
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
16. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október hó 21. napján 

14,00 órától tartott    a l a k u l ó  üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Csach Gábor Lóránt polgármester, Bárányné Dr. Balázs Mária, Dr. Szabó Géza, Frankó 

Viktória, Gyenes Szilárd, Győri János, Hajnal Sándor Mátyás, Huszár Péter, Lombos István, 
Münzberg Gusztáv, Reznicsek Ferencné és Szedlák Sándor képviselők 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
     Szikora Péter osztályvezető 
     Mega György osztályvezető 
      
MEGHÍVOTTKÉNT JELEN VAN: a Balassagyarmati Helyi Választási Bizottság tagjai 

 
Csach Gábor polgármester felkéri a jelenlévőket, hogy állva, közösen énekeljék el a Himnuszt. 
A Himnusz eléneklése után a polgármester köszönti az alakuló ülésen megjelent vendégeket, az 
intézményvezetőket, a Városi Televízió nézőit. Külön köszönti a Képviselő-testület megválasztott tagjait, 
Palik Ferenc urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyzőt és Skuczi 
Nándor urat, a Megyei Közgyűlés elnökét.   
 
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, minden megválasztott képviselő 
jelen van. Elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 66. §-
a alapján a polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, 
döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő, így Balassagyarmaton 12 fős 
képviselő-testület működik. 
 
Ezután az ülés napirendjének megállapítására kerül sor. Minden képviselőtársam írásban megkapta a 
napirendet. Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait, van-e egyéb napirendi javaslat? 
 
Mivel nem érkezett módosító javaslat, szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 
N a p i r e n d: 
 
1.) A helyi választási bizottság elnökének tájékoztatása az önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásának eredményéről (megbízólevelek átadása) 
 

2.) A képviselők eskütétele 
 

3.) A polgármester eskütétele 
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4.) Polgármesteri program ismertetése 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 

5.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Alpolgármesterének megválasztására (eskütétel) 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 

6.) Előterjesztés Csach Gábor polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 
Előterjesztő: Reznicsek Ferencné korelnök 
 

7.) Előterjesztés Balassagyarmat város főállású alpolgármestere illetményének és költségtérítésének 
megállapítására 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 

8.) Tájékoztató a képviselői tiszteletdíjakról, természetbeni juttatásokról, költségtérítésekről 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 

9.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének bizottságai tagjainak 
megválasztására (eskütétel) 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 

10.) Előterjesztés az előző foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre vonatkozó döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 

11.) Tájékoztató a megválasztott képviselők és bizottsági tagok részére a megbízatással kapcsolatos 
teendőkről (szóbeli) 
Előterjesztő: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 
Csach Gábor polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy valamennyi szavazás – a titkos szavazás is 
– szavazógéppel történik.  
 
N a p i r e n d: 
 
1.) A helyi választási bizottság elnökének tájékoztatása az önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásának eredményéről 
 

Csach Gábor polgármester: Felkérem Palik Ferenc urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy adjon 
tájékoztatást a 2019. október 13-i önkormányzati választások eredményéről. 
 
Palik Ferenc a Helyi Választási Bizottság elnöke megtartja tájékoztatóját. (A tájékoztató a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.)  
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Jelenlévők! 
 
A 2019. október 13-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása végleges eredményéről 
az alábbiakban tájékoztatom Önöket: 
 

• Polgármester-választás: a névjegyzéken szereplő 12.501 fő választópolgárból  a jogosultak 
45.69 %-a, 5.712 fő jelent meg a szavazáson; 

• a leadott szavazatok száma összesen: 5.709, ebből 122 érvénytelen, érvényes 5.587, mely a 
leadott  szavazatok 97,86 %-a. 

• Az érvényes szavazatok közül Gyenes Szilárd, a SZAB jelöltje 2.740  szavazatot  kapott, mely 
az érvényes szavazatok 49,04 %-a.  
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• Csach Gábor Lóránt,  a FIDESZ-KDNP jelöltje 2.847 szavazatot, az érvényes szavazatok 50,96 
%-át kapta, így  BALASSAGYARMAT város polgármesterévé megválasztásra került. 

 
Egyéni képviselők választása: 
 
Balassagyarmat Város Képviselő-testületének  8 tagja egyéni választókerületi képviselő, míg  3 fő 
kompenzációs listáról  szerzett  mandátumot. 
 
A 8 egyéni választókerületben összesen 29 fő jelölt indult:  
 

➢ Független jelölt  1 fő 
➢ Jelölőszervezet jelöltjeként önállóan 20 fő    
➢ Jelölőszervezetek közös jelöltjeként  8 fő 

 
 
A 8 egyéni választókerület 16 szavazókörében a 12.501  fő választópolgárból a jogosultak 45,69 %-a,  
5.712  fő jelent meg a szavazáson. Az egyéni választókerület jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma 
összesen 5.543, mely a leadott szavazatok 97,04 %-a.  
A megválasztott 8  képviselőre összesen 2.796 szavazatot, (az érvényes szavazatok 50,44 %-át) adtak le. 
 
Választókerületenként a megválasztott képviselők neve és a leadott érvényes szavazatok száma az 
alábbiak szerint alakult:    
 
 

Vál. 
Ker. 
száma 

Képviselő neve Névjegy- 
zéken 
lévők 
száma 

Megjelentek 
száma 
Fő / %  

Érvényes  
szavazatok 
száma 

kapott  
érvényes 
szavazatok  
száma 
 

1. Lombos István 
 

1640 766 / 46,68 % 746 /97,38 % 360 / 48,26 % 

2. Huszár Péter Pál 
 

1509 674 / 44,67 % 651 /96,58 % 332 / 51,00 % 

3. Hajnal Sándor Mátyás 
 

1628 732 / 44,96 % 705 /96,31 % 369 / 52,34 % 

4.  Bárányné 
Dr. Balázs Mária 
 

1611 692 /42,95 % 670 /96,82 % 339 / 50,60 % 

5.  Dr. Szabó Géza 1642 699 /42,57 % 680 /97,28 % 341 /50,15 % 

6. Münzberg Gusztáv 
 

1480 695 /46,96 % 676 /97,26 % 348 /51,48 % 

7. Reznicsek Ferenc 
Pálné 

1486 696 /46,84 % 670 /96,26 % 337 /50,30 % 

8. Győri János 
 

1504 758 /50,40 % 745 /98,28% 370 /49,66 % 

 
 
A kompenzációs lista töredékszavazatainak száma 2684, mely a jelölőszervezetek listái között a 
mandátumkiosztáshoz az alábbi szerint oszlott meg: 
 

1. Szövetség a Balassagyarmatiakért Egyesület: 1343 
2. FIDESZ-KDNP 907 
3. Mi Hazánk Mozgalom 254 
4. MUNKÁSPÁRT  180 
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KOMPENZÁCIÓS LISTÁN MANDÁTUMOT KAPOTT KÉPVISELŐK: 
 

1. FRANKÓ VIKTÓRIA   FIDESZ-KDNP 
2. GYENES SZILÁRD   SZAB 
3. SZEDLÁK SÁNDOR   SZAB 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Jelenlévőket, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásával kapcsolatban a választás napján bejelentés, kifogás nem érkezett, a választás rendben, a 
törvényes keretek között zajlott le. 
 
A Választási Bizottság nevében ennyiben kívántam Önöket tájékoztatni, a Polgármester Úrnak és a 
Képviselő-testület valamennyi tagjának további jó munkát kívánok. 
 
 
2.) A képviselők eskütétele (megbízólevelek átadása) 

 
Csach Gábor polgármester: Megadom a szót Gyenes Szilárd képviselő úrnak. 
 
Gyenes Szilárd: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester Úr! Kedves  
Balassagyarmatiak! Mielőtt letennénk az eskünket, a Szövetség a Balassagyarmatiakért Egyesület 
nevében kértem szót. Mindenképpen szeretnék felolvasni egy személyes, a képviselőcsoporthoz 
kapcsolódó nyilatkozatot. Tisztelettel kérnénk ennek a nyilatkozatnak az esküokmányokhoz történő 
csatolását.  
„A Szövetség a Balassagyarmatiakért Egyesület önkormányzati képviselőinek, bizottsági tagjainak 
kiegészítése a képviselői esküokmányhoz: 
 
A 2019. évi önkormányzati választások idején Hazánk nem tekinthető demokratikus jogállamnak. 
Nincs valódi sajtószabadság, a hatalom rendre visszaélt erőfölényével országos és helyi szinten egyaránt. 
A jogállam intézményei névleg megvannak, működésük azonban lényegében formális. 
A demokratikus jogállamok, így a Magyar Köztársaság stabilitását is a széles társadalmi konszenzussal, a 
pártpolitika fölé emelkedő akarattal, az emberi, társadalmi, környezeti stb. jogokat rögzítő valódi Alkotmány 
adhatja. 
A teljes egészében legitim Alkotmány felett független alkotmánybíróságnak kell őrködnie. 
A jelenlegi alaptörvény legitimitása erősen vitatható, mellette számos olyan törvény, jogszabály született, 
amely személyre szabott, alkotmányos alapjai is megkérdőjelezhetőek. Ma nem minden ember egyenlő a 
magyar törvények előtt. 
A SZAB képviselői, figyelembe véve a közjogi kényszerhelyzetet, a zökkenőmentes munkavégzés 
érdekében esküjüket leteszik, a jelen nyilatkozatot az esküokmányhoz kérik csatolni.” 
 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
 
Csach Gábor polgármester: Képviselő úr előre jelezte a frakció álláspontját. Jogszabály nem tiltja az eskü 
kiegészítését, köszönöm az észrevételt. 
Elmondja, hogy a megválasztott képviselők eskütételére, majd a megbízólevelek átadására kerül sor. 
Felkéri Palik Ferenc urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, vegye ki az esküt. 
 
Palik Ferenc HVB elnök: Elmondja, hogy az Mötv. 28. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő 
az alakuló ülésen esküt tesz. Felkéri a megválasztott képviselőket, hogy álljanak fel, és az eskü szövegét 
szíveskedjenek utána mondani. (Felolvassa az eskü szövegét, majd átadja a megválasztott képviselők 
részére a megbízóleveleket. A képviselők aláírják az esküokmányt.) 
 
3.) A polgármester eskütétele 
 
A HVB Elnöke tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ezután a polgármester eskütétele következik. Elmondja, 
hogy az Mötv. 63. §-a szerint a megválasztott polgármester a képviselő-testület előtt esküt tesz. Kéri, hogy 
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az eskütétel idejére mindenki álljon fel. 
(Felolvassa az eskü szövegét, majd átadja a megválasztott polgármester részére a megbízólevelet. A 
polgármester aláírja az esküokmányt.) 
 
 
4.) Polgármesteri program ismertetése (A részletes polgármesteri program a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi) 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 

 
Csach Gábor polgármester:  
 
Tisztelt Képviselő-testület! Balassagyarmat Polgárai! 
 
Mindenekelőtt köszönöm a választóknak, hogy az önkormányzati választások helyi történetében az egyik 
legmagasabb részvétel mellett vettek részt az október 13-i választáson, 17 %-kal többen, mint 2014-ben. 
Ez fontos legitimációt jelent az elkövetkező öt esztendőre. 
 
Köszönöm a Helyi Választási Iroda dolgozóinak, a Helyi Választási Bizottság és a szavazatszámláló 
bizottságok rendes és pártdelegált tagjainak a választások zavartalan lebonyolításában végzett precíz 
munkáját. 
 
Gratulálok a képviselő-testületbe jutott képviselő-társaimnak egyértelmű megválasztásukhoz. Külön örülök 
a bejutott hölgytársainknak, mert meggyőződésem, hogy a döntéseknél szükség van az ő racionális, 
ugyanakkor kompromisszumra törekvő, békés habitusukra, ha másért nem, a mi indulatos férfi egónk 
szelídítése érdekében. 
 
Az október 13-i választáson az Ellenzék is sikert aratott, és a várost kormányzó Polgári Szövetség is. A 
történetében először egyesült ellenzék annak örülhet, hogy 2002 óta először volt képes három egyéni 
körzetet elhódítani a Fidesztől. Ha létrejött volna az összefogásuk, mindezt már 2014-ben is teljesíteni 
tudták volna. A Polgári Szövetség pedig annak örülhet, hogy a rendszerváltás óta immáron hetedik 
alkalommal képes volt elnyerni a balassagyarmati polgárok bizalmát a város irányítására. A minősített 
többség megszerzésével adottak a stabil és nyugodt városvezetés feltételei. 
 
A választók döntése eredményeként a képviselő-testületben 2006 óta először újra szoros a 
többség/kisebbség arány. Ezért – félretéve a rendszerváltás óta megszokott pártpolitikai erődemonstrációs 
logikát – a legfontosabb önkormányzati szakmai bizottságokban ugyanilyen szoros ellenzék/kormánypárt 
arányt, képviselő struktúrát javaslok elfogadásra. Számítok az ellenzék konstruktív munkájára. 
 
Költségvetésünk öt éve hiánymentes és stabil. Munkánkat mindig is a felelős, közös és hosszú távú 
építkezés jellemezte. Nem kapkodunk és nem ötletelünk meggondolatlanul. Választási programunk alapját 
a képviselő-testület ellenzék által is megszavazott stratégiai döntései jelentik: településfejlesztési 
koncepciók, akció- és rendezési tervek, családtámogatási és gazdaságfejlesztési programok, benyújtott 
pályázatok. Közösen végzett erőfeszítéseinknek hála, Balassagyarmat lendületesen halad egy büszke, 
hagyományaihoz hű, modern település létrejötte felé! 
 
Programunk hat pontból áll, így röviden: 
1.) Tovább növeljük a családok támogatását. 
2.) Tovább csökkentjük a helyi adókat. 
3.) Minden idők legjelentősebb zöldterület fejlesztését végezzük el. 
4.) Tovább bővítjük az egészség megőrzését szolgáló fejlesztéseket. 
5.) Modern várost építünk. 
6.) Tovább erősítjük palóc szülőföldünk és a Civitas Fortissima iránti kötődés. 
 
Az a cél, hogy évről évre jobb és jobb legyen az élet Balassagyarmaton. E munkában természetesen 
számítok a képviselő-testület, a helyi civil szervezetek, egyházak, gazdasági szereplők, valamint a lakosság 
együttműködésére: támogatásukra, javaslataikra és építő kritikájukra. 
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Balassagyarmat jó hely, az elkövetkező öt esztendőben tegyük együtt még jobbá! 
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 
 
5.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Alpolgármesterének megválasztására (eskütétel) 

Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 
Csach Gábor polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. 
§ (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére saját tagjai közül 
alpolgármestert/alpolgármestereket választ.  
A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert köteles saját tagjai közül megválasztani az alakuló (vagy 
az azt követő) ülésen.  
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2011.(IV.01.) rendelet 11.§ (5) bekezdése szerint az alakuló ülésen a képviselő-testület tagjai sorából a 
polgármester javaslatára a képviselő-testület megbízatásának időtartamára egy főállású alpolgármestert 
választ titkos szavazással és minősített többséggel. 
 
Én, ennek megfelelően, elsősorban a városüzemeltetési feladatok ellátására Huszár Péter képviselőt 
javaslom főállású alpolgármesternek. Megkérdezem, hogy elfogadja-e a jelölést? 
 
Huszár Péter: Elfogadom. 
 
Csach Gábor polgármester: Hangsúlyozom, hogy az Mötv. 49. § (1a) bekezdése értelmében a jelöltnek 
nem kell bejelentenie személyes érintettségét. Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a jelölt nem kéri zárt 
ülés tartását. Az SZMSZ szabályai szerint a titkos szavazás történhet szavazó berendezés 
igénybevételével, melyről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal a szavazó berendezés 
igénybevételével történő titkos szavazás mellett döntött.  
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen 
szavazattal elfogadott.  
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

210/2019.(X.21.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város Önkormányzata főállású alpolgármesterének 

megválasztásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
Balassagyarmat Város Önkormányzata főállású alpolgármesterévé Huszár Péter Pál 2660 
Balassagyarmat, Jószív u. 35. szám alatti lakost választja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Csach Gábor polgármester: Felkérem Huszár Péter megválasztott alpolgármestert, hogy mint 
alpolgármester, tegye le esküjét, a HVB elnökét pedig felkérem az eskü kivételére. 
 
(A HVB elnöke előmondja az eskü szövegét. Az alpolgármester az eskü letételét követően az esküokmányt 
aláírja, melyet a HVB elnök is ellát az aláírásával.)  
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6.) Előterjesztés Csach Gábor polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 

Előterjesztő: Reznicsek Ferencné korelnök 
 
Csach Gábor polgármester: Felkérem Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyzőt az illetmény megállapítására 
vonatkozó jogszabályok ismertetésére.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt 
Jelenlévők! Mint azt bizonyára Önök is tudják, a főállású polgármestert a vonatkozó jogszabályok 
értelmében illetmény illeti meg. Ennek mértékét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény az államtitkári illetményhez igazítja, mégpedig oly módon, hogy az államtitkárnak, a 
központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló 
illetményének az összegét veszi alapul, és a hivatkozott Mötv. 71. § (4) bekezdés f.) pontja értelmében a 
10.000-30.000 fő lakosságszám esetén, annak 70 %-át jelöli meg, mint illetmény mértéket. 
Összegszerűen ez Balassagyarmat város polgármestere tekintetében 698.000.- Ft-ot jelent. Az e témában 
kiküldött előterjesztés határozati javaslatában is 698.000.- Ft szerepel. 
Az illetmény összege tekintetében a képviselő-testületnek nincs mérlegelésre lehetősége, tekintettel arra, 
hogy a törvény kategorikusan határozza meg ennek a mértékét.   
 
A főállású polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése értelmében havonta az illetményének 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, ennek az összege 104.700.- Ft. Az előterjesztés 2. számú 
határozati javaslata ennek megfelelően tartalmaz döntési javaslatot Csach Gábor Lóránt költségtérítésére 
vonatkozóan. Köszönöm. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Köszönöm a tájékoztatást. Itt szeretném jelezni, hogy e két határozati 
javaslat tekintetében a szavazásnál tartózkodni fogok, személyes érintettség okán. 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja az 1. számú határozati javaslatot – a polgármester illetményének 
megállapításáról –, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

211/2019.(X.21.)   h a t á r o z a t a 
Csach Gábor Lóránt polgármester illetményének megállapításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés f.) pontja alapján Csach Gábor Lóránt 
polgármester illetményét 2019. október hó 14. napjától bruttó 698.000.-Ft/hó, azaz: 
Hatszázkilencvennyolcezer forint összegben állapítja meg. 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 
A Polgármester szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot – a polgármester költségtérítésének 
megállapításáról –, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

212/2019.(X.21.)   h a t á r o z a t a 
Csach Gábor Lóránt polgármester költségtérítésének megállapításáról 
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1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Csach Gábor Lóránt polgármester 
költségtérítését  2019. október hó 14. napjától bruttó 104.700.-Ft/hó, azaz: Egyszáznégyezer-
hétszáz forint összegben állapítja meg. 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 
 
7.) Előterjesztés Balassagyarmat város főállású alpolgármestere illetményének és 

költségtérítésének megállapítására 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 

 
Csach Gábor polgármester: Felkérem Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyzőt az illetmény megállapítására 
vonatkozó jogszabályok ismertetésére.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Ahogyan a főállású polgármester, úgy a 
főállású alpolgármester is illetményre jogosult a megbízatás ellátásának időtartama alatt.  
Az Mötv. 80. § (1) bekezdése az alpolgármester illetményét a polgármester illetményéhez köti, mégpedig a 
polgármester illetményének 70 – 90 %-a közötti összegben határozza meg.  
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az előterjesztésben az adható maximum mértéket jelölte meg az 
előterjesztő, így a polgármesteri illetmény 90 %-ának megfelelő, bruttó 628.200.- Ft/hó összegben 
tartalmazza az 1. számú határozati javaslat az alpolgármester illetményének megállapítását.  
 
Hasonlóan a polgármester költségtérítéséhez, az alpolgármester is jogosult költségtérítésre. Az Mötv. 80. 
§ (3) bekezdése alapján a főállású alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult. Ez összegszerűen azt jelenti, hogy 2019. október hó 21. napjától bruttó 
94.200.- Ft összegben javasolja a 2. számú határozati javaslat megállapítani az alpolgármester 
költségtérítését. Köszönöm. 
 
Huszár Péter alpolgármester: Köszönöm a szót Polgármester úr. Szeretném jelezni, hogy mindkét 
határozati javaslat tekintetében a szavazásnál tartózkodni fogok, személyes érintettség okán. 
 
Csach Gábor polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati 
javaslatot – a főállású alpolgármester illetményének megállapításáról –, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

213/2019.(X.21.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város főállású alpolgármestere illetményének megállapításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §. (1) bekezdésében foglaltak 
alapján Huszár Péter Pál főállású alpolgármester illetményét 2019. október hó 21. napjától havi 
bruttó 628.200.-Ft-ban, azaz: Hatszázhuszonnyolcezer-kétszáz forintban állapítja meg. 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
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A Polgármester szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot – a főállású alpolgármester 
költségtérítésének megállapításáról –, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

214/2019.(X.21.)   h a t á r o z a t a 
Balassagyarmat Város főállású alpolgármestere költségtérítésének megállapításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §. (3) bekezdésében foglaltak 
alapján Huszár Péter Pál főállású alpolgármester költségátalányát 2019. október hó 21. napjától 
tiszteletdíjának 15 %-ban, havi bruttó 94.200.-Ft-ban állapítja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 
 
8.) Tájékoztató a képviselői tiszteletdíjakról, természetbeni juttatásokról, költségtérítésekről 

Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
 
Csach Gábor polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési képviselők és a bizottságok 
nem képviselő tagjainak juttatásáról szóló 32/2014.(XII.23.) önkormányzati rendeletében szabályozta a 
települési képviselők és a bizottságok nem képviselői tagjainak juttatásait. E rendelet jelenleg is hatályos, 
melynek előírásait kell alkalmazni. Ennek megfelelően: 
A képviselő-testület tagjának havi bruttó tiszteletdíja (alapdíj) 73.000.- Ft. A bizottság elnökének tiszteletdíja 
az alapdíjon felül a mindenkori alapdíj 75 %-a. Több bizottsági elnöki tisztség vagy bizottsági tagság esetén 
sem haladhatja meg a tiszteletdíj összege a mindenkori alapdíj 90 %-át. A bizottság képviselő tagjának 
tiszteletdíja az alapdíjon felül a mindenkori alapdíj 35 %-a, több bizottsági tagság esetén sem haladhatja 
meg a tiszteletdíj összege a mindenkori alapdíj 45 %-át. A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja a 
mindenkori alapdíj 35 %-a. 
Összegekben kifejezve ez a következőt jelenti: 

- képviselő-testületi tagok havi bruttó tiszteletdíja: 73.000.- Ft 
- bizottsági elnök havi bruttó tiszteletdíja: 54.750.- Ft 
- bizottság képviselő tagjának havi bruttó tiszteletdíja: 25.500.- Ft 
- bizottság nem képviselő tagjának havi bruttó tiszteletdíja: 25.500.- Ft 
- bizottsági elnök maximális havi bruttó tiszteletdíja többszörös bizottsági 

tagság esetén 138.700.- Ft 
- bizottság képviselő tagjának maximális havi bruttó tiszteletdíja 

többszörös bizottsági tagság esetén 105.800.- Ft 
 
Szeretném jelezni, hogy a képviselő-testület bizottságainak javaslata alapján a jövő évi költségvetésben 
ezen rendelet is felülvizsgálásra kerül.    
   
  
9.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének bizottságai 

tagjainak megválasztására (eskütétel) 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 
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Csach Gábor polgármester: A képviselő-testületi tagok megkapták az előterjesztést, amelyben a 
Szervezeti és Működési Szabályzat 41. § (2) bekezdése értelmében a jelenleg hatályos bizottsági struktúrát 
javasoljuk továbbra is működtetni az önkormányzat szakbizottságaiként.  
Az Ifjúsági és Családügyi Bizottságot 7 fővel, a Városüzemeltetési Bizottságot 7 fővel, a Közbeszerzési 
Bizottságot 5 fővel, a Kulturális Bizottságot 7 fővel és a Pénzügyi Bizottságot 5 fővel. 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy valamennyi érintett vállalta a jelölést és hozzájárult a személyét 
érintő napirendi pont nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 
 
A Polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati javaslatot – az Ifjúsági 
és Családügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról –, melyet a Képviselő-testület egyhangú 
12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

215/2019.(X.21.)   h a t á r o z a t a 
az Ifjúsági és Családügyi Bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúsági és Családügyi 
Bizottság  
elnökének: Bárányné Dr. Balázs Mária képviselőt, 
tagjainak: Szedlák Sándor, 
 Lombos István és 
 Frankó Viktória képviselőket 
nem képviselő tagjának: Jónás Gábort (Pikuli), 
 Kepes Anitát és 
 Lombos Mártonnét választja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. október 25. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

  
A Polgármester szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot – a Városüzemeltetési Bizottság 
elnökének és tagjainak megválasztásáról –, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal 
elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

216/2019.(X.21.)   h a t á r o z a t a 
a Városüzemeltetési Bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városüzemeltetési Bizottság  
elnökének: Münzberg Gusztáv képviselőt, 
tagjainak: Reznicsek Ferencné, 
 Hajnal Sándor és 
 Gyenes Szilárd képviselőket 
nem képviselő tagjának: Fényes Balázst, 
 Márton Istvánt és 
 Bojtos Istvánt választja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. október 25. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
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A Polgármester szavazásra bocsátja a 3. számú határozati javaslatot – a Közbeszerzési Bizottság 
elnökének és tagjainak megválasztásáról –, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal 
elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

217/2019.(X.21.)   h a t á r o z a t a 
a Közbeszerzési Bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottság  
 elnökének: Dr. Szabó Géza képviselőt, 
 tagjainak: Győri János és 
  Bárányné Dr. Balázs Mária képviselőket 
 nem képviselő tagjának: Keviczky Richárdot és  
  Pulay Lászlót választja meg. 
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. október 25. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a 4. számú határozati javaslatot – a Kulturális Bizottság elnökének 
és tagjainak megválasztásáról –, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

218/2019.(X.21.)   h a t á r o z a t a 
a Kulturális Bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztásáról 
 

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Bizottság  
 elnökének: Frankó Viktória képviselőt, 
 tagjainak: Szedlák Sándor, 
  Münzberg Gusztáv és 
  Reznicsek Ferencné képviselőket 
 nem képviselő tagjának: Medvácz Lajost, 
  Siket Bélát és 
  Benkó Tamást választja meg. 
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. október 25. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
A Polgármester szavazásra bocsátja az 5. számú határozati javaslatot – a Pénzügyi Bizottság elnökének 
és tagjainak megválasztásáról –, melyet a Képviselő-testület egyhangú 12 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

219/2019.(X.21.)   h a t á r o z a t a 
a Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztásáról 
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1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság  
elnökének: Lombos István képviselőt, 
tagjainak: Reznicsek Ferencné és  
 Frankó Viktória képviselőket 
nem képviselő tagjának: Palik Ferencet és 
 Izsák Erikát választja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. október 25. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 
Csach Gábor polgármester: Minden megválasztott tagnak gratulálok, az előttük álló 5 évben jó munkát 
kívánok. 
 
Következik a külső bizottsági tagok eskütétele. Kérem a jelenlévőket az eskütétel idejére álljanak fel.  
(A polgármester előmondja az eskü szövegét, melyet a külső bizottsági tagok utána mondanak. Az eskü 
letételét követően az esküokmányt aláírják, melyet a polgármester is ellát aláírásával.) 
 
 
10.) Előterjesztés az előző foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre vonatkozó döntések 

meghozatalára 
Előterjesztő: Csach Gábor polgármester 

 
Csach Gábor polgármester: Az újonnan megválasztott képviselő-testület az előző, foglalkoztatási 
jogviszonyban álló polgármesternek végkielégítést, illetve azon felüli további (háromhavi) juttatást állapíthat 
meg.  
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 225/D. § (1) bekezdése szerint a 
polgármestert, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 69. § (1) bekezdés a) pontja - az új polgármester 
megválasztása - vagy f) pontja - a tisztségről történő lemondás - alapján szűnt meg, végkielégítésként 
háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg, amelyet a képviselő-testület további, 
legfeljebb háromhavi illetménynek megfelelő összeggel kiegészíthet. Ez a juttatás nem illeti meg a 
polgármestert, ha országgyűlési képviselői, alpolgármesteri vagy polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyt 
létesít.  
 
A 225/D. § (1) bekezdése szerinti juttatás összege akkor fizethető ki, ha a munkakör átadása nyolc 
munkanapon belül megtörtént. Szeretném jelezni, hogy csütörtökön fog megtörténni a munkakör átadás-
átvétele. 
 
Tekintettel Medvácz Lajos Ferenc polgármester úr elmúlt három ciklusban végzett lelkiismeretes és odaadó 
munkájára, javaslom, hogy a Képviselő-testület a maximálisan adható háromhavi illetménnyel egészítse ki 
a leköszönő polgármester végkielégítését. 
 
Kérdés, vélemény az elhangzottak kapcsolatosan? 
 
Lombos István: Köszönöm a szót Polgármester úr. Elismerve Medvácz Lajos polgármester úrnak az eddig 
végzett, igen-igen kimagasló munkáját, engedjék meg, hogy én az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően 
szavazzak ezzel a napirenddel kapcsolatosan. Köszönöm szépen. 
 
Csach Gábor polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal elfogadott. 
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
220/2019.(X.21.)   h a t á r o z a t a 

Medvácz Lajos Ferenc polgármester végkielégítésének megállapításáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 225/D. § (1) bekezdés alapján Medvácz Lajos Ferenc leköszönő 
polgármester végkielégítését hat havi illetményének megfelelő összegben állapítja meg. 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
 
11.) Tájékoztató a megválasztott képviselők és bizottsági tagok részére a megbízatással 

kapcsolatos teendőkről (szóbeli) 
Előterjesztő: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 
Csach Gábor polgármester: Felkérem Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testületet a képviselők vagyonnyilatkozattételi, a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő 
felvétel kérelmezése iránti kötelezettségről, valamint az összeférhetetlenségre és méltatlanságra vonatkozó 
jogszabályi előírásokról. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Igyekszem rövidre fogni, de a lényeget el 
kell mondanom.  
 
Először az összeférhetetlenséggel kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni. Az összeférhetetlenség 
megállapítását a már sokszor hivatkozott, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 36. §-a szabályozza. Ezek szerint: 
 

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

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

aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá 
eső szellemi tevékenységet lát el, illetve nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll; 

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

b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője; 
c)  állami tisztviselő, kormánytisztviselő olyan államigazgatási szervnél, amelynek illetékességi területén 

az adott önkormányzat működik; 
d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses állományú 

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

e) jegyző (főjegyző), aljegyző, továbbá ugyanazon önkormányzat polgármesteri hivatalának vagy közös 
önkormányzati hivatalának köztisztviselője, alkalmazottja; 

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

továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj24id833
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj26id833
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj27id833
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj28id833
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gazdasági társaság legfőbb szervének - kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve a képviselő-testület 
-, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja; 

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

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

 
Az Mötv. 37. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a 
megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles 
megszüntetni. Amennyiben jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az 
összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor az 
önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban 
megerősített lemondó nyilatkozatának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságnak 
történő átadását az összeférhetetlenség megszüntetésének kell tekinteni. 

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

 
Pár gondolat a méltatlansággal kapcsolatosan: 
Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a 
megbízatását, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek; akinek az 
állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - 
köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - 
részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - 
nem rendezi; akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki 
nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és a bírósági határozat 
szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette; aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró 
jogerős bírósági döntés végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja; illetve aki 
az Mötv. 36. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület tudomására. 
 
Az Mötv. 38. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő és a polgármester megválasztásától 
számított harminc napon belül – tehát 2019. november 13. napjáig – köteles kérelmezni felvételét az adózás 
rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: 
adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának 
hónapját követő hónap utolsó napjáig, azaz legkésőbb 2019. december 31. napjáig köteles a képviselő-
testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az 
adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba 
történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-
testületet és a kormányhivatalt. 
 
Még egy fontos kötelezettség, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség. Az önkormányzati képviselő és 
a polgármester megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon 
belül az Mötv. 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő és a 
polgármester saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, valamint gyermekének vagy gyermekeinek (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet 
szerinti vagyonnyilatkozatát. 
A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő és 
a polgármester e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, 
költségtérítést nem kaphat. 
 
És az utolsó kötelezettség, amire felhívnám a Tisztelt Képviselő Hölgyek, Urak figyelmét, hogy az Mötv. 32. 
§ (2) bekezdésének j.) pontja alapján az önkormányzati képviselő az eskütételét követően három hónapon 
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belül köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen. 
Köszönöm a türelmüket és a figyelmüket. 
 
Lombos István: Nekem egy kérdésem van. Bár nem vagyunk sokan az elmúlt ciklus képviselői közül, de 
nekünk minden évben le kellett adni a vagyonnyilatkozatunkat. Nekünk is kell 30 napon belül új 
vagyonnyilatkozatot tenni? 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen. 
 
Csach Gábor polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A képviselői juttatások tekintetében még néhány 
dolog: Minden megválasztott képviselő választhat egy országos vagy megyei napilapot, továbbá jogosult 
laptop igénylésére, illetve az önkormányzat természetes módon mind intézményeiben, mind a Városházán 
biztosít fogadó napi lehetőséget. Nyilvánvalóan elsősorban az egyéni képviselők tehetnek foglalást, és 
utána a listán bejutott képviselők. Ugyanígy, tehát akár a Városházán, akár az intézményekben az egyéni 
képviselők lakossági fórumaira is biztosítunk helyiséget.   
Végezetül szeretném mindannyiukat meghívni október 23-án, a nemzeti ünnepünkön tartott 
rendezvényeinkre, elsőként a Hétvezér u. 24-es számú ház falánál október 13-án 15.00 órakor ifj. Dobó 
József emléktáblájának felavatására. Ő volt az első, a recski munkatáborból sikeresen megszökött rab.  
16.00 órakor az 56-os Forradalmi Bizottság emléktáblájánál a Bajcsy úton lesz az ünnepség, 17.00 órakor 
pedig sor kerül a minden évben szokásos szakmai díjak átadására a Vármegyeházán, majd az ezt követő 
állófogadásra.  
 
Ezután felkéri a jelenlévőket, hogy állva, közösen énekeljék el a szózatot. 
 
A Polgármester 15 óra 30 perckor elköszön a Gyarmati TV nézőitől és bezárja az ülést. 
 
 
 
 
 
 
 
 /: Csach Gábor :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 


