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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

15/2019.  

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  

 

 
 

Készült: 2019. október 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testület alakuló üléséről. 

Ülés helye: Önkormányzat Nagyterme, Bánk, Hősök tere 11. 

Az ülés vezetője:  Torma Andrea polgármester 

   

Jelen vannak: Torma Andrea  polgármester 

 Csizmár Gábor képviselő 

 Hákli Tibor képviselő 

 Hugyecz Enikő képviselő  

 Ivanics András képviselő 

 Henczné Helki Bernadett jegyző helyettes 

 

Vendégek: jelenléti ív szerinti 26 fő 

 

Torma Andrea polgármester 

Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait és a vendégeinket! Nagyon köszönöm, hogy 

jelenlétükkel megtisztelik a képviselő-testület alakuló ülését!  

Szeretném megköszönni a bánkiak bizalmát, és a rám adott szavazatokat! Úgy gondolom, büszkék lehetünk 

arra, hogy Bánkon alapvetően a tervekről és a programokról szólt a választási küzdelem, tiszteletben tartva 

mások emberi és szakmai méltóságát, véleményét és gondolatait. Nagyon fontos, hogy ez a jövőben is így 

legyen, hiszen a következő öt évben együtt kell gondolkoznunk, együtt kell dolgoznunk a közös otthonunkért. A 

mai testületi ülésen a képviselő-testület megalakul, ezt követően kezdi meg munkáját.  

Megállapítom, hogy az alakuló ülésen valamennyi képviselő-testületi tag jelen van, így a képviselő-testület 

ülése határozatképes, ezért azt megnyitom.  

A jegyzőkönyv hitelesítőjének Ivanics András képviselőt javaslom.  

A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta. 

 

A Képviselő-testület a meghívóban szereplő, javasolt napirendeket egyhangúan elfogadta. 

A Képviselő-testület az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

Napirend         

 

1. A helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati képviselők és polgármesterek  

választásának eredményéről 

 

2. A helyi önkormányzati képviselők eskütétele 

 

3. A polgármester eskütétele, köszöntő beszéde 

 

4. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 

5. Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, alpolgármester eskütétele 

 

6. A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
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7. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

 

8. Az ügyrendi bizottság tagjainak megválasztása, eskütétele 

 

9. Tájékoztatás a képviselők egyes kötelezettségeiről 

 

 

 

1. Nap irend   A helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásának eredményeiről  
 

 

Torma Andrea polgármester 

Megkérem Laukó Józsefnét, a helyi választási bizottság elnökét, tartsa meg összefoglaló tájékoztatóját az 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13-ai választásáról, és ismertesse annak végleges 

eredményét! 

 

Laukó Józsefné, a helyi választási bizottság elnöke 

Szeretettel köszöntöm a tisztelt választópolgárokat! A választás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlott, 

rendkívüli esemény nem történt. A névjegyzéken szereplő választópolgárok száma 607 fő, a szavazáson részt 

vett 428 fő, tehát a választópolgárok közel 71 %-a megjelent a szavazáson, ami viszonylag magas részvételi 

aránynak mondható.  

Szavazáson megjelent 428 fő. 

A képviselő választáson érvénytelen szavazatok száma: 5, érvényes szavazatok száma összesen: 423. 

Polgármesterre adott szavazatok száma:  

Torma Andrea                   független jelölt  271 szavazat  

Szikora Zsolt                     független jelölt  152 szavazat 

 

Képviselőkre adott szavazatok száma: 

Csizmár Gábor független jelölt 230 szavazat 

Hákli Tibor független jelölt 227 szavazat 

Ivanics András független jelölt 202 szavazat 

Hugyecz Enikő független jelölt 142 szavazat 

 

A lakosságszám alapján megválasztható képviselők száma: 4. Az elért szavazatok alapján a helyi 

önkormányzati képviselő-testület tagjai: Csizmár Gábor, Hákli Tibor, Ivanics András, Hugyecz Enikő. 

 

Torma Andrea polgármester 

Megköszönöm a helyi választási bizottság elnökének tájékoztatását!  

 

 

 

2. Nap irend   A helyi önkormányzati képviselők eskütétele 

 

 

Torma Andrea polgármester 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 28.§ (2) bekezdés értelmében az 

önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén a képviselő-testület előtt a törvényben 

meghatározott szöveggel esküt tesz, és erről eskü okmányt ír alá, így most sor kerül a képviselők eskütételére. 

Felkérem Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettest, hogy a megválasztott önkormányzati képviselőktől vegye 

ki az esküt! Megkérem az esküt tevő képviselőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni és tegyék le az 

esküt! 

 

Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 

Kérem a megjelenteket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni! 
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Kérem, hogy az „én” elhangzását követően mindenki saját nevét legyen szíves mondani! Az eskü szöveg végén 

az „Isten engem úgy segéljen” mondat az eskütevő meggyőződése szerint mondható, vagy elhagyható. 

 

Henczné Hekli Bernadett  jegyző helyettes előolvassa az eskü szövegét, és a képviselők leteszik az esküt: 

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

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; helyi önkormányzati 

képviselő tisztségemből eredő feladataimat BÁNK fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 

teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint:) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az esküt tett képviselők aláírták az eskü-okmányt. (Az eskü okmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 

Gratulálok a képviselőknek, és munkájukhoz sok sikert kívánok! 

 

 

 

3. Nap irend   A polgármester eskütétele, köszöntő beszéde 

 

 

Torma Andrea polgármester 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 63.§-a értelmében a polgármester 

megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt, erről okmányt ír alá. Felkérem Henczné Hekli 

Bernadett jegyző  helyettest, hogy a polgármestertől vegye ki az esküt! 

 

Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 

Kérem a megjelenteket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni! Kérem, hogy az „én” elhangzása után a 

saját neved legyél szíves mondani, az eskü szöveg végén az „Isten engem úgy segéljen” szöveg a saját 

meggyőződésed szerint mondható vagy elhagyható. 

 

Henczné Hekli Bernadett  jegyző helyettes előolvassa az eskü szövegét, Torma Andrea polgármester leteszi az 

esküt. 

„Én, Torma Andrea, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármester tisztségemből 

eredő feladataimat BÁNK fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 

magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint:) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az esküt követően a polgármester esküokmányt ír alá. 

 

Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 

Gratulálok és sok sikert kívánok a munkádhoz! 

 

Torma Andrea polgármester 

Az élet, egy település élete is, örök folytonosság. Semmilyen végcélhoz nem akar eljutni, lényege a változás, az 

alkalmazkodás az újjászületés körforgása. Mi, akik itt élünk, célokat tűzünk ki magunk elé, egy-egy utca, a 

strand felújítása, járda építése, csatornázás, vagy egy önkormányzati választás megnyerése. Mi, akik itt élünk 

időleges sikereinkkel, csak vendégek vagyunk a múlt örökségén, a kölcsönkapott jövő bizalmából. Most 

lehetőséget kaptunk arra, hogy jól gazdálkodjunk az örökséggel, és megszolgáljuk a bizalmat. Alázattal, 

figyelemmel! Az a feladatunk, hogy megőrizzük azt, ami érték, miközben új lehetőségeket keresünk, új célokat 

tűzünk ki annak érdekében, hogy jó legyen itt élni. Nincsenek nagy ígéreteim. Jól ismerem a falut, az itt élőket, 

tisztában vagyok a lehetőségeinkkel és a korlátainkkal is. Nem fogom elsorolni a teendőinket, az elmúlt néhány 

hétben számtalanszor elmondtuk. Mindannyian tudjuk, mi vár ránk a következő években. Amiről azonban 
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beszélni szeretnék, az a hitem. Hiszek abban, hogy közösen, egymás életére, egymás érdekeire és igényeire 

figyelve el tudjuk érni a magunk elé kitűzött célokat. Hiszek a megbízhatóságban és a kiszámíthatóságban, a 

törvényekben, és a jól elvégzett munka sikerében. Hiszek a bánkiakban, az erejükben, a kitartásukban, a 

jószándékukban, a vállalkozókedvükben és a vendégszeretetükben. És végül hiszek önmagamban, és abban, 

hogy meg fogom szolgálni az elnyert bizalmat! Köszönöm! 

 

 

 

Ivanics András képviselő 

Szeretnék gratulálni Andreának, október 13-án polgármester jelöltként sikerült 2/3-os többséget elérni! Egy 

kicsit magamnak is érzem ezt a győzelmet - ha lehet ezt mondani, mert először nekünk mondta el a képviselő-

testületi ülésen, hogy befejezi a jegyzői munkát, és a továbbiakban, mint polgármester szeretne a településért 

dolgozni. Sokan tudják a faluban, én már nem szerettem volna indulni sem polgármesternek, sem 

képviselőként, de miután beszélgettünk és Te elmondtad, szeretnél továbbra is ezzel a testülettel dolgozni, 

innentől kezdve regnáló polgármesterként kötelességem volt emellett letenni a voksot, és mondhatom, nem is 

magam miatt, hanem érted lobbiztam a választások idején. Köszönetemet szeretném kifejezni a választóknak, 

akik 70 % felett jöttek el szavazni a település polgármesterére és a testületi tagokra. A legitimitása a mostani 

testületnek bőven megvan, nem mondhatja senki, hogy néhány szavazattal jutott pozícióhoz. Igazából most 

lehetne megmutatni, hogy ki az igazi bánki, ne addig akarjanak tenni a településért, amíg „nekem is” valami 

előnyöm van belőle, hanem megtenni mindent azért, amivel a település érdekében előre lehetne mozdítani. 

Arra, kérem, figyeljenek, hogy nehogy „Furuczki és Ferdinánd” Urak mondják meg a bánkiaknak Bánkról a 

véleményüket! Sajnálom, hogy Ők parancsot teljesítenek, természetes, hogy azt írják le, amit a főnökük mond. 

Ezeket át kell gondolni a bánkiaknak, és fenntartással fogadni a „színes” újságnak a cikkeit! Köszönet a 

legvégén a kampány főnök Úrnak és a 30 fős szakmai stábnak, akik nekem jókívánságokat kívántak a 

nyugdíjamhoz! Üzenem nekik, hogy én már megéltem, kívánom nekik, éljék meg Ők is! Köszönöm! 

 

Dr. Tury Endréné vendég 

1990 óta vagyok itt. Sok sikert kívánok! Minden körülmények között, mindenki tájékozódjon, 30 évig mi 

történt, mert mindig minden a falu javára történt! 

 

Torma Andrea polgármester 

Megkérdezem a képviselőket, van -e még valakinek hozzászólása? 

 

További hozzászólás nem volt, a polgármester a napirend tárgyalását lezárta. 

 

 

 

4. Nap irend   Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 

 
Torma Andrea polgármester 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74.§ (1) bekezdése kimondja, a 

képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel hozott határozattal, a 

polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére saját tagjai közül alpolgármestert választ, 

alpolgármestereket választhat. A megválasztásra általam javasolt alpolgármesterek száma nem egyezik meg a 

képviselő-testület hatályos szervezeti és működési szabályzatában foglaltakkal, ezért az alpolgármester 

választás előtt a szervezeti és működési szabályzat módosítását terjesztem a képviselő-testület elé. A rendelet-

tervezetet a képviselő-testület tagjai megkapták, kérdezem, hogy az előterjesztett rendelet-tervezettel 

kapcsolatban van-e a képviselők részéről észrevétel, kérdés, hozzászólás? 

 
Hugyecz Enikő képviselő 

Igen, pénteken ezzel kapcsolatban  írtam egy beadványt, nem tudom,  megkapta-e a testület többi tagja? A 

beadványban a 4-5. napirendi ponthoz kapcsolódóan írtam. 

 

Torma Andrea polgármester 

A beadványt a képviselők nem kapták meg, de az adott napirendhez kapcsolódó véleményeket itt az ülésen a 

napirend tárgyalása során el lehet mondani. Tehát most a 4. napirendhez kapcsolódó hozzászólásokat kérem! 
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Hugyecz Enikő képviselő 

Akkor inkább a titkos szavazásnál az 5. napirendnél szeretném elmondani. 

 
Torma Andrea polgármester 

A 4. napirendi ponthoz kapcsolódóan van-e valakinek hozzászólása, kérdése, észrevétele? A rendelet 

elfogadásához minősített többség, tehát legalább 3 igen szavazat szükséges. 

 
Hozzászólás, véleményén, kérdés, más javaslat nem volt. 

Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az 

előterjesztett szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadásával, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

A képviselő-testület megtárgyalta a szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló előterjesztést és 

rendelet-tervezetet, és 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 

következő rendeletet: 
 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2019. (X.27.) önkormányzati RENDELETE 
 

a szervezeti és működési szabályzat módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Torma Andrea polgármester 

A rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. Megkérem Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettest, írjuk alá 

az elfogadott rendelet. Megkérem Henczné Hekli Bernadettet, hogy gondoskodjon a rendelet azonnali 

kihirdetéséről. 

 
Heczné Hekli Bernadett jegyző helyettes gondoskodik a 8/2019. (X.27.) önkormányzati rendelet önkormányzati 

hirdetőtáblán történő azonnali kihirdetéséről. 

 
Hugyecz Enikő képviselő 

Az 5. napirendi pontnál már szavazunk? 

 
Torma Andrea polgármester 

Igen, az 5. napirendnél is fogunk szavazni. 

 
Hugyecz Enikő képviselő 

Akkor felolvashatnám, ami a 4-5. napirendi ponthoz észrevételem volt ezzel kapcsolatban? 

 
Torma Andrea polgármester 

Jelenleg a 4. napirendnél tartunk, ami ehhez kapcsolódik, azt igen. Ami az 5. napirendhez kapcsolódik, azt 

kérem, hogy az 5. napirendnél mond el. Mindig azt az észrevételt vagy kérdést kérem elmondani, ami az épp 

tárgyalt napirendhez kapcsolódik. 

 
Hugyecz Enikő képviselő 

Én a beadványomat szeretném felolvastatni, és jegyzőkönyvbe vetetni. 

 
Torma Andrea polgármester 

A jegyzőkönyv mellékleteként be lesz csatolva a beadvány, és az adott napirendi témához tartozó észrevételeket 

el lehet mondani az adott napirend tárgyalása során. 
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5. Nap irend   Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, alpolgármester eskütétele 

 

 
Torma Andrea polgármester 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. §értelmében az alpolgármester 

választással kapcsolatban titkos szavazást kell tartani. A titkos szavazást a képviselőkből létrehozott 

úgynevezett szavazatszámláló bizottság bonyolítja le. A titkos szavazásról egy külön jegyzőkönyv készül, mely 

a képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi. A titkos szavazás lebonyolításához 

javaslatot szeretnék tenni a szavazatszámláló bizottság összetételére. A szavazatszámláló bizottság elnökének 

Ivanics András képviselőt, tagjának pedig Hugyecz Enikő képviselőt javaslom. Megkérdezem a képviselőket, 

elfogadják-e  a javaslatot? 

 
Hugyecz Enikő képviselő 

Igen. 

 
Ivanics András képviselő 

Igen. 

 
Torma Andrea polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a szavazatszámláló bizottság tagjaira 

vonatkozó javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A képviselő-testület a szavazatszámláló bizottság tagjaira vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő határozatot: 

 

117/2019. (X.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az alpolgármester 

választással kapcsolatos titkos szavazás lebonyolítására - szavazatszámláló 

bizottságot választ. 

A szavazatszámláló bizottság tagjai: Ivanics András elnök 

     Hugyecz Enikő bizottsági tag. 

      

A szavazatszámláló bizottság ellátja az alakuló ülésen az alpolgármester 

választáshoz kapcsolódó titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   szavazatszámláló bizottság elnöke 

 

 

Torma Andrea polgármester 

Az előző napirendben elfogadott szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet értelmében 

a megválasztásra kerülő alpolgármesterek száma 2. Alpolgármesternek Csizmár Gábor képviselőt, valamint 

Hákli Tibor képviselőt javaslom.  

Megkérdezem Csizmár Gábort, hogy elfogadja-e a jelölést? 

 
Csizmár Gábor képviselő 

Igen. 

 
Torma Andrea polgármester 

Megkérdezem Hákli Tibort, hogy elfogadja-e a jelölést? 

 
Hákli Tibor képviselő 

Igen. 
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Torma Andrea polgármester 

Tájékoztatom a jelölteket, hogy a jelöltek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a 

választásra vonatkozóan kérhetik a zárt ülés tartását. Kérik a zárt ülés tartását? 

 
Csizmár Gábor képviselő 

Nem. 

 
Hákli Tibor képviselő 

Nem. 

 
Torma Andrea polgármester 

Felkérem a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás technikai lebonyolítását! 

 

 

 

 

Ivanics András képviselő, szavazatszámláló bizottság elnöke 

A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon történik, urna igénybevételével. A szavazólapon érvényesen 

legfeljebb 2 jelöltre lehet szavazni. A szavazólapot borítékba helyezve az urnában kell elhelyezni. Az urnában 

elhelyezett szavazólapokat a szavazatszámláló bizottság számolja meg. Mindenki két szavazólapot kap, az 

egyiken Csizmár Gábor jelöltre lehet szavazni, a másikon Hákli Tibor jelöltre, mindkét szavazólapon a 3 

megjelölt válasz közül – igen, nem, tartózkodom – csak egyet lehet megjelölni, egymást metsző két vonallal, a 

szavazat előtti körben. 

 

A szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy az urna üres. A szavazatszámláló bizottság lebélyegzi és a 

képviselő-testület tagjai részére kiosztja a szavazólapokat és a borítékokat. A képviselő-testület tagjai 

szavaznak, a szavazólapokat a borítékba, majd az urnába helyezik. 

A szavazatszámláló bizottság kibontja az urnát, felbontja a borítékokat és megszámolja a szavazatokat. 

A szavazatszámláló bizottság összesíti a szavazatokat, a szavazásról elkészítik a jegyzőkönyvet, melyet a 

szavazatszámláló bizottság tagjai és a jegyző helyettes, mint jegyzőkönyvvezető aláírnak. 

 

Torma Andrea polgármester 

Felkérem a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét! 

 
Ivanics András képviselő, a szavazatszámláló bizottság elnöke Csizmár Gábort 4 igen szavazatot, és 1 nem 

szavazatot kapott, tartózkodás nem volt.  

 

A képviselő-testület titkos szavazással 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

118/2019. (X.27.) képviselő-testületi határozat 

 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a titkos szavazás 

eredményeként 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 

Csizmár Gábor képviselőt (Bánk, Dózsa György utca 34. alatti lakos) társadalmi 

megbízatású alpolgármesterré választotta. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos, a legközelebbi önkormányzati képviselők és 

polgármester választásáig, illetve ellenkező tartalmú döntésig 

Felelős:    polgármester 

 

 

 
Ivanics András képviselő, a szavazatszámláló bizottság elnöke: Hákli Tibor 5 igen szavazatot kapott, 

ellenszavazat és tartózkodás nem volt. 
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A képviselő-testület titkos szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és  tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

119/2019. (X.27.) számú képviselő-testületi határozat 

 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a titkos szavazás 

eredményeként 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Hákli 

Tibor képviselőt (Bánk, Petőfi út 38. alatti lakos) társadalmi megbízatású 

alpolgármesterré választotta. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos, a legközelebbi önkormányzati képviselők és 

polgármester választásáig, illetve ellenkező tartalmú döntésig 

Felelős:    polgármester 

 

 
Torma Andrea polgármester 

Megkérem a megválasztott alpolgármestereket, hogy alpolgármesteri tisztségükben is tegyék le az esküt. 

Felkérem Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettest, hogy az alpolgármesterektől vegye ki az esküt! 

 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 

Kérem az alpolgármestereket álljanak fel! Kérem, hogy az „én” elhangzása után a saját nevetek legyetek szíves 

mondani, az eskü szöveg végén az „Isten engem úgy segéljen” szöveget a saját meggyőződésetek szerint 

mondhatjátok vagy elhagyhatjátok! 

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

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

tisztségemből eredő feladataimat BÁNK fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint:) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az esküt követően az alpolgármesterek esküokmányt írnak alá. 

 

 

 

6. Nap irend   A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása  

 

 
Torma Andrea polgármester 

Bejelentem személyes érintettségemet, ezért a döntéshozatalban nem kívánok részt venni. Az ülés vezetését 

átadom Hákli Tibor alpolgármesternek. 

 
Hákli Tibor alpolgármester 

Tisztelt képviselő-testület, vendégeink! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a  

polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el. A társadalmi megbízatású 

polgármester megbízatásának időtartamára tiszteletdíjra jogosult. A polgármester tiszteletdíját összegszerűen 

kell meghatározni a törvény rendelkezései alapján. A társadalmi megbízatású polgármester havonta a főállású 

polgármester illetményének 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. A főállású polgármester 

illetménye az 501–1500 fő közötti lakosságszámú település polgármestere esetében 398.900 Ft. A társadalmi 

megbízatású polgármester havonta a főállású polgármester illetményének 50%-ával megegyező összegű 

tiszteletdíjra jogosult. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezik arról is, hogy a 

társadalmi megbízatású polgármester havonta költségtérítésre jogosult, amely a tiszteletdíjának 15%-ában 

meghatározott összeg, vagyis 29.900 Ft. Kérem a képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést 

megtárgyalni, és a polgármesteri tiszteletdíj, valamint a költségtérítés tekintetében döntést hozni! 

 

Ivanics András képviselő 
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A törvény adta rendelkezés alapján nem sok dolgunk van, el kell fogadnunk! A Polgármester Asszony 

tiszteletdíjasként vállalja a tevékenységet, gyakorlatilag 199.500 Ft bruttó, valamint költségtérítésként 29.900 

Ft összegben. 

 

További hozzászólás nem volt. 

 

Hákli Tibor alpolgármester: a képviselő-testület a polgármester illetményére és költségtérítésére vonatkozó 

előterjesztést megtárgyalta, és szavazásra teszem fel a kérdést, aki elfogadja a polgármester illetményéről és 

költségtérítéséről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A képviselő-testület a polgármester illetményéről és költségtérítéséről szóló határozati javaslatot 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a  következő határozatot: 

 

120//2019. (X.27.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (5) bekezdése 

alapján Torma Andrea társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját 2019. 

október 13-tól – megbízatásának időtartamára – havi bruttó 199.500 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése 

alapján Torma Andrea társadalmi megbízatású polgármester részére a 

polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő szükséges költségeinek 

megtérítésére 2019. október 13-tól – megbízatásának időtartamára – havi 

tiszteletdíjának 15%-ának megfelelő összegű, azaz havi bruttó 29.900 Ft 

költségtérítést állapít meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés 

megállapításáról szóló dokumentumot állítsa ki, és intézkedjen a havonta 

történő kifizetésről. 

 

Határidő: 2019. október 13-től folyamatos más tartalmú döntésig 

Felelős:   jegyző 

 

 

 

7. Nap irend   Az alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása  
 

 

Torma Andrea polgármester 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 78.§-a értelmében a társadalmi 

megbízatású polgármesteri tisztség esetén az alpolgármesteri tisztség is csak társadalmi megbízatásban tölthető 

be. A társadalmi megbízatású alpolgármester megbízatásának időtartamára tiszteletdíjra jogosult. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 80.§ (2) bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi 

megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90%-át, azaz a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 

maximum 179.600 Ft lehet. A törvény rendelkezik arról, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester a 

tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, ennek összege a tiszteletdíj 

függvényében legfeljebb 27.000 Ft lehet, a ténylegesen megállapított tiszteletdíj 15%-ának megfelelően. 

Kérdezem a képviselő-testülettől, van-e valakinek hozzászólása a napirendhez?  

 

Hákli Tibor alpolgármester 

Bejelentem személyes érintettségemet, ezért a személyemet érintő döntéshozatalban nem kívánok részt venni. 

 

Csizmár Gábor alpolgármester 



Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  15/2019. (X.27.) jegyzőkönyv 

 10 

Bejelentem személyes érintettségemet, ezért a személyemet érintő döntéshozatalban nem kívánok részt venni. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Én szeretnék hozzászólni, mielőtt megszavazzuk az összegeket az Uraknak! Egyetértek a testületi tagok, a 

polgármester és az alpolgármesteri juttatásokkal, ellentétben előterjeszteném a testületi tagok felé - mivel az 

újonnan felállott testület társadalmi feladatot lát el - hogy a testületi tagok és az alpolgármesterek a feladatkör 

díjazását ne vegyék fel, hanem egy elkülönített számlára tegyük, ott gyűjtsük, amiből szükség esetén segíteni, 

díjazni tudjuk a gyerekeket, időseket, rászorulókat a településen. Minden testületi tag dolgozó, illetve nyugdíjas 

ember, nincs rászorulva a plusz díjazásra, én úgy gondolom, a megszavazott összegeket humán feladatok 

ellátására is fordíthatnánk, ha a testület többi tagja is felajánlaná ezt az összeget.  

 

Ivanics András képviselő 

Amire lehetne fordítani ezt az összeget, olyan dolgokat soroltál fel, amire az önkormányzatnak a 

költségvetésében meghatározott összeg biztosítva van. Én személy szerint ezt a dolgot nem támogatom, ha 

szavazásra kerülne!  

 

Torma Andrea polgármester 

Ez most egy képviselői hozzászólás volt, erről most nem fogunk szavazni. Képviselői javaslatokat a képviselő-

testület ülését megelőzően 5 nappal önálló képviselői indítványként lehet benyújtani. Ez most egy új téma, nem 

az adott napirend témája, ezért most az alakuló ülésen erről nem indítok szavazást. Másrészt a képviselő-

testület hatásköre nem terjed ki arra, hogy arról döntsön, hogy ki, hogyan rendelkezik vagy mire használja az őt 

megillető juttatásokat. Ez mindenkinek csak az önálló döntése lehet, testületi szinten ez csak úgy működhet, ha 

azzal mindenki egyetért, vagyis ha egyénileg így dönt az Őt megillető juttatásról. A testület hatásköre arra 

terjed ki, hogy a tiszteletdíj összege tekintetében döntsön, tehát mondhatja, hogy nem állapít meg tiszteletdíjat, 

vagy mondhatja, hogy mekkora összegű tiszteletdíjat állapít meg, vagyis dönthet úgy a testület, hogy a 

tiszteletdíj nulla forint, és dönthet úgy, hogy X forint, de ha megállapít tiszteletdíjat, nem mondhatja meg az 

egyes képviselőknek, hogy azt mire használhatják, mire kell fordítani. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

A testületi tagok felajánlhatják? 

 

Torma Andrea polgármester 

Egyénileg igen. A saját tiszteletdíjáról mindenki önmaga dönthet. 

 

Csizmár Gábor képviselő 

Amióta testületi tag vagyok, én mindig a bánki sportot támogattam ebből az összegből, és ezután is lesz, mivel 

így, hogy alpolgármester lettem, magasabb az összeg, és ezt a sportra fogom szánni, és nem kívánom a bánki 

sporttól megvonni ezt a támogatást! Nekem megvan az ebből támogatott célirány!  

 

Torma Andrea polgármester 

Van-e még valakinek hozzászólása, véleménye? 

 

További hozzászólás nem volt. 

 

Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 

hogy Csizmár Gábor alpolgármester tiszteletdíja havi 80.000 Ft, a havi költségtérítése pedig 12.000 Ft legyen, 

kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és 

meghozta a következő határozatot: 

 

121/2019. (X.27.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csizmár Gábor társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 27-ei hatállyal – 

megbízatásának időtartamára – havi bruttó 80.000 forintban, költségtérítését a 

tiszteletdíja 15%-ában, azaz havi bruttó 12.000 forintban állapítja meg.  
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A tiszteletdíj és a költségtérítés elszámolása és kifizetése havonta, a 

tárgyhónapot követő hónapban 5. napjáig történik. 

 

Határidő: azonnal és folyamatosan, a képviselő-testület más tartalmú döntéséig 

Felelős:   polgármester 

 

 

Torma Andrea polgármester  szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Hákli Tibor alpolgármester 

tiszteletdíja havi 100.000 Ft, költségtérítése pedig havi 15.000 Ft legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és 

meghozta a következő határozatot: 

 

122/2019. (X.27.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hákli Tibor társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 27-ei hatállyal – 

megbízatásának időtartamára - havi bruttó 100.000 forintban, költségtérítését a 

tiszteletdíjának 15%-ában, azaz havi bruttó 15.000 forintban állapítja meg.  

A tiszteletdíj és költségtérítés elszámolása és kifizetése havonta, a tárgyhónapot 

követő hónapban 5. napjáig történik. 

 

Határidő: azonnal és folyamatosan, a képviselő-testület más tartalmú döntéséig 

 Felelős:   polgármester 

 

 

 

8. Nap irend   Az ügyrendi bizottság tagjainak megválasztása, eskütétele  
 

 
Torma Andrea polgármester 

Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2013. 

(I.31.) önkormányzati rendelet 10.§-a értelmében a képviselő-testület az alakuló ülésen, de legkésőbb az azt 

követő ülésen, a polgármester előterjesztése alapján, minősített többséggel bizottsági tagokat választ. A 

szervezeti és működési szabályzatunk értelmében a képviselő-testület egy állandó bizottsággal rendelkezik, ez 

az Ügyrendi Bizottság. A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A bizottság elnökét 

és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell 

választani. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdése 

értelmében a jelöltek kérése alapján zárt ülés is tartható választási ügy tárgyalásakor. Javaslatot teszek az 

Ügyrendi Bizottság összetételére: az Ügyrendi Bizottság elnökének Ivanics András képviselőt jelölöm. A 

bizottság tagjainak: Hugyecz Enikő képviselőt, és Partos Gábor Antal nem képviselőt jelölöm. Kérem a 

képviselőket, ha ezzel kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, akkor tegyék fel! 

 
Ivanics András képviselő 

Mivel a törvény előírja, hogy polgármester és alpolgármester nem lehet a bizottság tagja, így nem sok választás  

marad, én és a képviselő hölgy. Külsős tagként elfogadom Partos Gábor Antalt, aki eddig is a bizottság tagja 

volt. 

 
További hozzászólás nem volt. 

 
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért Bánk 

Község Önkormányzata Ügyrendi Bizottságának tagjairól szóló határozati javaslat elfogadásával, és 

megválasztja Ivanics András képviselőt, mint a bizottság elnökét, bizottsági tagnak pedig Hugyecz Enikő 

képviselőt és Partos Gábor Antal nem képviselőt, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és 

meghozta a következő határozatot: 
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123/2019. (X.27.) számú képviselő-testületi határozat 

  
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 

tagjának megválasztja: 

 Ivanics András képviselő, a bizottság elnöke 

 Hugyecz Enikő képviselő, a bizottság tagja 

 Partos Gábor, a bizottság nem képviselő tagja 

   

Határidő: azonnal és folyamatos, a képviselő-testület más tartalmú döntéséig 

Felelős:   polgármester 

 

 

 

Torma Andrea polgármester 

A bizottság nem képviselő tagjának szintén esküt kell tennie, melyre a következő képviselő-testületi ülésen 

kerül sor, tekintettel arra, hogy Partos Gábor Antal jelenleg beteg és betegsége miatt nem tud részt venni a mai 

ülésen, így a következő ülésünkön teszi le az esküjét. 

 

 

9. Nap irend   Tájékoztatás a képviselők egyes kötelezettségeiről  

 

 
Torma Andrea polgármester 

Megkérem Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettest, tájékoztassa a képviselőket egyes kötelezettségeikről! 

 

 

 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 

Tájékoztatom a képviselőket, hogy a képviselők kötelezettségét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza. Az egyik legfontosabb, hogy a képviselőnek a megválasztását 

követően, majd ezt követően minden év január 1-től 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenni, tehát 

november 13-ig ezt mindenkinek be kell nyújtani, majd január 1-től számított 30 napon belül minden évben. A 

képviselő köteles a vele egy háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a 

vagyonnyilatkozatait is csatolni. A képviselőnek fel kell vetetnie magát a köztartozás mentes adatbázisba, 

szintén a megválasztástól számított 30 napon belül, és ezt a képviselő-testület felé igazolni szükséges. A 

méltatlanság és összeférhetetlenségi szabályokat a kiküldött előterjesztésben megismerhettétek. Amennyiben 

ezzel kapcsolatban kérdés van, szívesen válaszolok! 

 
Torma Andrea polgármester 

Kérdezem a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás az elhangzottakhoz és az előterjesztésben foglaltakhoz? 

 
Hugyecz Enikő képviselő 

Én először látom el ezt a tisztséget, örülök neki, hogy megszavazták nekem a bizalmat! Elnézést kérek, ha 

zavart okozok bármilyen gondolatmenetben, de ha kérdezek valamit, kapjak rá választ! Kicsit zavart volt 

számomra az első anyag, ami kijött, mert Torma Andrea hol jegyzőként, hol polgármesterként szerepel az 

anyagban. A 2.,3.,6., és a 9. napirendnél Torma Andrea jegyző és a többi pontnál polgármesterként szerepel. 

Andrea, akkor polgármester vagy jegyző? 

 
Torma Andrea polgármester 

A 9. napirendi ponthoz tartozó tájékoztató anyagban szerepelnek az összeférhetetlenség szabályai. Az egyik 

ilyen összeférhetetlenségi eset, hogy a polgármester nem lehet jegyző. A 9. napirendként a képviselők részére 

kiküldött tájékoztatóban megtalálható, hogy az összeférhetetlenségi eljárást 30 napon belül kell lefolytatni, 

vagyis az összeférhetetlenségi okot a megválasztástól, vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 

30 napon belül kell megszüntetni. Amikor a képviselő-testület alakuló ülésének előterjesztései készültek, a 

jegyzői és a polgármesteri feladatkört is elláttam, jogszerűen, hiszen mint mondtam, az összeférhetetlenséget 
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30 napon belül kell megszüntetni. Időközben a jegyzői jogviszonyom megszüntetésre került, jelenleg az 

összeférhetetlenség már nem áll fenn. 

 
Hugyecz Enikő képviselő 

Szeretném megkérdezni, ha nekem van észrevételem, beadványom az anyaggal kapcsolatban , hogy akkor azt 

nem kell jelezni? Én úgy tudtam, hogy az ülés elején azt jelezni kellene, hogy érkezett egy beadvány, úgy 

tudom, más is szokott, ez nem egy kirívó eset, és jellemző, hogy vannak beadványok.  

 
Torma Andrea polgármester 

Nem jellemző, hogy beadványok vannak. A szervezeti és működési szabályzatunk - ami nyilvános, bárki által 

elérhető és olvasható az interneten - rögzíti az ülés menetét, és az ülés menetének szabályait. Az ülésen az adott 

napirendekhez tartozó észrevételeket, hozzászólásokat elmondhatják a képviselők, vagy a napirendhez tartozó 

kérdéseket tehetnek fel. Mint ahogyan említette a képviselő Asszony, hogy az adott napirendekhez nyújt be 

beadványt, azt az adott napirendnél elmondhatja, vagy ha az ülést megelőzően kellő időben érkezik hozzánk az 

írásban benyújtott hozzászólás, azt megkapják a képviselők, és az ülésről készülő jegyzőkönyv mellékleteként a 

jegyzőkönyvhöz csatolásra kerül. Általában nem beadványokon kommunikálunk a képviselőkkel, hanem az 

ülésen, hiszen az ülés azért van, hogy megtárgyaljuk a napirendeket. Az adott napirendi témákhoz tartozó 

észrevételeket, kérdéseket, az adott napirendi téma tárgyalásakor a testületi ülésen el lehet mondania a 

képviselőknek. Önálló javaslatot pedig önálló képviselői indítványként lehet benyújtani, úgy, hogy azt az ülést 

megelőzően legalább 5 nappal be kell nyújtani a polgármesterhez. 

 

Hugyecz Enikő képviselő 

Úgy tudtam, azért kell a beadvánnyal élni, hogy tudjanak tájékozódni róla. 

 
Torma Andrea polgármester 

A képviselő-testületi ülések azért vannak, hogy egy-egy napirendi témát az előterjesztések alapján átbeszéljünk, 

megtárgyaljuk. Természetesen az időben benyújtott írásbeli hozzászólásokat is megkapják a képviselők és a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. A képviselő önálló indítvánnyal élhet a napirendi témákhoz nem tartozó egyéb 

kérdésben, amit a testületi ülést megelőző 5. napig a polgármesterhez kell benyújtani, és akkor tárgyalja önálló 

indítványként a testület, ha az nem napirendi témához tartozó kérdést érint. 

 
Hugyecz Enikő képviselő 

Azért kérdezem, mert szerettem volna hozzászólni egy napirendi ponthoz, de nem jól értelmeztem a feladatot.  

 

 
További napirendi pont és hozzászólás nem volt. 

 

A polgármester megköszönte a jelenlétet, majd az ülést bezárta. 

 

 

 
 

 Torma Andrea  Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester  jegyző helyettes 

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles. 

 

 

Ivanics András  

képviselő 


