
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 
17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

Határozat száma Tárgya

29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program elfogadása

30/2014. (X. 27.) Polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása

31/2014. (X. 27.) Szavazatszámláló Bizottság megválasztása az alpolgármester titkos 
szavazással történő megválasztásának idejére

32/2014. (X. 27.) Alpolgármester személyének megválasztása      

33/2014. (X. 27.) Alpolgármester tiszteletdíjról és költségtérítésről való döntés

34/2014. (X. 27.) Pénzügyi Állandó Bizottság tagjainak megválasztása

35/2014. (X. 27.) Szociális Bizottság tagjainak megválasztása

36/2014. (X. 27.) A képviselői tiszteletdíjakról a 2014-2019.-es önkormányzati ciklus 
időtartamára történő lemondás tudomásulvétele

Rendelet száma Tárgya

8/2014. (X. 28.) Szervezeti és Működési Szabályzat 1. és 3. mellékleteinek 
módosítása
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VIII.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én
               17 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme.
 
Jelen vannak: Dudás Róbert polgármester,

Bíró Sándor képviselő,
Hajdu Péter képviselő,
Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő,
Répás Roland képviselő,
Dr. Jakab Dorottya jegyző,
Albertus Sándorné Helyi Választási Bizottság elnöke,
Deák Imréné Mátraballa, Fő út 114. szám alatti lakos
Forgó Zsolt Mátraballa, Kossuth u. 13. szám alatti lakos
Nagy Zoltánné hivatali dolgozó
Kis Jánosné hivatali dolgozó
Ádám Éva hivatali dolgozó
Rostás Gyula Istvánné hivatali dolgozó 

                           A lakosság köréből 2 fő.

Napirend előtt

Dudás Róbert polgármester:

Köszönti  a  Helyi  Választási  Bizottság  elnökét,  a  megválasztott  képviselőket,  a 
jegyzőasszonyt, valamint a meghívott és megjelent vendégeket.
Megállapítja, hogy a képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülés határozatképes, azt 
megnyitja.
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendekhez képest a 6. és 7. napirendi 
pontokat  vonják  össze,  célszerű  egyben  szavazni  róla:  mert  az  SZMSZ  1.  melléklete  a 
polgármester  nevét  és  a  képviselők  felsorolását,  a  3.  melléklet  pedig  a  bizottságok 
megjelölését és tagjainak felsorolását tartalmazza.
A jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében két jegyzőkönyv-hitelesítő 
választása szükséges a képviselők közül. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Bíró Sándor és 
Lajtosné Lécz Erzsébet képviselőket.

A polgármester indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag egyetért  a meghívóban 
szereplő napirendi pontok tartalmával, azzal a kiegészítéssel, hogy a 6. és 7. napirendi 
pontokat  összevonja,  azokat  egyben  tárgyalja,  illetve  jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
megválasztja Bíró Sándor és Lajtosné Lécz Erzsébet képviselőket. 
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Napirend:

1./ Polgármester ünnepélyes megnyitója.
Előterjesztő: Dudás Róbert polgármester

Dudás Róbert polgármester:
Ebben a felállásban a Képviselő-testület még nem találkozott. 2014. október 12.-én a falu 
új  polgármestert  választott  és  új  képviselő-testület  állt  fel.  Ezúton megköszöni  a  helyi 
Választási  Bizottság  munkáját,  akik  ezen a  napon gondoskodtak  a  választás  törvényes 
lebonyolításáról.  A választáson a választópolgárok 5 évre választottak,  ez a Képviselő-
testület 5 évig fogja betölteni ezt a pozíciót. 
Jó egészséget  és  kitartást  kíván mindenkinek.  Kéri,  hogy segítsék  egymást,  mert  csak 
közösen, csapatként tudnak eredményeket elérni. 

2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele
Előterjesztő: Dudás Róbert polgármester

Dudás Róbert polgármester:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 
CLXXXIX.  törvény  (Mötv.)  28.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  képviselőknek  az  alakuló 
ülésen  a  képviselő-testület  előtt  esküt  kell  tenniük.  A  megbízólevelet  korábban  már 
mindenki  megkapta,  ugyanis  új  szabály  alapján  a  választás  eredményének  jogerőssé 
válását követő 3 napon belül a megbízóleveleket a HVB elnökének át kellett adnia. 
Az eskü szövegének előmondására felkéri Albertus Sándorné HVB elnököt. 
Megkéri a jelenlévőket, hogy a képviselők eskütételéhez álljanak fel. 

A képviselők Albertus Sándorné HVB elnök előmondása alapján leteszik az esküt.

Dudás Róbert polgármester:
Tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy  nyilatkozniuk  kell  arról,  hogy  képviselői 
megbízatásukkal szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetve ha felmerülne ilyen 
ok a jövőben, akkor azt az ok felmerülésétől számított 30 napon belül megszüntetik. Az 
Mötv.  a  korábbi  önkormányzati  törvényhez  képest  a  képviselői  megbízatás 
megszűnésének  egy új,  lehetséges  formáját  vezette  be,  a  méltatlanság  jogintézményét. 
Ezen a címen a törvényben felsorolt esetekben (pl. 60 napon túli lejárt adó- és köztartozás) 
megszűnhet a képviselői megbízatás. A nyilatkozatban ezért szerepel még egy mondat, 
hogy a képviselők az erre vonatkozó szabályozást megismerték. 
Ennek a nyilatkozatnak a megtételére a választástól számított  30 nap áll rendelkezésre, 
nem  kötelező  most  megtenni  ezt  a  nyilatkozatot.  Ha  bárkinek  kérdése  lenne  ezzel 
kapcsolatban,  a  jegyző  asszony  keddi  és  csütörtöki  napokon  van  Mátraballán  és 
személyesen fog tudni válaszolni a felmerült kérdésekre. 
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3./ A polgármester eskütétele és a polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: Dr. Jakab Dorottya jegyző.

Dudás Róbert polgármester:
Ennél a napirendi pontnál átadja a szót az előterjesztőnek. 

Dr. Jakab Dorottya jegyző: 
Felkéri polgármester urat, hogy a Képviselő-testület előtt tegye le az esküt. 
Az eskü szövegének előmondására felkéri a HVB elnökét.

Dudás Róbert társadalmi megbízatású polgármester leteszi az esküt.

Dr. Jakab Dorottya jegyző:      
Tájékoztatja a polgármester urat, hogy a képviselőkhöz hasonló nyilatkozatot kell tennie 
az  összeférhetetlenségről  és  a  méltatlansági  szabályok  tudomásulvételéről  a 
megválasztástól számított 30 napon belül. 
Felkéri Dudás Róbert polgármestert, hogy ismertesse a polgármesteri programját. 

Dudás Róbert polgármester:
A jelenlegi  törvények  nem teszik  kötelezővé,  hogy a  polgármesteri  programot  alakuló 
ülésen kelljen megtárgyalni és elfogadni, de úgy gondolja, hogy az alakuló ülésen erre 
kerüljön sor. 
Mindannyian  egyetértenek  abban,  hogy  Mátraballa  egy  élhető,  csendes  és 
kiegyensúlyozott  település  maradjon,  a  fiatalok  maradjanak  itt,  s  még  távolról  is 
költözzenek ide családok. 
Köszönetet mond a község előző polgármesterének és képviselő-testületeinek, akik sokat 
tettek  azért,  hogy  mindez  megvalósulhasson.  Az  utóbbi  időben  a  lakosság  száma 
jelentősen lecsökkent.
Az elkövetkező 5 évben azonban lesz még változás,  s reméli,  hogy a község megtartó 
ereje növekedni fog. 
A lehetőségek irányába nyitni kell és embereket, családokat kell idecsábítani. 
A  turizmust  fontosnak  tartja,  tervezi  kiadványok  indítását,  megjelentetését,  továbbá 
testvér-települési  kapcsolatok  létesítését.  A  testvér-települési  kapcsolatokat  illetően 
fontosnak tartja kiemelni, hogy vannak ezen a területen pályázatok, melyeket jól ki lehetne 
használni.
A fejlődésben minden kaput meg kell nyitni. 
Nagyon fontos a munkahelyteremtés. 
Az önkormányzat bevételeinek növelése érdekében vállalkozásokat kellene a településre 
hozni, s az általuk befizetett iparűzési adó sokat jelentene. 
A beruházások önerejének pályázatokból való biztosítása érdekében minden lehetőséget ki 
kell aknázni. 
Ehhez nem egy ember kell, saját maga részéről mindent meg fog tenni azért, hogy céljaik 
megvalósulhassanak.  Erre  kéri  képviselőtársait  és  kollégáit  is.  Továbbá  szükség  van 
minden  civil  szervezet  bevonására,  hiszen  számukra  is  rendelkezésre  állnak  pályázati 
lehetőségek. 
A  jövőt  tekintve  várja  a  javaslatokat,  melyek  Mátraballa  fejlődését  és  jövőjét  fogják 
szolgálni. 
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A Képviselőtestület négy igen szavazattal és egy tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta:

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 29/2014.   (X. 27.)   határozata  

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
tudomásul  veszi,  illetve  jóváhagyja  Dudás  Róbert 
polgármester  2014-2019.-es,  öt  éves  önkormányzati 
ciklusra tervezett programját.

    Határidő: Azonnal
    Felelős: Polgármester.

4./ A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Dr. Jakab Dorottya jegyző.

Dudás Róbert polgármester:
Ennél a napirendi pontnál átadja a szót az előterjesztőnek. 

Dr. Jakab Dorottya jegyző: 
Tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  megválasztott  polgármester  az  ajánlóívek 
leadásakor  nyilatkozott  arról,  hogy  megválasztása  esetén  a  polgármesteri  tisztséget 
társadalmi  megbízatásban  kívánja  betölteni.  A  polgármester  tiszteletdíját  az  Mötv. 
szabályai  alapján  összegszerűen  kell  a  Képviselő-testületnek  megállapítania  az  ott 
meghatározott szabályok alapján.
Továbbá a polgármester illetményének 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre 
jogosult.
Kéri a képviselők javaslatát, véleményét. 
Amennyiben nincs vélemény, kéri a képviselőket, hogy a polgármester tiszteletdíjáról és 
költségtérítéséről rendelkező határozati javaslatot fogadják el. 

A  Képviselő-testület  négy  igen  szavazattal  és  egy  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozta:

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 30/2014.   (X. 27.)   határozata  

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Dudás  Róbert  társadalmi  megbízatású  polgármester 
tiszteletdíját 2014. október 12.-től bruttó 149.600.- Ft / 
hó összegben, azaz bruttó Egyszáznegyvenkilencezer - 
hatszáz  forint/hó  összegben  állapítja  meg  Magyar-
ország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi 
CLXXXIX.  törvény  (Mötv.)  71.  §  (2),  (4)  és  (5) 
bekezdései alapján. 
A Képviselő-testület a polgármester írásban benyújtott 
és a Képviselő-testülethez címzett nyilatkozata alapján 
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a polgármester részére költségtérítést  nem állapít meg 
2014. december 31.-ig terjedő időszakra.

   Határidő: Azonnal.
   Felelős: Jegyző.

Dudás Róbert polgármester:
Azért 2014. december 31.-ig mondott le a költségtérítésről, mert a jövő évi költségvetés 
tárgyalásakor majd újra le kíván mondani a költségtérítésről. 

5./ Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, tiszteletdíjáról és költségtérítéséről 
      való döntés. 

Előterjesztő: Dudás Róbert polgármester. 

Dudás Róbert polgármester:
Tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  hatályos  jogszabályi  rendelkezésnek 
megfelelően  a  Képviselő-testületnek  a  polgármester  javaslatára,  titkos  szavazással, 
minősített  többséggel  a  polgármester  helyettesítésére  alpolgármestert  kell  választania. 
Legalább  egy  alpolgármestert  a  Képviselő-testületnek  saját  tagjai  közül  kell 
megválasztania. 
Tekintettel  arra,  hogy  az  alpolgármestert  titkos  szavazással  kell  megválasztani, 
szavazatszámláló  bizottságot  kell  választani  a  feladatnak  a  lebonyolítására.  Javasolja, 
hogy ennek az eseti ad hoc önkormányzati bizottságnak a tagjai legyenek Répás Roland, 
Lajtosné Lécz Erzsébet és Hajdu Péter képviselők.

A Képviselő-testület egyhangú – öt igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 31/2014.   (X. 27.)   határozata  

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az alpolgármester titkos szavazással történő megválasz-
tásának  idejére  Szavazatszámláló  Bizottságot  alakít, 
melynek a tagjai az alábbi képviselők:

Elnök: Lajtosné Lécz Erzsébet
Tagok:  Hajdu Péter 
                   Répás Roland

    Felelős: Polgármester
    Határidő: Azonnal.

Dudás Róbert polgármester:
Alpolgármesternek javasolja Bíró Sándor képviselőt.
Kérdezi  az  alpolgármesternek  javasolt  Bíró  Sándor  képviselőt,  hogy  hozzájárul-e  a 
választás idejére a nyílt ülés tartásához?
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Bíró Sándor képviselő:
Igen, hozzájárul. 

Dudás Róbert polgármester:
Felkéri  az  eseti  bizottság  tagjait,  hogy  gondoskodjanak  a  titkos  szavazás  technikai 
feltételeinek biztosításáról és a szavazás lebonyolításáról.
A szavazás időtartamára technikai szünetet rendel el.

TITKOS SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSA!

Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő, az eseti bizottság elnöke: 
Ismerteti a titkos szavazás eredményét, mely szerint Bíró Sándor öt igen szavazatot kapott, 
érvénytelen szavazat és nem szavazat nem volt.

A Képviselő-testület egyhangú – öt igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 32/2014.   (X. 27.)   határozata  

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján Bíró 
Sándor Mátraballa,  Május  1.  u.  33.  szám alatti  lakos 
képviselőt  társadalmi  megbízatású  alpolgármesterré 
megválasztja. 

      Határidő: Értelem szerint. 
      Felelős: Jegyző.

Dudás Róbert polgármester:
Gratulál a megválasztott alpolgármesternek és felkéri, hogy alpolgármesteri esküjét tegye 
le a HVB elnök előmondása alapján. 

Az alpolgármester leteszi az esküt.

Dudás Róbert polgármester:
Javasolja,  hogy  az  alpolgármester  Képviselő-testülethez  címzett  és  írásban  benyújtott 
kérelmére a Képviselő-testület ne állapítson meg részére tiszteletdíjat és költségtérítést a 
2014-2019. önkormányzati ciklus időtartamára. 

A Képviselő-testület egyhangú – öt igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 33/2014.   (X. 27.)   határozata  

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Bíró  Sándor  alpolgármester  Képviselő-testülethez 
címzett  írásbeli  nyilatkozata  alapján  részére  sem 
tiszteletdíjat, sem pedig  költségtérítést nem állapít meg 
a 2014-2019.-es önkormányzati ciklus időtartamára. 

    Felelős: Polgármester
    Határidő: Azonnal.

6./  Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, módosítása.
      Bizottságok tagjainak megválasztása, a külsős bizottsági tagok eskütétele

Előterjesztő: Dudás Róbert polgármester. 

Dudás Róbert polgármester:
Tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy az  Mötv.  43.  §  (3)  bekezdése  alapján  a  Képviselő-
testületnek az alakuló ülést követő testületi  ülésen az Mötv. szabályai  szerint felül kell 
vizsgálnia Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét. 
Ismerteti, hogy a 2014-2019. - es önkormányzati ciklusban a bizottsági struktúrát miként 
gondolja. Javasolja, hogy a bizottságok számában, elnevezésében és taglétszámukban ne 
történjen változás. 
Mivel megváltozott a Képviselő-testület összetétele, így az SZMSZ 1. számú mellékletét 
módosítani szükséges, mert ez tartalmazza a képviselők felsorolását.
A bizottságok összetételére az alábbiak szerint teszi meg javaslatát:
Pénzügyi Állandó Bizottság elnökének: Hajdu Péter képviselőt,
                                               tagjainak:  Répás Roland képviselőt, és
                                                                Deák  Imréné  Mátraballa,  Fő  út  114. sz.  alatti  
                                                                lakost,
Szociális Bizottság elnökének: Lajtosné Lécz Erzsébet képviselőt,
                                tagjainak: Répás Roland képviselőt, és
                                                 Forgó Zsolt Mátraballa, Kossuth u. 13. sz. alatti lakost java -
solja.
Elmondja,  hogy  minden,  általa  javasolt  személlyel  egyeztetett,  a  bizottsági  tagságot 
mindenki vállalta. 

A Képviselő-testület egyhangú – öt igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 34/2014.   (X. 27.)   határozata  

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Pénzügyi Állandó Bizottságot alakít és 
    Elnökének: Hajdu Péter képviselőt,
    Tagjainak:  Répás Roland képviselőt, és
                       Deák Imréné Mátraballa, Fő út 114. sz
                       alatti lakost
megválasztotta.

      Határidő: Folyamatos
      Felelős:   Polgármester.

A Képviselő-testület egyhangú – öt igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 35/2014.   (X. 27.)   határozata  

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Szociális Bizottságot alakít és döntési jogkörrel ruházza 
fel.  Döntéseiről  a  Képviselő-testület  felé  beszámolási 
kötelezettsége van. 
   Elnökének: Lajtosné Lécz Erzsébet képviselőt,
   Tagjainak:  Répás Roland képviselőt, és
                      Forgó Zsolt Mátraballa, Kossuth u. 13. 
                      sz. alatti lakost
megválasztotta.

      Határidő: Folyamatos
      Felelős:   Polgármester

Dudás Róbert polgármester:
A külsős bizottsági tagoknak is szükséges esküt tenniük ahhoz, hogy a bizottsági munká-
ban részt vehessenek. Felkéri Deák Imrénét és Forgó Zsoltot, hogy a Képviselő-testület 
előtt tegyék le az esküt a HVB elnök előmondása alapján. Javasolja továbbá, hogy a Kép-
viselő-testület fogadja el a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. és 3. mellékleteinek mó-
dosítását,  mely mellékletek a Képviselő-testület  és a bizottságok tagjainak felsorolásait 
tartalmazzák. 
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A Pénzügyi Álladó Bizottság külsős tagja, Deák Imréné és a Szociális Bizottság kül-
sős tagja, Forgó Zsolt leteszik az esküt.

A Képviselő-testület egyhangú – öt igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
12/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1) 
bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szervezeti és 
Működési  Szabályzatáról  szóló  12/2013.  (XI.26.)  önkormányzati  rendeletét  (a 
továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§ (1)  A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2)  A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.

2.§ (1)  A  jelen  rendelet  a  kihirdetését  követő  napon  lép  hatályba és 2014. október
             30.-án  hatályát veszti. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos, illetve a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban meghatározott módon – köteles gondoskodni.

Mátraballa, 2014. október 27.

Dudás Róbert Dr. Jakab Dorottya
                               polgármester               jegyző 

1. melléklet a 8/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelethez

„1.  melléklet  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatról  szóló  12/2013.  (XI.26.) 
önkormányzati rendelethez

A képviselők aktuális névjegyzéke a polgármesterrel együtt

Dudás Róbert polgármester
Bíró Sándor alpolgármester 
Lajtosné Lécz Erzsébet             képviselő
Répás Roland képviselő 
Hajdu Péter képviselő”
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2. melléklet a 8/2014. (X.28.) önkormányzati rendelethez

„3.  melléklet  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatról  szóló  12/2013.  (XI.26.) 
önkormányzati rendelethez

A bizottságok tagjainak névsora  

PÉNZÜGYI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁG TAGJAI
Elnök:      Hajdu Péter képviselő
Tagjai:      Répás Roland képviselő

     Deák Imréné külsős tag

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
Elnök:      Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő
Tagjai:     Répás Roland képviselő

          Forgó Zsolt külsős tag”

7./  A képviselői tiszteletdíjról, természetbeni juttatásaikról és költségtérítésükről való 
rendelkezés. 
Előterjesztő: Dudás Róbert polgármester,
                       Dr. Jakab Dorottya jegyző

Dudás Róbert polgármester:
A  tiszteletdíjak  mértékét,  természetbeni  juttatásaikat  önkormányzati  rendeletben  lehet 
megállapítani. Jelenleg ilyen rendelet nincs, mivel a költségvetésben már hosszú évek óta 
ezen a jogcímeken nem volt összeg betervezve.
Az  Mötv.  rendelkezései  alapján  a  tiszteletdíj  megállapítása  nem  veszélyeztetheti  az 
önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
Szintén törvényi rendelkezés, hogy a képviselő részére az általa megelőlegezett, számlával 
igazolt,  szükséges költsége megtéríthető,  ha a képviselő-testület  képviseletében, vagy a 
testület,  illetve  a  polgármester  megbízásából  végzett  tevékenységével  összefüggésben 
keletkezett.
Fentiek alapján kéri a képviselő-testület tagjait, hogy mondjanak le 2014. december 31.-ig 
a  képviselői  tiszteletdíjról,  és  erre  a  kérdésre  térjenek vissza  a  2015.  évi  költségvetés 
tárgyaláskor, vagy nyilatkozhatnak úgy is, hogy a 2014-2019.-es ciklusban lemondanak a 
képviselői tiszteletdíjról.

A Képviselő-testület képviselő tagjai egymás után sorban akként nyilatkoznak, hogy 
a 2014-2019.-es önkormányzati ciklus időtartamára nem kívánnak tiszteletdíjat 
felvenni.

A Képviselőtestület egyhangú – öt igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 36/2014.   (X. 27.)   határozata  

A  Képviselő-testület  egyhangúlag  elfogadja,  illetve 
tudomásul  veszi,  hogy  a  négy  fő  önkormányzati 
képviselő  nem  kíván  tiszteletdíjat  felvenni  a  2014-
2019.-es önkormányzati ciklus egész időtartama alatt.

    Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi előadó.
    Határidő: értelem szerint. 

8./  Egyebek

Dudás Róbert polgármester: 
Megkérdi, van-e valakinek bejelenteni valója, indítványa?

Dr. Jakab Dorottya jegyző: 
A  képviselőknek  és  a  polgármesternek  a  megválasztástól  számított  30  napon  belül 
vagyon-nyilatkozatot kell tenniük. 
Tájékoztatja  továbbá  őket,  hogy  új  szabály  alapján  kérniük  kell  felvételüket  a 
köztartozásmentes  adózói  adatbázisba  annak  igazolására,  hogy  az  állammal,  vagy 
önkormányzattal szemben lejárt adó- és köztartozása nincsen. Ennek részleteiről, a pontos 
teendőkről a jövő héten tájékoztatja egyenként a polgármestert és a képviselőket, továbbá 
a külsős bizottsági tagokat és ígéri minden segítséget megad számukra.
Tájékoztatja  a  képviselőket,  a  polgármestert,  alpolgármestert  és  a  külsős  bizottsági 
tagokat,  hogy az összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozat  megtételének határideje  a 
választástól számított 30 nap. 

Dudás Róbert polgármester: 
Több indítvány, bejelentés nem lévén, megköszöni az alakuló ülésen való részvételt és a 
testületi ülést bezárja. 

K. m. f.

      Dudás Róbert                                                                             Dr. Jakab Dorottya
       polgármester                                                                                       jegyző

Bíró Sándor
jkv. hit.

Lajtosné Lécz Erzsébet
jkv. h.
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