnök, sem ő, sem az intézőbizottság, sem a 

felügyelő bizottság tagjai nem vettek fel tiszteletdíjat. Ezt már fél évvel ezelőtt is mondta 

képviselő úrnak, illetve felajánlotta, hogy érdeklődjön személyesen a társulásnál. Az 

eternit csövek kicseréléséről: a szabványok szerint szennyvízvezeték nem mehet egy 

nyomvonalon az ivóvízzel, műszakilag nem megoldható. Képviselő úr korábbi javaslata, 

mely szerint ki kellett volna lépni a viziközmű társulásból és egyedül megépíteni a 

csatornát most lehetetlen helyzetet eredményezne; bár a viziközmű cég a maga 152.000 

fogyasztási egységével megkapta az akkreditációt, de a hatályos törvények szerint már 

600.000 fogyasztási egység szükséges ehhez. Nem régen kereste meg Hosszúpályi a 

Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója, mivel nekik csak 490.000 egységük van, a 

társulásnak 152.000, és a kettő együtt tudná teljesíteni a törvényi előírást. A kiválás 

szembement volna az állami akarattal, mely szerint 3 évvel ezelőtt 386 viziközmű 

szolgáltató volt, amikor megemelték 150.000 egységre a határt 46 maradt az országban, 

az újabb emelés pedig arrafelé tendál, hogy 10-12 szolgáltató maradjon az országban, 

amelyek szolgáltatnak. Ez alapján a 68 település kevés ahhoz, hogy önállóan működjön. 

Hogyan lehet így kiválni a magunk 6-8.000 egységével? 

Ha ezekkel nem ért egyet képviselő úr, most megteheti, hogy lemond a képviselői 

mandátumáról. Összességében az elhangzott vádakkal beperelhetné becsületsértésért, 

és a kártérítést felajánlaná a hosszúpályi óvodának. Felteszi a kérdést, hogy ezek alapján 

hogyan kíván együttműködni képviselő úr a polgármesterrel és a képviselő-testülettel? 

Megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás? Megadja a szót Demeter Imrénének. 

 

Demeter Imréné a Szociális Szolgáltató Központ vezetője 

Szintén ezekhez a szavakhoz szeretne hozzászólni. A választások után olvasható volt a 

világhálón, a Facebookon az a nyomdafestéket nem tűrő írás, ami a személyét is érintette. 
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Elmondaná, hogy egyrészt a Szociális Szolgáltató Központ dolgozóit – ahogy azt Zara 

András képviselő úr is jelezte – rágalmazták, másrészt a 2-es és a 4-es szavazókör 

szavazatszámláló bizottsági tagjainak tisztességes munkáját vonták kétségbe. Először is 

ezeket a rágalmakat visszautasítja. Másodszor pedig az említett cikket Szegedi Zsanett 

írta. Nem szereti a világhálót, véleménye szerint elszemélyteleníti az embereket, nem is 

használja, de mások felhívták az írásra a figyelmét. Szegedi Zsanett, aki a cikk szerzője 

olyan személy, aki fiatal, körbeveszi a szülői védőháló, az élet nehézségeivel még nem 

kellett szembenéznie. Ha a tisztességről van szó, felteszi a kérdést, hogy ki nem járt el 

tisztességesen. Az intézménybe a választást megelőző napon Szegedi Ferenc két 

gyermeke besurrant, és kampányoltak Szegedi Ferenc mellett. Az ott dolgozó kollégák 

megkérdezték, hogy kik ők és mit csinálnak ott, valamint az intézményvezető tud-e erről. 

Azt válaszolták, hogy igen, tud, mivel ezt megbeszélte az édesapjukkal. Itt kijelenti, hogy 

vele Szegedi Ferenc soha nem beszélt arról, hogy a gyerekei bemennek az intézménybe 

kampányolni. Ezt csak akkor hagyták abba, amikor rájuk telefonált, hogy hagyják el az 

intézményt. A másik rágalom, hogy megmondták a lakóknak, kire kell szavazniuk. Minden 

bentlakó önállóan döntheti el, hogy kire teszi az X-et. 2014. szeptember 25-én, az utolsó 

testületi ülés szünetében megkérdezte dr. Széles Szabolcs jegyzőt, hogy kiteheti-e 

polgármester- és képviselő jelöltek nevét, mivel a világhálón is nyíltan fel van tüntetve a 3 

polgármester- és a 22 képviselő-jelölt. Ezt több helyen kifüggesztette, illetve egyes 

lakóknak külön odaadta, hiszen egy 80-90 éves ember nem tudja 1-2 perc alatt megjelölni, 

hogy kire szavaz. Más rágalmakról is kíván beszélni. A másik eset 2-es szavazókörben 

történt, ahol bizottsági elnökként dolgozott. Itt is kijelenti, hogy a szavazókörben 

semmilyen olyan rendkívüli esemény nem történt, ami a szavazás tisztességét 

megkérdőjelezte. Aki az általa, a szavazás megkezdése előtt ismertetett szabályokat 

megszegte, Szegedi Zsanett volt. Másik rágalmazás, hogy az intézmény lakói meg lettek 

félemlítve, és nem szavazhattak Szegedi Ferencre. Ezt a 4-es szavazókörből érkezett 

mozgóurnás delegált mondta. Az otthon a 4-es szavazókörhöz tartozott, ahonnan 3 

személy ment át mozgóurnával. Az ő elmondásuk alapján ilyen nem történt. Ezúton 

fordul Szegedi Zsanetthez, bízva abban, hogy nézi az adást. Ő az írásában azt állította, 

hogy jobban tudja, mint jelent az idős, beteg emberek gondozása, mint az évek, 

évtizedek óta ott dolgozó kollégák. Ezt az alapján állítja, hogy pár hónapig, naponta pár 

órát önkéntesként a rehabilitáción és a neurológián tevékenykedett, és közben haza-

hazaszaladt Hosszúpályiba ebédelni. Megkérdezi tőle, hogy tudja-e mit jelent demens, 

beteg embereket gondozni, ápolni, és ezek után csak egy kérdése lenne: következik egy 

négy napos hétvége, amire szívesen meghívja dolgozni az ott lévőkkel egy 12 órás 

műszakot, és még ebédet is biztosít számára. Így megtapasztalhatja, hogy mit jelent 

ezeknek az embereknek az etetése – reggeli, ebéd, vacsora –, mosdatása, tisztába tevése, 

bőrápolása. Így majd megtapasztalhatja, hogy az élet nem rágalmazáson alapul, hanem 

tisztességen és becsületen. Megköszöni a figyelmet. 

 

 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

2014. október 21-i rendes alakuló ülés jegyzőkönyve  9 / 37 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni a hozzászólást. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még hozzászólásuk. 

 

dr. Szulyovszky Menyhért képviselő 

Megköszöni a szót. Kicsit lazítana a feszültségen. Megköszöni a lakosságnak, hogy 

rászavaztak. Nem készített szórólapokat, úgy gondolta, hogy az ismertsége elegendő 

lesz. Úgy gondolja, hogy aki politikus, annak fel kell készülnie az ilyen csatákra, aminek 

azért vannak törvényes keretei. Egyik oldalról sem hangzott el az egészségügy kérdése, 

amit a megfelelő működésnek tart, de igyekszik tovább javítani. Visszatérve 

intézményvezető asszony és polgármester úr szavaira, egy vezetőnek hatalmas 

önuralmat kell gyakorolnia. Van Konyári-Sóstón egy betege, aki rendkívül rossz, 

egészségtelen körülmények között él. Pár napra rá ki volt takarítva nála, és elmondták, 

hogy Demeter Imréné tette meg. Megköszöni a figyelmet. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni a hozzászólást. Megadja a szót Takács Attila képviselőnek. 

 

Takács Attila képviselő 

Szeretné megköszönni azt a bizalmat, amivel hetedik alkalommal választották meg 

képviselőnek. Olyan emberként mondja ezt, aki együtt dolgozott Szabó István 

képviselővel 24 évig, Berényi András polgármesterrel 4 évig képviselőként, 12 évig 

polgármesterként, más képviselőkkel 16 évig, és van, akivel 4 évig. Mindig igyekezett 

őszinte lenni, és arra törekedett, hogy hiteles személyként gondoljanak rá. Mondta a 

feleségének, hogy ha Berényi András nem indul polgármesternek, akkor ő sem biztos, 

hogy indul képviselőnek. Egy idő után nem is elfárad az ember, hanem amikor negatív 

impulzusokat kap, pedig azon a településen akarja leélni az életét, szeretné, ha a 

gyermeke ottmaradna, az unokái felnőnének, akkor mégis úgy gondolja, hogy szükség 

van rá, és tennie kell azért a településért. Beszélgetett a kampány alatt több emberrel, 

többek között Czirinkó Gyula képviselővel is, akinek elmondta, ha egy ember marad 

Berényi András mellett, az ő lesz; tett annyit a településért, hogy ne tudják legyőzni. Volt, 

hogy ellene szavazott, akkor sem próbálták tisztességtelenül befolyásolni. Öt jegyzővel 

dolgozott együtt, Szabó Istvánnal a leghosszabb ideig, Gulyás Ferenccel, őt követte dr. 

Berényi Attila, aki egyszer elmondta, hogy nagyon becsüljék meg polgármester urat, mert 

olyannal, aki ennyit tett és dolgozott a településért, még nem találkozott. Őt is 

megdöbbentette a kampány stílusa, ami az embereknek sem tetszett, ennek is 

köszönhető a magas részvételi arány. Még egyszer szeretné megköszönni a településnek, 

annak a közel hétszáz embernek, aki rá szavazott, adott bizalmat, akikkel együtt él és 

dolgozik ezen a településen. Reméli, hogy hamar túlteszik magukat ezen a kampányon. 

Köszöni az embereknek, hogy reálisan és bölcsen döntöttek a választáson, és minden 

képviselőtárásnak jó munkát, kitartást, a polgármester úrnak pedig erőt, egészséget 

kíván. 
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Berényi András polgármester 

Megadja a szót Fekete Györgynek. 

 

Fekete György díszpolgár 

Gratulál a képviselő-testület megválasztott tagjainak, hiszen komoly feladatot hagytak a 

hátuk mögött, és még nagyobb feladat áll előttük. Sok mostani képviselővel dolgozott 

együtt, hiszen 36 évig volt választott képviselő. Voltak komoly viták, de 

személyeskedésbe sosem torkollott. Nem szeretné, ha az itteni testületre ráragadna az, 

ami a Parlamentben megy, vagy ami az országos választáson. Számára hihetetlen, hogy 

ilyen durva, megalázó, személyeket sértő kampányt nem látott. 17 miniszter alatt 

dolgozott. A kampányban sok mindent meg lehet csinálni, de személyeskedés sohasem 

volt. Próbáljon meg ez a testület együttműködni, mivel ez a testület már bizonyított; bár 

az elmúlt két évben visszaesett a tevékenységük. A Képviselő-testületnek a lakosságot 

kell szolgálnia, már csak azért is, mert egyre nagyobbak a feladatok. Képviselőnek lenni 

nem hivatás, hanem szolgálat, és a lakosságot kell szolgálni. „Nem elég akarni, tenni kell / 

nem elég tenni, akarni kell. Azt javasolja, hogy a Képviselő-testület a lakossággal együtt 

próbálja meg megoldani a gondokat. Úgy látja, jó irányba halad a község gazdasági 

helyzete. Nagyot fejlődött a település, és ezt látni kell. Erőt, egészséget, kitartást kíván. 

Javasolja, hogy tegyék félre a személyeskedéseket, és ne irigykedjenek. Azt kívánja, hogy 

tegyenek meg mindent Hosszúpályi lakosságáért. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni a hozzászólást. Ő és öt képviselő, akikkel egy kampányújságban szerepeltek 

kínosan ügyeltek arra, hogy még véletlenül se sértsenek meg senkit. Azt, amit 

polgármester-jelöltként kapott, megköszöni a másik két jelöltnek. Az egyik Muszka 

Sándor Vince, akit háromszor vitt be a testületbe, tavaly a megyei kisebbségi díjra 

felterjesztett, és magkapta. Azzal, hogy ilyen aktívan kampányolt és mozgósított, neki 

hozta a szavazatokat. Az 2010-es választáson 1.920-an voltak szavazni, idén 2.370-en 

mentek el, azaz 400-al többen. Ez egyedül Muszka Sándor Vincének köszönhető. A másik 

jelölt, Szegedi Ferenc kampányújsága volt, amiben befeketítette. De ennek az újságnak 

köszönhetően eldöntötték, hogy a tisztességes utat választják, vagy azt, amelyik 

rágalmazásokra épül. Mindezek mellett bejelenti, hogy személy szerint nem haragszik 

senkire, függetlenül attól, hogy írtak. Kijelenti, hogy Hosszúpályi mind a 6027 lakosának a 

polgármestere kíván lenni. Gratulál a képviselőknek, Takács Attilának, aki hetedjére került 

be, Zara Andrásnak, aki a legtöbb szavazatot kapta most és az előző ciklusban is. Egy 

hónappal ezelőtt csinált magának egy totót, Takács Attilánál 6-ot, Kiss Csabánál 8-at 

tévedett, Zara Andrásnál 0-t tévedett, 1320-at kapott. Szívből gratulál minden ott ülő 

képviselőtárásának. Javasolja, hogy tegyék félre a nézeteltéréseket, és innentől kezdve 

egy irányba húzzák a szekeret, fejlődjön a település, és a polgárokat szolgálják. 
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Ismerteti a napirendi pontokat. Mivel hozzászólás nem érkezett, felkéri a képviselőket a 

szavazásra. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a napirendi pontokat az alábbiak szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D  

 
Önkormányzati képviselők eskütétele 
 
Polgármester eskütétele 
 

1.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 

 
2.) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat alpolgármesterének megválasztása 

(titkos szavazás) 
Előadó: Berényi András polgármester 

 
Alpolgármester eskütétele 
 

3.) Polgármester illetményének, költségtérítésének határozatba foglalása 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 

4.) Alpolgármester illetményének meghatározása, költségtérítésének határozatba 
foglalása 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 

5.) A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott bizottságok tagjainak 
megválasztása 
Előadó: Berényi András polgármester 

 
Külső bizottsági tagok eskütétele 

6.) A települési képviselők és az önkormányzati bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról 
szóló 4/2013.(II.27.) rendelet módosítása 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi- Településfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság 

7.) K ü l ö n f é l é k 
7.1) Munkaterv elfogadása a 2014. november-decemberre vonatkozóan 
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1.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Berényi András polgármester 

Átadja a szót a napirendi pont előterjesztőjének, dr. Széles Szabolcs jegyzőnek. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Mint látható, egy igen rövid rendeletmódosításról van szó, a Szervezeti és Működési 

Szabályzat felülvizsgálatáról és módosításáról. Az idei év tavaszán módosításra, 

egyszerűsítésre került az SzMSz, másrészt egyes kötelező elemek függelékként kerültek 

bele. Ez azt jelenti, hogy a függelékben meghatározottakról nem kell, hogy döntsön a 

Képviselő-testület, hanem az ott megadott adatok változáskor automatikusan hivatalból 

módosításra kerülnek. Ilyen a Képviselő-testület tagjait illetve a nemzetiségi 

önkormányzati képviselőket felsoroló függelék. Ezek hivatalból módosításra kerülnek és 

bekerülnek a felülvizsgált SzMSz-be. Amiről mindenképpen dönteni kell, az a 

alpolgármesteri státusznak a meghatározása, ez egy kötelező elem, függetlenül attól, 

hogy módosul vagy nem módosul az alpolgármester mindenképpen tárgyalnia kell a 

Képviselő-testületnek. A másik módosítás előremutat az 5. napirendi pontra, a 

bizottságokra vonatkozik. Előzetesen egyeztetett polgármester úrral, akinek az 

elképzelés szerint ugyan úgy három bizottság marad, de az egyiknek változik az 

elnevezése. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság neve Pénzügyi 

és Településfejlesztési Bizottságra egyszerűsödne. Ez a két bizottság az előző ciklusban 

külön-külön indult, utána észszerűségi okokból össze lett vonva. Akkor a nevében is 

megmaradt a két bizottság, a kül- és beltagok is ugyan azok maradtak; most a 

felülvizsgálatkor gondolták, hogy egyszerűsítenek az elnevezésen. Lényegében más 

ponton nem indokolt az SzMSz módosítása. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása. 

 

Szabó István képviselő 

Az SzMSz módosításának egyik sarkalatos pontja az alpolgármesteri státusz. Négy évvel 

ezelőtt ragaszkodott a tiszteletdíjas társadalmi megbízatású alpolgármesteri státuszhoz, 

amit a képviselőtársak elfogadtak. Akkor nem támogatták, most ő ragaszkodik ahhoz, 

hogy legyen főállású alpolgármestere a településnek. A feladat átalakulása az, ami a 

törvényből adódik. Ebben az évben már 357 közfoglalkoztatott került bevetésre. Ezt nem 

lehet a jelenlegi keretek között megoldani. Véleménye szerint a leendő 

alpolgármesternek megfelelő kvalitásúnak kell lennie, hogy vezényelje ezt az 

„emberáradatot”. A napi munka mellett nem lehet 60-70 embert irányítani, ezért a 

főállású alpolgármester státuszt javasolja. 
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Berényi András polgármester 

Ezt fogja feltenni először szavazásra. Van logika a képviselő úr érvelésében, de nem ért 

vele egyet. Nyílt és evidens, hogy az előző ciklusban Zara András volt az alpolgármester, 

aki a legmagasabb támogatottsággal jutott be a testületbe. Most újra ő kapta a 

legnagyobb támogatást. Amit az előző ciklusban próbáltak, hogy főállású alpolgármester 

legyen, azt a Képviselő-testület nem szavazta meg. Most is Zara András képviselő lesz az 

alpolgármester-jelöltje. Abban bízik, hogy a képviselő úr fiatal korára való tekintettel 

dinamikusan akár főállásban, akár társadalmi megbízatásban el tudja látni a feladatot. De 

erről neki kell döntenie. Azt javasolja, hogy mind a két változat maradjon benne mind a 

két változat. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Így nem lehetséges, el kell dönteni, hogy az egyik, vagy a másik változat maradjon. 

 

Berényi András polgármester 

Megkéri Zara András képviselőt, hogy mondja el véleményét. 

 

Zara András képviselő 

Mint ahogy polgármester úr mondta, őt fogja jelölni alpolgármesternek. Az 

alpolgármesteri tisztséget véleményes szerint tudásához képest ellátta. Tette a dolgát a 

településért, és a képviselők közül többen keresték a főállású státusszal kapcsolatban. 

Úgy gondolja, hogy a 6.000 fős település gazdálkodása nem bír egy 314.000 és 403.000 

forint közé besorolt alpolgármestert eltartani. Amennyiben a Képviselő-testület 

főállásban szavazza meg az alpolgármesteri státuszt, úgy nem kíván élni a lehetőséggel; 

csak társadalmi megbízatás keretében. Azon belül is van egy mozgástér, ott a felső, 90%-

os határt kérné. A tiszteletdíj törvényileg van meghatározva. Véleménye szerint így is el 

lehet látni, bár igaz, hogy többszörös munka, bár köszöni az őt támogató képviselők 

bizalmát. Azon el lehet gondolkodni, hogy ezt a munkát ugyan úgy el lehet látni, mint a 

hivatalit vagy az intézményi munkát. A közfoglalkoztatottak közül egy megfelelő 

végzettségű embert ugyan úgy be lehet állítani az adott feladatra. Sokkal kevesebbe 

kerül az Önkormányzatnak, mintha egyből egy iszonyatosan magas összeggel díjaznák; 

de ebben nem ez a lényeg. Ezt a munkát a jelenlegi körülmények között is el lehet látni, 

dolgozni kell, és a település ne vállalja fel, hogy ilyen magas bérű alpolgármestere legyen. 

Megköszöni képviselő úr felvetését, de a főállású alpolgármesterséggel nem kíván élni.  

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni a hozzászólást. Amennyiben főállású alpolgármesterük van, az a 90%-os 

arányt tekintve 403.853 forintos bruttó fizetést jelent. Társadalmi megbízás esetén ez 

201.000 forint ez azt jelenti, hogy 50% a két illetmény közötti eltérés. A különbség éves 

szinten járulékokkal együtt körülbelül 3,3 millió forint, amiről képviselő úr le kíván 

mondani a település javára. 
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Szabó István képviselő 

A polgármester úr által mondott összegek a felső határt jelentik; 70% esetén a bruttó 

fizetés 314.000 forint, ezt is figyelembe kell venni, ez 110.000 forinttal magasabb a 

társadalmi megbízatásnál. Az elmúlt négy évben alpolgármester úr bizonyított, ezért 

ragaszkodik a javaslatához. Amennyiben Zara András képviselő úr társadalmi 

alpolgármester kíván lenni, eltekint az indítványtól. 

 

Zara András képviselő 

Megtiszteli ezzel a képviselő úr. Ennyit tehetnek a települését.  

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni képviselő úrnak, hogy elállt az indítványtól, illetve alpolgármester-jelölt 

úrnak, hogy a település költségvetését pozitívan befolyásoló tényezőként döntött úgy, 

hogy nem kíván főállású alpolgármester lenni. Az Önkormányzat az alacsonyabb összeget 

is nézve így is kb. évi 1,5 millió forintot spórol meg. 

Mivel más indítvány nem érkezett, az előterjesztést az eredeti formában teszi fel 

szavazásra, társadalmi megbízású alpolgármester meghatározással. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

14/2014. (X. 22.) r e n d e l e t e 

 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 
22.) rendelet módosításáról. 

 

 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2014.(III.28.) rendeletet 
(továbbiakban: R.) a következőképpen módosítja: 
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1. § 
 
(1) A R. 31.§-a az alábbiak szerint módosul: 

 
A képviselő-testület egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. 

 
(2) A R. 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 

 
1./ PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 

 
 

2. §. 

Jelen rendelet 2014. október 22. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 Berényi András sk. dr. Széles Szabolcs sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
Záradék: 
 
Elfogadta Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 
21-i ülésén. 
 
Kihirdetve 2014. október 22. 
 
Hosszúpályi 2014. október 22. 
 
  dr. Széles Szabolcs 
      jegyző 
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Berényi András polgármester 10 perc szünetet rendel el. 

 

Folytatódik az ülés. Hiányzik: dr. Szulyovszky Menyhért képviselő, így 8 képviselő van jelen. 

 

2.) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat alpolgármesterének 
megválasztása (titkos szavazás) 
Előadó: Berényi András polgármester 

 

Berényi András polgármester 

Újra köszönti a megjelenteket. Ebben a ciklusban újra azt a képviselőt jelöli 

alpolgármesternek, aki a legnagyobb támogatással jutott be a Képviselő-testületbe. A 

munkájáról nem kell sokat beszélni, mivel az magáért beszél. Az elmúlt négy évben a 

fejlesztések az ő nevéhez fűződnek, és nem csak a műszaki csoport munkáját koordinálta, 

hanem közel 400 közfoglalkoztatottat is. Ezek alapján újra Zara András képviselőt 

javasolja alpolgármesternek. 

Mielőtt a titkos szavazásra kerülne a sor, a Képviselő-testületnek szavaznia kell arról, 

hogy amennyiben az alpolgármester jelölt kíván élni a szavazati jogával, azt érintettsége 

mellett is megteheti-e. Megkérdezi Zara András képviselőt, hogy kíván-e élni szavazati 

jogával? 

 

Zara András képviselő 

Igen. 

 

Berényi András polgármester 

Ebben az esetben megkéri a Képviselő-testületet, hogy amennyiben egyetért azzal, hogy 

az alpolgármester-jelölt szavazhasson az alpolgármester-választáson, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – az alábbi határozatot hozza az alpolgármester-jelölt 

érintettségben szavazásáról: 

 

88/2014. (X. 21.) határozat  

az alpolgármester - jelölt érintettségben szavazásáról .  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
a 2014. október 21-i képviselő-testületi ülésen az alpolgármester-jelölt 
szavazhat az alpolgármester-választáson.  

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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Berényi András polgármester 

Az alpolgármester-választás titkos szavazással történik, amihez egy 3 főből álló ad-hoc 
szavazatszámláló bizottságot kell alakítani. Az elmúlt évek alapján három főt kíván jelölni 
az ad-hoc bizottságba: Szabó István képviselőt, Kiss Csaba képviselőt és Miléné Fényi 
Györgyi képviselő asszonyt. 
 
A felkért képviselők elfogadják a jelölést. 
 
Felkéri az ad-hoc bizottságot, hogy válasszon elnököt a tagjai közül. 
 
Az ad-hoc bizottság Kiss Csaba képviselőt választja meg elnökének. 
 
Mivel megtörténtek a jelölések, megkéri a Képviselő-testületet, hogy amennyiben 
egyetért a szavazatszámláló ad-hoc bizottság tagjainak és elnökének személyével, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal – az alábbi határozatot hozza az alpolgármester-jelölt 
érintettségben szavazásáról: 
 

89/2014. (X. 21 .) határozat  

az alpolgármester -választás lebonyolítására ad -hoc bizottság 
létrehozásáról .  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
az alpolgármester-választásra létrehozott szavazatszámláló ad-hoc bizottság 
elnökének Kiss Csaba képviselőt, tagjainak Miléné Fényi Györgyi és Szabó 
István képviselőt választja. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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Berényi András polgármester 

Megkérdezi jegyző urat, hogy elő vannak-e készítve a szavazás kellékei? 
 
dr. Széles Szabolcs jegyző 

Igen, itt van az urna, jelenleg nyitva, amit majd az ad-hoc bizottság zár le, valamint az 
üres, még le nem bélyegzett szavazólapok is. 
 
Kiss Csaba, a szavazatszámláló ad-hoc bizottság elnöke bemutatja az üres urnát, majd a 
bizottság többi tagjával együtt lezárja, leragasztja és aláírják a ragasztást. 
 
Berényi András polgármester 

Javasolja, hogy amíg nem érkezik vissza dr. Szulyovszky Menyhért képviselő, csak 8 
szavazólapot pecsételjenek le. 
 
Kiss Csaba, a szavazatszámláló ad-hoc bizottság elnöke 

Egyetért az indítvánnyal. 
 
A szavazatszámláló ad-hoc bizottság lebélyegzi a 8 szavazólapot. 
 
Kiss Csaba, a szavazatszámláló ad-hoc bizottság elnöke 

A szavazóhelyiségnek a szomszéd kistanácstermet jelölik ki. A szavazat abban az esetben 
érvényes, ha a két választási lehetőség közül az egyik két egymást metsző vonallal a 
képviselők megjelölik. Amennyiben nem jelölnek ilyen vonallal, a szavazat érvénytelen. 
 
Berényi András polgármester a szavazás idejére szünetet rendel el. 
 
Megérkezik dr. Szulyovszky Menyhért képviselő. Az ad-hoc szavazatszámláló bizottság 
elnöke kiállítja a 9. szavazólapot. 
 
A szavazás lezárult, az ülést folytatják. 
 
Kiss Csaba, a szavazatszámláló ad-hoc bizottság elnöke 

A szavazás lezárult, a szavazatszámláló ad-hoc bizottság felnyitotta a sértetlen urnát, 
amiben a kiadottaknak megfelelő számú, 9 darab szavazólap volt. Mindegyik 
szavazólapon megtörtént a két egymást metsző vonallal való jelölés, így a szavazás 
érvényes és szabályos volt, a szavazás aránya pedig: Zara András képviselő 
alpolgármesterré választását 9 igennel egyhangúlag támogatta a Képviselő-testület, és 
ezzel alpolgármesterré választotta. 
 

90/2014. (X. 21 .) határozat  

az alpolgármester megválasztásáról .  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazás 
útján Zara András képviselőt 9 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal 
– Hosszúpályi Nagyközség alpolgármesterévé választotta. 
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Berényi András polgármester 

Gratulál alpolgármester úrnak a megválasztáshoz. sok türelmet, jó egészséget kíván, és 
hogy ugyan ilyen lendületesen vezesse a csapatokat, és hogy a település továbbra is 
fejlődjön hosszú ével során. 
 
Zara András alpolgármester 

Megköszöni a képviselőtársak bizalmát, élni kíván a lehetőséggel és továbbra is szolgálni 
a település minden egyes lakosát. 
 
Berényi András polgármester 

Felkéri Zara András alpolgármestert az alpolgármesteri eskü letételére, és az esküokmány 
aláírására. Előolvassa az eskü szövegét. 
 
„Én, Zara András becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz, és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. 
Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Hosszúpályi fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Zara András alpolgármester az alpolgármesteri esküt letette. 
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3.) Polgármester illetményének, költségtérítésének határozatba 
foglalása 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Berényi András polgármester 

Felkéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Nem véletlenül volt az előterjesztés címében a „határozatba foglalása” kitétel, mivel a 

korábbi évektől eltérően a Képviselő-testületnek nincs mérlegelési joga, az 

önkormányzati törvény lakosságszám-arányosan meghatározza a polgármesteri 

illetményt. Az 1.500 és 10.000 fő közötti települések esetén a helyettes államtitkári 

illetmény 60%-ra jogosult a mindenkori polgármester. A költségtérítése is ehhez 

kapcsolódva tételesen meg van határozva; a megállapításra kerülő tiszteletdíj 15%-a a 

polgármesteri költségtérítés. Mivel ez nyilvános adat, így tudhat róla a Képviselő-testület 

illetve a lakosság is, ismerteti: polgármesteri illetmény bruttó 448.726 forint, ennek 15-a a 

költségtérítés, azaz 67.310 forint. Ezt törvény szabályozza le, mérlegelési jogköre nincs a 

Testületnek, viszont deklaratív jellegű határozatba kell foglalnia. 

Ebben a napirendi pontban polgármester úr lesz érintett a szavazásban, a következő 

napirendi pontban alpolgármester úr, a 6-ikban a teljes Képviselő-testület, ezért azt 

javasolja, hogy a Testület mondja ki most egy határozattal, hogy a képviselők érintettség 

esetén szavazhatnak, és így nem kell minden szavazásnál új határozatot hozni. Azt kéri a 

Képviselő-testülettől, hogy a polgármesteri illetményről szóló határozat előtt mondják ki 

az érintettségben történő szavazás megengedését. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni az előterjesztést. Megkérni a Képviselő-testületet, hogy amennyiben 

egyetért azzal, hogy a felsorolt napirendi pontokban, ahol érintettségben kell szavazni, 

azt egységesen megengedjék. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – az alábbi határozatot hozza az érintettségben szavazásról: 

 

91/2014. (X. 21.) határozat  

az érintettségben szavazásról .  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
a 2014. október 21-i képviselő-testületi ülésen a polgármester, az 
alpolgármester és a képviselők érintettségben szavazhatnak.  
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Berényi András polgármester 

A törvény egzakt módon meghatározza, hogy az 1.501-10.000 fő közötti lakosság 
településeken mennyi a polgármesteri illetmény. Kicsit furcsállja, hogy egy 1.500 fős 
kistelepülésen kevesebb tennivalója van egy polgármesternek, mint például egy Derecske 
méretű, 9.400 fős településen. De ha a törvény így rendelkezik, akkor e szerint kell 
eljárniuk. Ezen nem lehet módosítani, mivel szabott összegekről van szó. 
Megkéri a Képviselő-testületet, amennyiben az előterjesztéssel egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal – az alábbi határozatot hozza az érintettségben szavazásról: 
 

92/2014. (X. 21 .) határozat  

a polgármester i l letményéről és költségtérítéséről .  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71.§ (2), (4) bekezdése 
alapján a polgármester illetményét, valamint költségtérítését az alábbiak 
szerint fogadja el: 
 
1) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat polgármesterének illetménye 

bruttó 448.726.-Ft, 
2) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat polgármesterének 

költségtérítése 67.310.-Ft. 
Felelős: DR. SZÉLES SZABOLCS jegyző 
Határidő: azonnal 
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4.) Alpolgármester illetményének meghatározása, költségtérítésének 
határozatba foglalása 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 

 
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Berényi András polgármester 

Mint már ismeretes a tény, az SzMSz-t úgy módosította a Képviselő-testület, hogy abból 

törölte a főállású alpolgármesteri státuszt, és társadalmi megbízatású alpolgármestert 

fogadott el. A társadalmi megbízatású alpolgármester illetménye a társadalmi 

megbízatású polgármester illetményéhez van viszonyítva; annak 70 és 90%-a között lehet 

meghatározni. Javasolja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester illetménye a 

társadalmi megbízatású polgármester illetményének 90%-ban legyen meghatározva, azaz 

bruttó 201.931 forint. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

A társadalmi megbízatású polgármester illetménye fele a főállású polgármesterének, azaz 

224.368 forint, a társadalmi megbízatású polgármester illetménye pedig ennek 70-90%-a 

lehet. 

 

Berényi András polgármester 

Ezek alapján javasolja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester illetménye bruttó 

201.931 forint legyen a hozzá tartozó 15%-os, azaz 30.289 forintos költségtérítéssel. Felkéri 

a Képviselő-testületet, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal – az alábbi határozatot hozza az alpolgármester illetményéről 
és költségtérítéséről: 
 

93/2014. (X. 21 .) határozat  

az alpolgármester i l letményéről és költségtérítéséről .  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80.§ (1)-(3) bekezdése 
alapján az alpolgármester illetményét, valamint költségtérítését az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
1) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat alpolgármesterének illetménye 

bruttó 201.931 .-Ft, 
2) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat polgármesterének 

költségtérítése 30.289.-Ft. 
Felelős: DR. SZÉLES SZABOLCS jegyző 
Határidő: azonnal  
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5.) A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott bizottságok 
tagjainak megválasztása 
Előadó: Berényi András polgármester 

 

Berényi András polgármester 

Az SzMSz módosításakor meghatározásra kerültek a felállítandó bizottságok illetve a 

névváltozások. Három bizottságot javasol felállítani. A törvény szerint egyedül a Pénzügyi 

Bizottság felállítása kötelező, azon felül a Képviselő-testület szabadon dönthet további 

bizottságokról. Amikor 13 képviselőből plusz a polgármesterből állt a Testület, akkor öt 

bizottság is működhetett. Miután 8 főre csökkent a Képviselő-testület létszáma, a 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot összevonták, az Ügyrendi Bizottságot pedig 

megszüntették. Végül három bizottság maradt, a Pénzügyi és Településfejlesztési 

Bizottság; az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a harmadik pedig az Oktatási, Kulturális, 

Ifjúsági és Sport Bizottság. A három Bizottság elnökének azt a három személyt javasolja, 

akik a lakosoktól a három legtöbb szavazatot kapták. Mivel a polgármester és az 

alpolgármester nem lehet bizottság tagja, ezért sorrendben Kiss Csaba, Szabó István és 

Takács Attila képviselők következnek. Abban a szerencsés helyzetben van, hogy két évvel 

ezelőtt ez a három fő bizottsági elnökként dolgozott, de amikor összevonták a Pénzügyi 

és Településfejlesztési Bizottságot, Kiss Csaba az elnökhelyettesi pozíciót kapta meg. A 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének Szabó István képviselőt; az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének Takács Attila képviselőt; az Oktatási, 

Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének pedig Kiss Csaba képviselőt javasolja. A 

negyedik legtöbb szavazatot Czirinkó Gyula képviselő kapta, őt javasolja a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság elnökhelyettesének. Miléné Fényi Györgyi képviselő 

asszonyt az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettesének javasolja, 

dr. Szulyovszky Menyhért képviselőt pedig az Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnökhelyettesének. Javaslatai tehát a bizottságok tagjainak, és megkérdezi vállalják-e: a 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke Szabó István képviselő úr. 

 

Szabó István képviselő 

Vállalja. 

 
Berényi András polgármester 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökhelyettese Czirinkó Gyula képviselő úr. 

 

Czirinkó Gyula képviselő 

Vállalja. 
 
Berényi András polgármester 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja Takács Attila képviselő úr. 
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Takács Attila képviselő 

Vállalja. 
 

Berényi András polgármester 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja Miléné Fényi Györgyi képviselő asszony. 

 

Miléné Fényi Györgyi képviselő 

Vállalja. 
 
Berényi András polgármester 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság kültagja Dávid Lászlóné. 

 
Dávid Lászlóné 

Köszöni a megtiszteltetést, vállalja. 

 
Berényi András polgármester 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság kültagja Pásztorné Szána Irma. 

 

Pásztorné Szána Irma 

Vállalja. 
 
Berényi András polgármester 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság kültagja Gulyás Lajos úr. 

 

Gulyás Lajos 

Vállalja. 
 
Berényi András polgármester 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Takács Attila képviselő úr. 

 
Takács Attila képviselő 

Vállalja. 
 
Berényi András polgármester 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökhelyettese dr. Szulyovszky Menyhért 

képviselő úr. 

 

dr. Szulyovszky Menyhért képviselő 

Vállalja. 
 
Berényi András polgármester 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja Szabó István képviselő úr. 
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Szabó István képviselő 

Vállalja. 
 
Berényi András polgármester 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság kültagja Kiss Imréné. 

 

Kiss Imréné 

Vállalja. 
 
Berényi András polgármester 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság kültagja Kiss Gyuláné. 

 
Kiss Gyuláné 

Köszönettel elfogadja és vállalja. 
 
Berényi András polgármester 

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke Kiss Csaba képviselő úr. 

 

Kiss Csaba képviselő 

Köszönettel elfogadja. 
 
Berényi András polgármester 

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettese Miléné Fényi Györgyi 

képviselő asszony. 

 
Miléné Fényi Györgyi képviselő 

Megköszöni a lehetőséget, de nem kíván vele élni, mivel a másik bizottsági tagságát 
elegendőnek érzi. 
 
Berényi András polgármester 

Ez meglepő, mivel képviselő asszony 35 éve pedagógus, és ennek a bizottságnak az 

elnöke is volt. 

 

Miléné Fényi Györgyi képviselő 

Ez így van, és pont ezért nem szeretne ebben a bizottságban dolgozni, és inkább 

kipróbálja magát a másikban. 

 

Berényi András polgármester 

Sajnálattal hallja. Ebben az esetben új képviselőt kell jelölnie elnökhelyettesnek, mert 

jogszabály szerint több beltagnak kell lennie, mint kültagnak. Megkérdezi Szegedi Ferenc 

képviselőt, hogy vállalja-e az elnökhelyettesi posztot. 
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Szegedi Ferenc képviselő 

Egy másik javaslata lenne. Sokan kérdezik a faluban, hogy lehetséges-e földügyekkel 
foglalkozó bizottságot felállítani. Ugyanis vannak olyan 2-3 koronás földek, amiket 15 év 
után el lehet birtokolni bírósági tárgyaláson, és ez a Polgármesteri Hivatalban fog 
lecsapódni. 
 
Berényi András polgármester 

Az elmúlt 24 évben eddig még nem volt földdel kapcsolatos bizottság, így nem is tud 
véleményt formálni egy ilyen felvetésről. Úgy gondolja, hogy ennek megvan a hivatásos 
szerve, a földhivatal, a falugondnok. 
 
Szabó István képviselő 

Felhívja Szegedi Ferenc képviselő figyelmét arra, hogy már tárgyalták az SzMSz 
módosítását és elfogadták, azt már lezárták azzal, hogy három bizottságot hoznak létre. 
Van a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, aminek tárgykörébe tartozik 
tulajdonképpen ez is, hiszen a földügyek, településfejlesztés, tájépítészet, 
környezetvédelem a bizottság területe. Ha ilyen jellegű probléma, panasz van, akkor az a 
Bizottsághoz tartozik. Legfeljebb a feladatkör meghatározásánál egyértelműen be kell 
építeni, hogy ehhez a bizottsághoz tartozik. Másrészt minden ilyen ügy külön hatósági 
ügy, amit bizottság nem tárgyalhat. A tulajdonosokat érintő ügyekre megvannak a 
szakigazgatási szervek, a földhivatal, FM Hivatal és a Bíróság dönthet. Az Önkormányzat 
legfeljebb jelezhet, ha ilyen jellegű probléma van, de egyedi tulajdonjogi ügyekbe mint 
Önkormányzat vagy mint bizottság nem szólhat bele. 
 
Berényi András polgármester 

Megköszöni Szabó István képviselő kiegészítését. Valóban így van, ezt a javaslatot az 
SzMSz tárgyalásakor kellett volna előterjeszteni. Mivel Miléné Fényi Györgyi nem vállalta 
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettesi posztját, mondván 
inkább a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságban próbálná ki magát, így megkérdezi 
Czrinkó Gyula képviselőt, hogy elvállalja-e a z üresen maradt elnökhelyettesi posztot? 
 
Zara András alpolgármester 

Polgármester úr a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökhelyettesének is 
javasolta képviselő urat. 
 
Berényi András polgármester 

Eddig is volt olyan, hogy valaki az egyik bizottságban elnök, a másikban elnökhelyettes 
volt. A két poszt nem zárja ki egymást. Az elnökhelyettes feladata az elnök távollétében 
levezetni a bizottsági ülést, és a képviselő-testületi ülésen beszámolni a bizottsági ülés 
eredményéről 
 
Czirinkó Gyula képviselő 

Váratlanul érte a felkérés, de vállalja. 
 
Berényi András polgármester 

Mivel földügyi bizottságot nem tudnak létrehozni, megkéri Szegedi Ferenc képviselőt, 
hogy legyen az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tagja. 
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Szegedi Ferenc képviselő 

Nem érzi alkalmasnak magát, mivel egész életében termeléssel és gazdálkodással 
foglalkozott, és ez messze áll tőle. Huszonegy éves kora óta a volt cégénél, a TSZ-ben is 
ezzel foglalkozott, nem ért a Bizottság témájához. Azért, hogy csak egyel többen 
legyenek, nem sok értelme van. A másik dolog, hogy támogassa a kultúrát, e nélkül is meg 
tudja tenni, a tiszteletdíját így is szétosztja.  
 
Miléné Fényi Györgyi képviselő 

Ezzel mindnyájan így vannak. 
 
Szegedi Ferenc képviselő 

A lényeg az, hogy érdemleges dolgot szeretne csinálni. 
 
Berényi András polgármester 

Megjegyzi, hogy a kampány-szórólapjában kiemelte, hogy támogatja a sportot. Most itt a 
lehetőség, hogy tevőlegesen is részt tudjon benne venni. 
 
Szegedi Ferenc képviselő 

A saját pénzéből nagyon sokakat támogat, rászorulókat. 
 
Berényi András polgármester 

Az, hogy a tiszteletdíjával ki mit csinál, magánügy. Miután felvette, senkire nem tartozik, 
hogy odaadja az alapítványnak, vagy beviszi az óvodába, hogy vegyenek belőle játékot. 
Fel kell venni, de az azutáni sorsa magánügy. Megkérdezi, hogy vállalja a bizottsági 
tagságot, vagy sem? 
 
Szegedi Ferenc képviselő 

Nem szívesen, de vállalja. 
 
Berényi András polgármester 

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság kültagja Pásztorné Kovács Gabriella 

óvodavezető. 

 

Pásztorné Kovács Gabriella óvodavezető 

Köszönettel elfogadja. 

 

Berényi András polgármester 

Itt fiatalítanak egy kicsit; kültagnak javasolja azt, aki első alkalommal indult képviselő-

választáson, és a 22 indulóból a 10. helyen végzett – Ülveczki Melindát javasolja az 

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság kültagjának. 

 

Ülveczki Melinda 

Köszönettel elfogadja. 
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Berényi András polgármester 

Megvannak a bizottsági elnökök, elnökhelyettesek, tagok, kültagok. Megkérdezi jegyző 
urat, hogyan bonyolítsák le a szabazást. 
 
dr. Széles Szabolcs jegyző 

Mivel megtárgyalták a felkéréseket, a felkért tagok vállalják a megbízást, ezért 
szavazhatnak a szóbeli ismertetés alapján bizottságonként egyben a tagokról. 
 
Berényi András polgármester 

Megkéri a Képviselő-testületet, amennyiben támogatja a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság felállítását az előbbiekben ismertetett tagokkal, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal – az alábbi határozatot hozza a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság felállításáról: 
 

94/2014. (X. 21.) határozat  

a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjainak 
megválasztásáról .  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg: 
Elnök: Szabó István 
Elnökhelyettes: Czirinkó Gyula 
Tagok: Takács Attila, Miléné Fényi Györgyi 
Kültagok: Dávid Lászlóné, Pásztorné Szána Irma, Gulyás Lajos  

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: azonnal 
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Berényi András polgármester 

Megkéri a Képviselő-testületet, amennyiben támogatja a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság felállítását az előbbiekben ismertetett tagokkal, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal – az alábbi határozatot hozza a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság felállításáról: 
 

95/2014. (X. 21 .) határozat  

a Szociális és Egészségügyi Bizottság  tagjainak megválasztásáról .  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg: 
Elnök: Takács Attila 
Elnökhelyettes: dr. Szulyovszky Menyhért 
Tagok: Szabó István 
Kültagok: Kiss Imréné, Kiss Gyuláné 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: azonnal 
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Berényi András polgármester 

Megkéri a Képviselő-testületet, amennyiben támogatja a Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sport Bizottság felállítását az előbbiekben ismertetett tagokkal, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal – az alábbi határozatot hozza a Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sport Bizottság felállításáról: 
 

96/2014. (X. 21.) határozat  

az Oktatási,  Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság  tagjainak 
megválasztásáról .  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Oktatási, 
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg: 
Elnök: Kiss Csaba 
Elnökhelyettes: Czirinkó Gyula 
Tagok: Szegedi Ferenc 
Kültagok: Pásztorné Kovács Gabriella, Ülveczki Melinda 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: azonnal 
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Berényi András polgármester 

Felkéri a bizottságok kültagjait, hogy álljanak fel az eskütételhez. Előolvassa az eskü 
szövegét. 
 
„Én, … becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz, és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. A 
Képviselő-testület bizottságának tagjaként a tisztségemből eredő feladataimat Hosszúpályi 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!” 
 
A bizottsági kültagok az esküt letették. 
 
Berényi András polgármester 

Felkéri az bizottsági kültagokat az esküokmányok aláírására és átvételére. 
 
A bizottsági kültagok aláírják és átveszik az esküokmányokat. 
  



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

2014. október 21-i rendes alakuló ülés jegyzőkönyve  32 / 37 

 

6.) A települési képviselők és az önkormányzati bizottságok tagjainak 
tiszteletdíjáról szóló 4/2013. (II. 27.) rendelet módosítása 
Előadó: Berényi András polgármester 

 
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Berényi András polgármester 

Ezelőtt pár évvel az akkori Képviselő-testület és mindenki, aki a közszférában, 

közigazgatásban dolgozik, hozott egy olyan áldozatot, hogy a tiszteletdíja egy részéről, 

25%-ról lemondtak, ami a képviselőknél 50.000 forintról 40.000 forintra történt 

csökkenést jelentett. Akkor azt mondták, hogy amennyiben az Önkormányzat anyagi 

lehetőségei javulni fognak, visszaállhatnak a bruttó 50.000 forintos tiszteletdíjra. Most, 

hogy ismerik a 3. negyedévről szóló beszámolót, a 2015-ös költségvetésbe már az emelt 

összeget tervezhetik be. Azt javasolja, hogy 2014-ben még a költségvetésbe betervezett 

40.000 forintos tiszteletdíjat tartsák meg, ne módosítsák a rendeletet, és 2015-től 

tervezzék az új összeget. 

Mivel hozzászólás nem érkezett, felkéri a Képviselő-testületet a szavazásra. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal – az alábbi határozatot fogadta el a települési képviselők és az 
önkormányzati bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról: 
 

97/2014. (X. 21 .)  határozat  

a képviselők és külső bizottsági  tagok tiszteletdíjának 
megállapításáról .  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy: 
1.) A települési képviselők és az önkormányzati bizottságok tagjainak 

tiszteletdíjáról szóló 4/2013. (II. 27.) rendelet módosításáról szóló 
rendeletet nem tárgyalja. 

2.) A települési képviselők és az önkormányzati bizottságok tagjainak 
tiszteletdíját 2014. december 31-ig nem változtatja meg. 

3.) A települési képviselők és az önkormányzati bizottságok tagjainak 2015. 
január 1-től hatályos tiszteletdíját a 2014. decemberi képviselő-testületi 
ülésen tárgyalja és állapítja meg. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: azonnal 
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7.)  Különfélék  

7.1) Munkaterv elfogadása a 2014. november -
decemberre vonatkozóan  
Előadó: Berényi András polgármester 

 
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Berényi András polgármester 

Ebből az évből két egész hónap van hátra, november és december. Azok a 

képviselőtársak, akiket újraválasztottak, tudják, hogy az általában november-decemberre 

tervezett beszámolókat előrehozták 2014. szeptember 26-i ülésre. Ismerteti a novemberi 

és decemberi ülések munkatervét. Javasolja, hogy fenntartsák a jogot arra, hogy szükség 

esetén rendkívüli ülést hívjanak össze. 

 

Kiss Csaba képviselő 

Javasolja a későbbiekre is, hogy a képviselő-testületi ülések ne 14.00 órakor kezdődjenek, 

mivel a közszolgálatban dolgozóknak ez akadályt jelent; kezdődjenek később az ülések. 

 

Berényi András polgármester 

Kezdhetnek 16.00 órakor is, de mivel gyakran elhúzódnak az ülések azok az éjszakába 

fognak nyúlni, ami a másnap korán kelő képviselőknek okozhat gondot. Azt viszont már 

most megígéri, hogy a bizottsági ülések 16.00 óránál korábban nem kezdődnek, mivel 

többen jelezték, hogy 16.00 óráig tart a munkaidejük. Ezért javasolja, hogy a bizottsági 

elnökök leghamarabb 16.00 órára hívják össze a bizottsági üléseket. A képviselő-testületi 

ülések kezdődhetnek 15.00 órakor, és kiderül, működik-e. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, 1 nem 
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2014. november-december havi munkatervéről: 
 

98/2014. (X. 21 .) határozat  

a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő -testületének 
2014. november-december havi munkatervéről .  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy: 
1) 2014. november 27-én (csütörtök) 15.00 órától Képviselő-testületi ülést tart 

az alábbi napirendi pontokkal: 

1.) Polgármesteri jelentés 
Előadó: Berényi András polgármester 

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi III. negyedéves 
gazdálkodásáról. 
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 Előadó: Berényi András polgármester  
 Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési 

Bizottság 

3.) Falugazdász tájékoztatója. 
Előadó: Hutai István falugazdász 

4.) Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása. 
 Előadó: Berényi András polgármester  
 Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési 

Bizottság 
 

5.) K ü l ö n f é l é k 

 
2) 2014. december 18-án (csütörtök) 15.00 órától Képviselő-testületi ülést tart 

az alábbi napirendi pontokkal: 

1.) Polgármesteri jelentés 
Előadó: Berényi András polgármester 

2.) K ü l ö n f é l é k 

 
Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: azonnal 
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7.2) Határozat a Hosszúpályi és Környéke Viziközmű 
Beruházási Önkormányzati Társulá sba delegálandó 
önkormányzati képviselőről  
Előadó: Berényi András polgármester 

 

Berényi András polgármester 

Mivel Muszka Sándor Vince nem jutott be az önkormányzati választásokon a Képviselő-

testületbe, így megüresedett a Hosszúpályi és Környéke Viziközmű Beruházási 

Önkormányzati Társulásban egy delegációs hely. Ezért választani kell a helyére egy másik 

képviselő-testületi tagot. Javasolja a posztra Szabó Istvánt, a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság elnökét. Ez havonta-negyedévente jelent rövid 

elfoglaltságot. 

 

Zara András alpolgármester 

Megjegyzi, hogy Muszka Sándor Vince a pénzügyi bizottság elnöke volt, Szabó István 

képviselő úr pedig a pénzügyi bizottságot vezeti, így szakembert tudnánk küldeni a 

Társulási Tanácsba. 

 

Berényi András polgármester 

Muszka Sándor Vince a kampányában hivatkozott arra, hogy a Társulás pénzügyi 

bizottságának az elnöke, igaz a bizottság eddig még egyetlen egyszer sem ülésezett. 

Megkérdezi Szabó István képviselőt, hogy elvállalja-e a megbízást. 

 

Szabó István képviselő 

Vállalja. 

 

Berényi András polgármester 

Felkéri a Képviselő-testületet a szavazásra. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – az alábbi határozatot fogadta el a Hosszúpályi és Környéke 

Viziközmű Beruházási Önkormányzati Társulásba Muszka Sándor Vince helyére delegálandó 

önkormányzati képviselőről: 
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99/2014. (X. 21 .)  határozat  

a Hosszúpályi és Környéke Viziközmű Beruházási Önkormányzati 
Társulásba  delegálandó önkormányzati képviselőrő l .  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
Muszka Sándor Vince helyére Szabó István képviselőt delegálja a Hosszúpályi és 
Környéke Viziközmű Beruházási Önkormányzati Társulásba. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: azonnal 

  































 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: hpalyi.testulet@btm2003.hu 

 

Iktatószám:…/2014.     Napirend száma: 1. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. október 21. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 
Tárgy:  Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása 

 

Készítette:    dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja:  

 

Melléklet: rendelet-tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 
 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A 2014. október 12. napján megtartott önkormányzati választásokat követően az alakuló 

ülésen felül kell vizsgálni az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát.  

 

Tárgyalni kell az alpolgármester státuszát meghatározó 31.§-t, a bizottságok elnevezését és 

hatáskörét részletező 3. számú mellékletet. 

 

Az SzMSz. függelékei nem képezik annak szerves részét, az azokban foglalt adatokat, mint a 

képviselő-testület tagjait felsoroló 1. számú függelék, valamint a roma nemzetiségi 

önkormányzat tagjait felsoroló 7. számú függelék tartalmát hivatalból a lezajlott 

önkormányzati választások során bekövetkezett személyi változásoknak megfelelően 

módosítjuk. 

 

A bizottságok tagjait felsoroló 4. számú függelék pedig az 5) számú napirend során kerül 

módosításra. 

 

Hosszúpályi, 2014. október 16. 

 

 

         dr. Széles Szabolcs 

                  jegyző 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2014.(X.22.) rendelete 

 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2014.(III.28.) rendelet 

módosításáról 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 4/2014.(III.28.) rendeletet (továbbiakban: R.) a 

következőképpen módosítja:  

 

1.§ 

 

(1) A R. 31.§-a az alábbiak szerint módosul: 

 

 

 A képviselő-testület egy főállású/társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. 
 

 

 

 



(2) A R. 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 

 

1./ PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 
 

 

 

2.§ 

 

Jelen rendelet 2014. október 22. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

           Berényi András     dr. Széles Szabolcs 

             polgármester              jegyző 

 

Záradék: 

 

Elfogadta Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 21-

i ülésén. 

 

Kihirdetve 2014. október 22. 

 

 

Hosszúpályi 2014. október 22. 

 

      

        dr. Széles Szabolcs 

      jegyző 

 

  





 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: hpalyi.testulet@btm2003.hu 

 

Iktatószám:…/2014.     Napirend száma: 3. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. október 21. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 
Tárgy:  Polgármester illetményének, költségtérítésének 

határozatba foglalása 

 

Készítette:    dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja:  

 

Melléklet: határozat-tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71.§-nak (2) és (4) bekezdése rendelkezik 

a polgármesteri illetményről. A korábbi szabályozással ellentétben a jogszabály az adott település lakosságszáma 

alapján tételesen meghatározza, hogy mekkora illetményre jogosult a polgármester és ennek megfelelően 

meghatározza a költségtérítést is.  

 

A polgármester a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott 

alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének meghatározott 

százalékára jogosult.  

 

A helyettes államtitkár illetményének 60%-ra jogosult azon település polgármestere, ahol a lakosságszám 1.501 

és 10.000 közötti. Jelenleg ez a 60%-nak megfelelő összeg bruttó 448.726.-Ft, a költségtérítés összege pedig 

ennek az összegnek a 15%-a, vagyis 67.310.-Ft. 

 

A fent ismertetetteknek megfelelően a képviselő-testületnek nincs mérlegelési joga, azonban mégis szükséges a 

jogszabályban meghatározott illetmény és költségtérítés határozatba foglalása.  

 

 

 

…/2014.(X.21.) határozat tervezet 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 71.§ (2), (4) bekezdése alapján a polgármester illetményét, valamint költségtérítését az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

1) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat polgármesterének illetménye bruttó 448.726.-Ft, 

2) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat polgármesterének költségtérítése 67.310.-Ft. 

 

Felelős: dr. Széles Szabolcs jegyző 

Határidő: azonnal 



 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: hpalyi.testulet@btm2003.hu 

 

Iktatószám:…/2014.     Napirend száma: 4. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. október 21. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 
Tárgy:  Alpolgármester illetményének meghatározása, 

költségtérítésének határozatba foglalása 

 

Készítette:    dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja:  

 

Melléklet: határozat-tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80.§-nak (1)-(3) bekezdése rendelkezik 

az alpolgármesteri illetményről. A jogszabály az alpolgármester illetményét a polgármesteri illetményhez köti, 

annak meghatározott százalékában határozza meg, bizonyos fokú döntési lehetőséget biztosít a képviselő-testület 

részére. A költségtérítés egyenlő a megállapításra kerülő illetmény 15%-val. 

 

 

Főállású alpolgármester esetén a polgármesteri illetmény 70-90%-a közötti összegben határozható meg az 

illetmény. 

 

Társadalmi megbízatású alpolgármester esetén a társadalmi megbízatású polgármesteri illetmény (a főállású 

polgármesteri illetmény 50%-a, jelen esetben 224.368.-Ft) 70-90%-a közötti összegben határozható meg az 

illetmény. 

 

 

…/2014.(X.21.) határozat tervezet 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 80.§ (1)-(3) bekezdése alapján az alpolgármester illetményét, valamint költségtérítését az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

1) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat alpolgármesterének illetményét bruttó ……...-Ft-ban határozza 

meg, 

2) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat alpolgármesterének költségtérítését ………….-Ft-ban állapítja 

meg. 

 

Felelős: dr. Széles Szabolcs jegyző 

Határidő: azonnal 

















 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: hpalyi.testulet@btm2003.hu 

 

Iktatószám:…/2014.     Napirend száma: 6. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. október 21. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 
 

Tárgy:       A települési képviselők és az önkormányzati  

bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 

4/2013.(II.27.) rendelet módosítása 
 

Készítette:    dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     Berényi András polgármester 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja:  

 

Melléklet: rendelet-tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 
 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A 4/2013.(II.27.) rendelet határozza meg az önkormányzati képviselők, valamint bizottsági 

tagok tiszteletdíját. 

A képviselő-testület alakuló ülésén szükséges a rendelet felülvizsgálata. A Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 35.§-a rendelkezik a helyi 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról. A jogszabály nem határozza meg a képviselői 

tiszteletdíj mértékét, azt a képviselő-testület határozhatja meg. 
 

Hosszúpályi, 2014. október 16. 

 

 

         dr. Széles Szabolcs 

                  jegyző 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2014.(X.22.) rendelete 

 

A települési képviselők és az önkormányzati bizottságok tagjainak 

tiszteletdíjáról 
 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 35. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a települési képviselők és az önkormányzati 

bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 4/2013.(II.27.) rendeletet (továbbiakban: R.) a 

következőképpen módosítja:  

 

1.§ 

 

(1) A R. bevezető része az alábbiak szerint módosul: 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 

módosított 1994. évi LXIV. törvény 17.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 35. §-ban foglalt 

felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

 



 

(2) A R. 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

A települési képviselők tiszteletdíjának a mértéke havi bruttó (40.000.-Ft)…….. Ft. A 

havi tiszteletdíj magában foglalja a képviselői tevékenység, önkormányzati bizottság 

elnöki, bizottság tagi tevékenység díjazását. 

 
(2) A R. 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
Az önkormányzati bizottságok nem települési képviselői tagjainak tiszteletdíja havi 

bruttó (10.000.-Ft)…….- Ft. 

 

 

2.§ 

 

Jelen rendelet 2014. október 22. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

           Berényi András     dr. Széles Szabolcs 

             polgármester              jegyző 

 

Záradék: 

 

Elfogadta Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 21-

i ülésén. 

 

Kihirdetve 2014. október 22. 

 

 

Hosszúpályi 2014. október 22. 

 

      

        dr. Széles Szabolcs 

      jegyző 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
 

 
 
 
 
 

22001144..  éévvii  nnoovveemmbbeerr--,,  ddeecceemmbbeerr  hhóónnaappookkrraa  

vvoonnaattkkoozzóó  
 

MM UU NN KK AA TT EE RR VV EE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jóváhagyta Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
a …/2014.(X.21.) határozatával. 

 
 



 

 

22001144..  nnoovveemmbbeerr  2277--éénn  ((ccssüüttöörrttöökk))  11440000  óórraaii  kkeezzddeetttteell  

1.) Polgármesteri jelentés 
Előadó: Berényi András polgármester 

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi III. negyedéves gazdálkodásáról. 
 Előadó: Berényi András polgármester  
 Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

3.) Falugazdász tájékoztatója. 
Előadó: Hutai István falugazdász 

4.) Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása. 
 Előadó: Berényi András polgármester  
 Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

5.) K ü l ö n f é l é k 

 

22001144..  ddeecceemmbbeerr  1188--áánn  ((ccssüüttöörrttöökk))  11440000  óórraaii  kkeezzddeetttteell  

1.) Polgármesteri jelentés 
Előadó: Berényi András polgármester 

2.) K ü l ö n f é l é k 
 


