Csörög Község Önkormányzat
2135 Csörög, Akácfa utca 30.
Szám: 79-10/2019.
10.sz. Jegyzőkönyv
Készült: Csörögi Csiri-Biri Óvoda (2135 Csörög, Kossuth Lajos u. 21.) szám alatti
épületében 2019. október 31-én (csütörtök) 17.00 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó
Képviselő-testületi ülésről.
Ezen jegyzőkönyv tartalmaz:
HATÁROZATOK:
70/2019.

(X.31.)

Képviselő-testületi

határozat

a

Polgármester

illetményének,

költségtérítésének megállapításáról
71/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának felülvizsgálatáról
72/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat
szavazatszámláló bizottság létrehozásáról

az

Alpolgármester

választásához

73/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat az Alpolgármester megválasztásáról
74/2019. (X.31.) Képviselő-testületi
költségtérítésének megállapításáról

határozat

az

Alpolgármester

tiszteletdíjának,

75/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat a Bizottságok elnökeinek, tagjainak
megválasztásáról
76/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat az Önkormányzati Társulások Társulási
Tanácsába történő delegálásról
77/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat Hegedűsné Kripák Ildikó volt polgármester
asszony szabadságmegváltásáról
78/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat Hegedűsné Kripák Ildikó volt polgármester
asszony részére, végkielégítését kiegészítő juttatás megállapításáról
RENDELET:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (X.01.) önkormányzati

rendelete az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak járó
tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról

Jegyzőkönyv
Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 31-én
megtartott nyilvános alakuló ülésén.
Az ülés helye: Csörögi Csiri-Biri Óvoda
2135 Csörög, Kossuth L. u. 21.
Jelen vannak:
Szorcsik József
Antal Péter
Grancsa Péter
Kendrovszki József
Dr. Nyomárkayné Szabó Anita Edit
Pataki Ferencné
Verdes-Virág Ibolya

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:

Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésről nem készül hangfelvétel. A jegyzőkönyvet Együd
Sándorné vezeti.
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülés a Himnusz meghallgatásával kezdetét veszi.
Szorcsik József polgármester 17 óra 00 perckor megnyitja az alakuló képviselő-testületi ülést
és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja jelen van,
megállapítja, hogy az alakuló ülés 7 fővel határozatképes. Javasolja, hogy jelen
jegyzőkönyvet Dr. Nyomárkayné Szabó Anita Edit képviselő hitelesítse.
A képviselők az ülés elején megkapták a módosított, és kiegészített napirendet, ezért
javasolja, hogy a Képviselő-testület ennek alapján fogadja el a meghívó napirendjeit.
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2019. október 31-i ülése kezdetén, Szorcsik
József polgármester által ismertetett napirendet, valamint a hitelesítő kijelölését, 7 igen
szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta Csörög Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, amely az alábbi:
NAPIREND
NYÍLT ülés:
1. Választási eredmények ismertetése (szóbeli)
Előterjesztő: Dr. Kovács Gabriella HVB elnöke
2. Önkormányzati képviselők eskütétele (szóbeli)
Előterjesztő: Dr. Kovács Gabriella HVB elnöke

3. Polgármester eskütétele (szóbeli)
Előterjesztő: Dr. Kovács Gabriella HVB elnöke
4. Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
5. Polgármesteri program ismertetése (szóbeli)
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
6. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
7. Alpolgármester választása
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
8. Alpolgármester eskütétele (szóbeli)
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
9. Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
10. Bizottságok elnökeinek, tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
11. Bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele (szóbeli)
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
12. Rendeletalkotás az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok
tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
13. Delegálás Önkormányzati Társulások Társulási Tanácsába
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
14. Hegedűsné Kripák Ildikó volt polgármester szabadságmegváltása
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
15. Hegedűsné Kripák Ildikó volt polgármester végkielégítését kiegészítő juttatás
16. Tájékoztatás (szóbeli)
- összeférhetetlenségi, méltatlansági szabályokról,
- köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentésről és annak igazolásáról,
- vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről,
- képviselői képzésen való részvételi kötelezettségről.

1. NAPIREND
Választási eredmények ismertetése
Előterjesztő: Dr. Kovács Gabriella HVB elnöke
Szorcsik József polgármester felkéri Dr. Kovács Gabriellát a Helyi Választási Bizottság
(HVB) elnökét, hogy ismertesse a 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati
képviselők és polgármester választás eredményét.
Dr. Kovács Gabriella HVB elnök ismerteti a választás eredményét az eredmény
jegyzőkönyvek alapján. Elmondja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 206. §-a szerint a megválasztott képviselőknek a megbízólevek 2019 október 24.-én
átadásra kerültek. Hangsúlyozza, hogy a választás a településen a jogszabályoknak
megfelelően zajlott.

2. NAPIREND
Önkormányzati képviselők eskütétele
Előterjesztő: Dr. Kovács Gabriella HVB elnöke
Dr. Kovács Gabriella HVB elnök elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 28 § (2) bekezdése szerint az önkormányzati
képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén esküt tesz a törvény 1. melléklete szerinti
szöveggel és erről okmányt ír alá.
Dr. Kovács Gabriella HVB elnök előmondása alapján a képviselők leteszik az esküt, majd
esküokmányt írnak alá, az esküokmányt átveszik.
Az eskü szövege:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
képviselő tisztségemből eredő feladataimat a Csörög község fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Dr. Kovács Gabriella HVB elnök gratulál és jó munkát kíván az esküt letevő képviselőknek.
3. NAPIREND
Polgármester eskütétele
Előterjesztő: Dr. Kovács Gabriella HVB elnöke
Dr. Kovács Gabriella HVB elnök elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 63 § bekezdése szerint polgármester

megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt és erről okmányt ír alá. Az eskü
szövegét a törvény 1.melléklete tartalmazza.
Dr. Kovács Gabriella HVB elnök előmondása alapján Szorcsik József leteszi az esküt. Erről
esküokmányt ír alá, majd az esküokmányt átveszi.
Az eskü szövege:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármester tisztségemből eredő feladataimat a Csörög község fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Dr. Kovács Gabriella HVB elnök gratulál, sok sikert és jó munkát kíván az esküt letevő
Szorcsik József Polgármesternek.

4. NAPIREND
Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Szorcsik József polgármester felkéri Chrobák Zoltánné dr. jegyzőt, hogy ismertesse a
napirendhez kapcsolódó jogszabályi rendelkezéseket.
Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy a főállású polgármester illetményét a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény határozza meg, a
Képviselő-testületnek mérlegelési jogköre nincs.
Kiemeli, hogy az Mötv. „71. § (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta
illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben
meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, és vezetői illetménypótlékából
álló illetményének összegével. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában
meghatározott költségtérítésre, valamint a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb
juttatásokra jogosult.(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat
polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege
megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.
(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta
illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott
illetmény 90%-ának összegével. (4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben
meghatározott összeg
a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
f) 70%-a a 10 001-30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.
(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.” A központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény „51. § (1) Az
államtitkár alapilletménye a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
132. §-a szerinti illetményalap 12-szerese.
(2) Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a
(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.”
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §
-a szerint „az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja
meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.”
Az Mötv. 71.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a 2001-5000 fő közötti települési lakosságszám
esetén - amelybe Csörög község is tartozik – a polgármester illetményét az államtitkári fizetés
55 %-ában kell megállapítani. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány
tagjai, és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51.§ (1) - (3) bekezdés
értelmében az államtitkár havi illetménye összesen: 997. 200,-Ft, amelynek 55 %-a: 548.500
Ft. A Mötv. 71.§ (8) bekezdése határozza meg a polgármester költségtérítésének mértékét,
amely az illetmény 15%-a, azaz 82.300 Ft/hó. A fentiek alapján javaslom Szorcsik József
polgármester illetményét 2019. október 13. napjától bruttó 548.500 Ft-ban, költségtérítését
havi bruttó 82.300 Ft-ban megállapítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
70/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 13. napjától
Szorcsik József főállású polgármester illetményét bruttó 548.500 Ft/hó és költségtérítését
bruttó 82.300 Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az illetmény és a költségtérítés folyósítása
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

5. NAPIREND
Polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József polgármester ismerteti a programját az alábbiak szerint:
„Ma polgármesterként állhatok itt ebben a teremben.
Köszönöm a bizalmat.
Úgy hiszem, minden politikus, azzal az ambícióval vág neki egy ilyen feladatnak, hogy
egyszer majd az ő neve is egy korszakot, egy pozitív időszakot jelentsen. Hogy ez az én
esetemben sikerül-e, azt a jövő majd eldönti. De abban már most biztos vagyok, és ez
bizonyos tekintetben fontosabb minden másnál, hogy Csörög új korszak előtt áll. Nem is
pusztán azért, mert mostantól új vezetése lesz, hanem azért, mert a világ is változik
körülöttünk és ezek a változások a mi életünkre, Csörög életére is nagy hatással van. Ennek
tudatában kezdek hozzá saját munkámhoz is szeretett településemen, Csörögben.
Polgármesterként számomra már csak csörögiek léteznek, hiszen kezdődik a megfeszített
munka, rengeteg dolgunk van, nagy feladatok állnak előttünk, és a sikerhez egységes
közösségre van szükség. Az a dolgunk, hogy közösséget építsünk, és immár egyetlen közös
célunk van: Csörög sikere.
A magam részéről valamennyi csörögi lakos polgármesterének tartom magam – függetlenül
attól, hogy ki melyik párttal szimpatizál, kire szavaz. Csörögöt és a csörögieket akarom
képviselni, mindig, minden fórumon.
Mindenkinek a segítségére számítok, hiszen ez a tisztség új számomra. Elvárom mindenkitől,
aki az önkormányzat munkájában részt vesz, hogy mindenekelőtt és mindenek fölött Csörög
érdekeit képviselje.
A választások végével egy kis verseny eredménye eldőlt, ennek eredményét mindenki jól
láthatja, ha végigtekint az itt helyet foglaló régi és új helyi képviselőkön. Egy sokkal nagyobb
küzdelem viszont most veszi kezdetét. Ennek tétje óriási: képesek leszünk-e megfelelni a
választóinktól kapott bizalomnak, meg tudjuk-e mutatni, hogy méltók voltunk a
támogatásukra, tudunk-e teremteni Csörögben olyan közösségi sikereket, amelyekre minden
itt élő ember szomjazik. Meggyőződésem, hogy mindez csak akkor lesz sikeres, ha
összefogunk, ha együtt és egy irányba evezzük a hajót.
Felelőtlenség lenne persze azt ígérnem – kicsit megszédülve a pillanat ünnepélyes
hangulatától – hogy mindenkinek minden terve valóra fog válni Csörögben, hogy öt percen
belül egy új aranykorban találjuk magunkat, mintha csak egy varázsló suhant volna végig az
utcáinkon. Egy helyzetet örököltünk, és az elődjeink eredményeit tovább gazdagítva kell e
helyzetből tovább lépnünk és a fejlődési pályát folytatni.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindannyiunk, egész Csörög nevében
megköszönjem Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester asszonynak az önkormányzati
választást megelőző ciklusban végzett munkáját, amit tett a településért.
Külön is szeretnék köszönetet mondani támogatásért és tanácsaiért.
Ígérhetem, hogy az általa képviselt lokálpatrióta településvezetést kívánom folytatni.

Az elmúlt öt évben megvalósított fejlesztések kézzel foghatóan igazolják, hogy tenni
akarással van lehetőség a felzárkózásra, fejlődésre, a település élhetőbbé és vonzóbbá tételére.
Az elért sikerek, a folyamatban lévő fejlesztések, pályázatok reményteli lehetőségek Csörög
tovább fejlődése számára.
Szeretném a környező települések fejlődő tendenciáit követni, és egyben javuló csörögi
közérzetet teremteni, amely minden rétegre, és korosztályra kiterjed.
Mint mondtam, mostantól számomra csak csörögi polgárok léteznek, és minden képviselőtől
azt várom, hogy Csörög legyen számára az első. Én az együttműködés, összefogás
politikájában hiszek, mert Csörög is csak akkor lesz sikeres, ha összefogással működtetjük.
Érdemes bíznunk az összefogás erejében.
Keményen fogok küzdeni Csörögért, és tudom, hogy ez nem lesz mindig fájdalommentes, de
ezt vállaltam. Mindenki számíthat rám, aki tenni, dolgozni akar a közösségért, vagy aki bajba
kerül és segítségre szorul. Számítok a tudásukra, tenni akarásukra, tisztességükre.
Együtt kell dolgoznunk, küzdenünk Csörögért. Hajrá Csörög! ”

6. NAPIREND
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József polgármester felkéri Chrobák Zoltánné dr. jegyzőt, hogy ismertesse a
napirendhez kapcsolódó jogszabályi rendelkezéseket.
Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az
alakuló vagy az azt követő ülésen megalkotja, vagy felülvizsgálja szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendeletét. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát a
10/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy előterjesztőként javasolja, hogy a Képviselőtestület az SZMSZ teljes felülvizsgálatára kérje fel a jegyzőt. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a határozati javaslatot fogadja el.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
71/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szervezeti és működési szabályzat
felülvizsgálatára felkéri a jegyzőt.
Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Szorcsik József polgármester

7. NAPIREND
Alpolgármester választása
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József polgármester felkéri Chrobák Zoltánné dr jegyzőt, hogy ismertesse az
alpolgármester választás szabályait.
Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján:
74. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert,
főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt:
alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester
esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét.
Szorcsik József polgármester a Jegyző Asszony által elmondottak alapján kéri a Tisztelt
Képviselő-testületet a szavazatszámláló bizottság létrehozására, majd a titkos szavazás
eredménye alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester személyére vonatkozó határozati
javaslatot elfogadására. Javaslatot tesz arra, hogy Csörög Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztség betöltésére Kendrovszki
József képviselőt válassza meg.
Kendrovszki József képviselő megköszöni a felkérést és elmondja, hogy megválasztása
esetén vállalja az alpolgármesteri tisztség betöltését.
Ezt követően a képviselő-testület tagjai közül 3 fős szavazatszámláló bizottságot választ.
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
72/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az alpolgármester
választás lebonyolítására az alábbi tagokból álló - nem állandó – szavazatszámláló
bizottságot hozza létre:
Dr. Nyomárkayné Szabó Anita Edit képviselő,
Grancsa Péter képviselő,
Verdes-Virág Ibolya képviselő.
A Képviselő-testület a bizottság elnökének: Dr. Nyomárkayné Szabó Anita Edit képviselőt
jelöli ki. Utasítja a szavazatszámláló bizottságot az alpolgármester választás lebonyolítására.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Dr. Nyomárkayné Szabó Anita Edit képviselő, Grancsa Péter képviselő; VerdesIbolya Virág képviselő.

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy 17.25 perckor a szavazatszámláló bizottság boríték és szavazólap
használatával, az arra kijelölt helyiségben lebonyolítja a titkos szavazást. A titkos szavazásról
külön jegyzőkönyv készül, mely e jegyzőkönyv melléklete.
Dr. Nyomárkayné Szabó Anita Edit a szavazatszámláló bizottság elnöke a titkos szavazás
lebonyolítása után ismerteti a titkos szavazás eredményét.
A képviselő-testület titkos szavazással meghozta az alábbi határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
73/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kendrovszki Józsefet társadalmi
megbízatású alpolgármesternek megválasztotta. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert,
hogy az esküt az alpolgármestertől vegye ki.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Szorcsik József polgármester

8. NAPIREND
Alpolgármester eskütétele
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József polgármester előmondása alapján az alpolgármester leteszi az esküt. Erről
esküokmányt ír alá, majd az esküokmányt átveszi.
Az eskü szövege:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármester tisztségemből eredő feladataimat a Csörög község fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Szorcsik József polgármester gratulál a megválasztott Kendrovszki
alpolgármesterré történő választásához, sok sikert és jó munkát kíván neki.

Józsefnek

9. NAPIREND
Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy az alpolgármester illetményének vagy
tiszteletdíjának összegéről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 80. § rendelkezései alapján a képviselő-testületnek kell dönteni az alábbi
jogszabály alapulvételével:
Az Mötv. 80. § „(1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei
közgyűlés alelnöke illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei
közgyűlés elnöke illetménye 70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.
(1a) A 10000 fő vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármestere illetményének
összegét a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester
illetménye 90%-át.
(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg
úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át.
A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről
a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.”
A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával
megegyező tiszteletdíjra jogosult. A fenti rendelkezések alapján a társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíja 2.001-5.000 fő lakosságszámú település esetén maximum 246.900
Ft-ban állapítható meg. Az Mötv. 80.§ (3) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású
alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű, maximum 37.000
Ft költségtérítésre jogosult. Javaslom a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 220.000. Ft/hó és költségtérítését
33.000.Ft/hó összegben megállapítani.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát:
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
74/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kendrovszki József társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján havi
220.000 Ft-ban állapítja meg.
Az alpolgármester a Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta 33.000.Ft, - tiszteletdíja 15 %ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester járandóságai
havi rendszerességgel történő kifizetése iránt.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Szorcsik József polgármester

10. NAPIREND
Bizottságok elnökeinek, tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57-61. §-ai tartalmazzák a képviselő-testület bizottságaira
vonatkozó alapvető szabályokat. Ezek értelmében a képviselő-testületnek az alakuló vagy az
azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére meg kell választania a törvény által
kötelezően létrehozandó, valamint az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában
meghatározott bizottságait. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 10/2017. (IX.27.) önkormányzati rendeletében
meghatározott bizottsági struktúra figyelembevételével a képviselő-testület Pénzügyi
Bizottságot és Szociális Bizottságot hozhat létre. A Bizottságot 2 fő képviselő és egy fő
kültag alkotja.
- Pénzügyi Bizottság elnökének: Dr. Nyomárkayné Szabó Anita Edit képviselőt,
bizottság tagjának Pataki Ferenc Józsefné képviselőt, Némethné Vadóc Erika nem
önkormányzati képviselőt (kültagot) javasolja megválasztani.
Dr. Nyomárkayné Szabó Anita Edit képviselő megköszöni a felkérést és elmondja, hogy
megválasztása esetén vállalja az Pénzügyi Bizottsági elnöki tisztségének betöltését.
Pataki Ferenc Józsefné képviselő megköszöni a felkérést és elmondja, hogy megválasztása
esetén vállalja az Pénzügyi Bizottsági tag tisztségének betöltését.
Némethné Vadóc Erika megköszöni a felkérést és elmondja, hogy megválasztása esetén
vállalja az Pénzügyi Bizottsági kültagi tisztségének betöltését.
- Szociális Bizottság elnökének: Grancsa Péter képviselőt,
bizottság tagjának: Verdes-Virág Ibolya képviselőt, Bagyinszki László nem önkormányzati
képviselőt (kültagot) javaslom megválasztani.
Grancsa Péter képviselő megköszöni a felkérést és elmondja, hogy megválasztása esetén
vállalja az Szociális Bizottsági elnöki tisztségének betöltését.
Verdes-Virág Ibolya képviselő megköszöni a felkérést és elmondja, hogy megválasztása
esetén vállalja az Szociális Bizottsági tag tisztségének betöltését.
Bagyinszki László megköszöni a felkérést és elmondja, hogy megválasztása esetén vállalja
az Szociális Bizottsági kültag tisztségének betöltését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek miatt a határozati javaslatokat fogadja
el.
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
75/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat

1 Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság elnökévé
megválasztja Nyomárkayné Szabó Anita Edit képviselőt.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Szorcsik József polgármester
2.Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság tagjának
megválasztja az alábbi személyeket: Pataki Ferenc Józsefné képviselőt és Némethné Vadóc
Erika nem képviselőt.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Szorcsik József polgármester
3.Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság elnökévé
megválasztja Grancsa Péter képviselőt.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Szorcsik József polgármester
4.Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság tagjának
megválasztja az alábbi személyeket: Verdes-Virág Ibolya képviselőt és Bagyinszki Zoltán
nem képviselőt.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József polgármester gratulál a megválasztott bizottsági tagoknak és sok sikert és jó
munkát kíván nekik.

11. NAPIREND
Bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József polgármester előmondása alapján a nem képviselő bizottsági tagok leteszik
az esküt. Erről esküokmányt írnak alá, majd az esküokmányt átveszik.
Az eskü szövege:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; nem
képviselő bizottsági tisztségemből eredő feladataimat a Csörög község fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Szorcsik József polgármester gratulál a megválasztott nem képviselő bizottsági tagoknak és
sok sikert és jó munkát kíván nekik.

12. NAPIREND
Rendeletalkotás az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok
tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – többek között – a települési képviselők, bizottsági
elnökök és tagok juttatásainak rendszerét is szabályozza. Ismerteti a jogi hátteret:
Az Mötv. 35. §-a alapján a vonatkozó szabályok az alábbiak:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság
tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást
állapíthat meg.
(1a) A fővárosi közgyűlés fővárosi kerületi polgármester tagjai számára közgyűlési
tagságukért tiszteletdíjat, költségtérítést, költségátalányt és egyéb juttatást nem állapíthat meg.
(2) Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja,
számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő
számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező
feladatai ellátását.
(3) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselőtestület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa
előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek
kifizetését a polgármester engedélyezi.
(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.”
A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetben
juttatásáról és költségtérítéséről szóló – 3/2018.(II.21.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet a tiszteletdíjat a „megbízatásuk megszűnéséig”
állapította meg. Az Mötv. 29.§ (1) bekezdés a) pontja szerint „az önkormányzati képviselő
megbízatása a megválasztását követő helyi önkormányzati általános választás napján
megszűnik”. A fentiek figyelembevételével a képviselő-testület által tiszteletdíj és
természetbeni juttatás megállapításához az 1/2016.(II.11.) és 3/2018.(II.21.) önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezése és új rendeletalkotás szükséges. A rendelet-tervezetet az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal terjesztem jóváhagyásra. A
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-19. §-a szerint a rendeletalkotás előzetes
hatásvizsgálatát az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletalkotási javaslatot szíveskedjen elfogadni.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő rendeletét.
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 11/2019. (X.01.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak
járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

13. NAPIREND
Delegálás Önkormányzati Társulások Társulási Tanácsába
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzata a
Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és az Észak - Kelet Pest és
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás tagja. A Társulások működése a 2019. október 13. napján megtartott helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását követően is folyamatos. A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (1) -(2)
bekezdése szerint
„(1) Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács.(2) A társulási tanácsot a
társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a
megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. A Társulási Tanácsba
kizárólag a képviselő-testület tagja (a polgármester, az alpolgármester, illetve a képviselő)
delegálható, és a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek határozatot kell hozniuk a
Társulási Tanácsba delegált személy mellett az akadályoztatás esetére megjelölt helyettesítő
személyről is, aki szintén kizárólag a képviselő-testület tagjai közül kerülhet ki. Javaslom a
Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzati Társulások Társulási Tanácsában
Csörög Község Önkormányzat képviseletének ellátására a polgármesteri tisztség
megszűnéséig Szorcsik József polgármestert, a polgármester akadályoztatása esetére
mandátumának megszűnéséig a társadalmi alpolgármestert delegálja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati
javaslatot támogatni szíveskedjen.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
76/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szorcsik József polgármestert delegálja
a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsába.
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szorcsik József polgármestert távolléte
esetén Kendrovszki József alpolgármestert delegálja a Veresegyházi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsába.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a döntésről szóló határozat Társuláshoz
haladéktalanul történő megküldésére.

Határidő: 2019. október 31., határozat megküldésére a döntést követő 5. munkanap
Felelős: Szorcsik József polgármester
2. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szorcsik József polgármestert delegálja
az Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szorcsik József polgármestert távolléte
esetén Kendrvoszki József alpolgármestert delegálja az Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a döntésről szóló határozat Társuláshoz
haladéktalanul történő megküldésére.
Határidő: 2019. október 31., határozat megküldésére a döntést követő 5. munkanap
Felelős: Szorcsik József polgármester

14. NAPIREND
Hegedűsné Kripák Ildikó volt polgármester szabadságmegváltása
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József polgármester felkéri Chrobák Zoltánné dr. jegyzőt, hogy ismertesse a
napirendhez kapcsolódó jogszabályi rendelkezéseket.
Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény VII/A. fejezete tartalmazza a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára
vonatkozó rendelkezéseket. A Kttv. 225/C. § szerint a főállású polgármester évi huszonöt
munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. A polgármester
előterjesztésére a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében minden év február 28-ig
jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. Minden év január 31-ig a jegyző által
vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett
szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell
számítani. A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a
következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. Hegedűsné Kripák Ildikó volt
polgármester jogviszonya 2019. október 13-án megszűnt, összesen 16 nap szabadságot nem
vett ki polgármesteri jogviszonya időtartama alatt. A szabadságmegváltása tárgyában a
képviselő-testületnek kell döntést hoznia, mivel a munkáltatói jogokat a képviselő-testület
gyakorolja. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szabadságmegváltásra vonatkozó
rendelkezéseit a polgármesterre is alkalmazni kell, mely szerint (Kttv.107.§ (2) bekezdése) a
kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot
nem adta ki, azt meg kell váltani. A szabadság pénzbeli megváltásának számfejtésére a
Magyar Államkincstár jogosult.

Szorcsik József polgármester kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot
fogadja el.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
77/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hegedűsné Kripák Ildikó
volt polgármester részére polgármesteri jogviszonyának megszűnésére tekintettel a Kttv. 107.
§ (2) bekezdése alapján ki nem vett 16 nap szabadságot meg kell váltani.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Szorcsik József polgármester

15. NAPIREND
Hegedűsné Kripák Ildikó volt polgármester végkielégítését kiegészítő juttatás
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy 2019. október 13. napján megtartott helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán új polgármestert
választottak. Ezen a napon az Mötv. 69.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az új polgármester
megválasztásával Hegedűsné Kripák Ildikó polgármesteri tisztsége megszűnt.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 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) vagy f) pontja 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. Ha a polgármester a foglalkoztatási jogviszonya
megszűnését követő három hónapon belül létesít országgyűlési képviselői, alpolgármesteri
vagy polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyt, akkor az e bekezdés szerinti juttatás
időarányos részét vissza kell fizetnie, és a kiesett időtartam közszolgálati jogviszonyban
töltött időnek számít.”
A Kttv. 225/I. § (2) bekezdése alapján a 225/D. § (1) bekezdése szerinti juttatás összege akkor
fizethető ki, ha a munkakör átadása nyolc munkanapon belül megtörtént. A nyolc
munkanapon túli átadás esetén az új polgármester a kifizetést akkor engedélyezi, ha a

mulasztásnak alapos oka volt, és a munkaköri átadás megtörtént. Vita esetén az érintett a
közigazgatási ügyben eljáró bírósághoz fordulhat.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármesteri munkakör átadása-átvétele
2019. október 21. napján a jogszabályi rendelkezésben meghatározott nyolc munkanapon
belül megvalósult. Hegedűsné Kripák Ildikó volt polgármester részére, az őt alanyi jogon
megillető végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás kifizetéséhez
a számfejtésére jogosult Magyar Államkincstár felé intézkedés megtörtént. A Kttv. 225/D. §
(1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület a végkielégítésen felül a volt
polgármesternek további, legfeljebb háromhavi illetménynek megfelelő összegű juttatást
adjon, ha nem áll fenn kizáró ok. Hegedűsné Kripák Ildikó volt polgármester tevékenységével
jelentősen hozzájárult a Csörögben élők életminőségének javításához. A megvalósult és a
folyamatban lévő fejlesztések hosszabb távon javítják és szolgálják a település fejlődését.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Hegedűsné Kripák Ildikó volt polgármestert
az elmúlt öt évben Csörög település fejlődéséért végzett tevékenységét elismerve és
megköszönve másfél havi illetményének megfelelő összegű juttatásban részesítse. Kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát:
Szavazatarányok:
6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
78/2019. (X.31.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hegedűsné Kripák
Ildikó polgármesteri jogviszonya megszűnésére tekintettel - az elmúlt öt évben a településért
végzett eredményes tevékenységét elismerve és megköszönve - másfélszeres illetményének
megfelelő összegű juttatást állapít meg.
Határidő: 2019. október 31., a kifizetésre a döntést követő 10 munkanap
Felelős: Szorcsik József polgármester
Chrobák Zoltánné dr. jegyző

16. NAPIREND
Tájékoztatás
- összeférhetetlenségi, méltatlansági szabályokról,
- köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentésről és annak
igazolásáról,
- vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről,
- képviselői képzésen való részvételi kötelezettségről.

Szorcsik József polgármester felkéri Chrobák Zoltánné dr jegyzőt, hogy ismertesse ezen
napirend lényegét.
Chrobák Zoltánné dr jegyző elmondja, hogy egy tájékoztató iratot készített valamennyi
képviselőnek, amelyet a mai nap a képviselők át is vettek. Hangsúlyozza mindazon
feladatokat, amelyeket határidőben meg kell tenniük, és a hivatal minden segítséget megad
azok végrehajtásához.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Szorcsik József polgármester a Képviselő-testület
2019. október 31-i alakuló nyílt ülését 17 óra 45 perckor bezárta.
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a jelenlévők meghallgatják a Szózatot.
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 2019. október 31-i alakuló nyílt üléséről
készült jegyzőkönyv lezárva 17 óra 50 perckor.

Szorcsik József
polgármester

Chrobák Zoltánné dr.
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő: Dr. Nyomárkayné Szabó Anita Edit képviselő

