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BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27. 
 
  
Ügyiratszám: BSZ/1197-7/2019. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 24-

én 13.00 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről 
 
Az ülés helye:  Balatonszepezd, Bertha Bulcsu Közösségi Ház földszinti tanácsterme 
 (8252 Balatonszepezd, Szegfű köz 1.)   
 
Jelen vannak: dr. Sebestyén László  polgármester 
 Bíró Imre   
 Inhof Tamás 
 Kovács Sándor  
 Varga József  képviselők      
 
Tanácskozási joggal megjelent: 
 Csehné Keller Nikoletta, a HVB elnöke 
 dr. Rozgonyi Viktória jegyző, jegyzőkönyvvezető 
 dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző 
 Kiss Richárd igazgatási ügyintéző 

 
 

dr. Sebestyén László polgármester: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 5 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy 
a mai nyilvános ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra. 
 
A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja.  
 
Napirend:   
 
1)  A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választásokról, 

megbízólevelek átadása  
 
2)  A Képviselő – testület tagjainak eskütétele 
 
3)   A Balatonszepezd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

3/2019.  (III.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata  
 Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 
 
4)   Bizottsági tagok megválasztása 
 Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 
 
5)   Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
 Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 
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6)   Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 
 
7)   Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (X.27.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata 
 Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 
 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 
1)  A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választásokról, 

megbízólevelek átadása 
 
dr. Sebestyén László polgármester: Felkéri Csehné Keller Nikolettát, a helyi választási 
bizottság elnökét, hogy ismertesse a választás eredményeit. 
 
Csehné Keller Nikoletta HVB elnök: Balatonszepezd településen a szavazás megkezdésekor a 
névjegyzéken lévő választópolgárok száma 390 fő volt. A 2019. október 13. napjára kitűzött 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Balatonszepezd községben 
jelölt hiányában polgármester választásra nem került sor. A polgármester választásra időközi 
választást kellett kitűzni. Az egyéni listás választáson szavazóként megjelent választópolgárok 
száma 124 fő (31,79 %). Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma 124 db, érvénytelen, 
lebélyegzett szavazólapok száma 9 db, érvényes szavazólapok száma 115 db. Az érvényes 
szavazatok számának megoszlása: Biró Imre független jelöltre leadott szavazatok száma 95 
db (82,61 %), Kovács Sándor független jelöltre leadott szavazatok száma 89 db (77,39 %), 
Varga József független jelöltre leadott szavazatok száma 79 db (68,7 %), Inhof Tamás 
független jelöltre leadott szavazatok száma 72 db (62,61 %). A megválasztható képviselők 
száma: 4 fő, a megválasztott képviselők Bíró Imre, Inhof Tamás, Kovács Sándor és Varga 
József. Balatonszepezden a választások a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlottak le. A 
választás napján a Helyi Választási Bizottsághoz kifogás nem érkezett, rendkívüli esemény a 
nap folyamán nem történt. Gratulál a megválasztott képviselőknek, eredményes munkát 
kíván a következő öt évre. Kéri, hogy vegyék át a megbízóleveleiket és tegyék le az esküt. 

  
Bíró Imre, Inhof Tamás, Kovács Sándor és Varga József képviselők a HVB elnökétől átveszik a 

megbízólevelet. A Képviselő-testület tagjai leteszik az esküt. 
 

3)   A Balatonszepezd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2019.  (III.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata  

 Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 
 
dr. Sebestyén László polgármester: A jogszabályi előírás alapján a képviselő-testület az 
alakuló vagy az azt követő ülésen megalkotja, vagy felülvizsgálja szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló rendeletét. A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló önkormányzati rendeletét utoljára a 2019. május 30-i ülésén módosította. A rendelet 
felülvizsgálata megtörtént, mely során megállapításra került, hogy az SZMSZ módosítására 
nincs szükség. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése? 

 
Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, dr. Sebestyén László polgármester a 

határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 
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Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 
76/2019. (X.24.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő–testülete a Balatonszepezd Község 
Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2019. (III.29.) 
önkormányzati rendeletét felülvizsgálta, annak 
módosítását nem találta szükségesnek.  

 
 
4)   Bizottsági tagok megválasztása 
 Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 
 
dr. Sebestyén László polgármester: A képviselő-testület a polgármester előterjesztése 
alapján az alakuló vagy az azt követő ülésen választja meg a szervezeti és működési 
szabályzat szerinti bizottságokat. Az SZMSZ szerint a képviselő-testület állandó bizottsága az 
Ügyrendi Bizottság, létszáma 3 fő képviselő. Az alpolgármester választásához szükséges 
titkos szavazást az SZMSZ szerint ez Bizottság bonyolítja és az összeférhetetlenséggel, 
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokat az Ügyrendi Bizottság látja el. A 
polgármester, alpolgármester nem lehet tagja a bizottságnak. Javasolja, hogy a bizottság 
tagjai a határozati javaslatban megjelölt személyek legyenek. Kérdezi, hogy valakinek van-e 
kérdése, észrevétele, hozzászólása? 
 
Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, dr. Sebestyén László polgármester a 

határozati javaslatokat szavazásra teszi fel. 
 

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag - az alábbi határozatokat hozza: 

 
77/2019. (X.24.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 
elnökévé 

Kovács Sándor 
 

képviselőt megválasztja.  
 

78/2019. (X.24.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjává 
  

Inhof Tamás 
 

képviselőt megválasztja.  
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79/2019. (X.24.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 

Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjává  
 

Varga József 
 

képviselőt megválasztja.  
 
 

5)   Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
 Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 
 

dr. Sebestyén László polgármester: A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 
szerint a polgármester javaslatára a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 
egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. Javasolja Biró Imrét Balatonszepezd 
község alpolgármesterének. Biró Imre az előző ciklusban képviselőként tevékenykedett, 
alkalmas e feladat ellátására, szükség esetén képviselni tudja helyettesként az 
önkormányzatot, és irányítani tudja a képviselő-testületet. Az alpolgármester megválasztása 
titkos szavazással történik, melyet az Ügyrendi Bizottság bonyolít le. 
 

A titkos szavazás idejére dr. Sebestyén László polgármester szünetet rendel el. 
 

dr. Sebestyén László polgármester: Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
titkos szavazás eredményét. 
 

Kovács Sándor Ügyrendi Bizottság elnöke: A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv alapján 
megállapítja, hogy a titkos szavazás eredményeként a képviselő-testület 5 érvényes igen 
szavazattal Balatonszepezd község alpolgármesterének Biró Imre képviselőt választotta meg.  
 

dr. Sebestyén László polgármester: Kéri, hogy az Ügyrendi Bizottság által tett jelentés szerint 
a képviselő-testület döntését foglalják alakszerű határozatba.  

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 

80/2019. (X.24.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 

Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete  
 

Biró Imre 
 

önkormányzati képviselőt a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 74. § (1) bekezdése, valamint a 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 35. § (1) 
bekezdése alapján alpolgármesterré 
megválasztja. 
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dr. Sebestyén László polgármester: Gratulál alpolgármester úrnak, kéri, hogy tegye le az 
esküt. 

 
Biró Imre alpolgármester a Képviselő-testület előtt leteszi az esküt. 

 
 
6)   Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 
 
dr. Sebestyén László polgármester: Kéri jegyző asszonyt, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíj 
számításának jogszabályi hátterét ismertesse. 
 
dr. Rozgonyi Viktória jegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
előírásai szerint 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 polgármester tiszteletdíja 149.600,- Ft, ennek 
alapján az alpolgármesteri tiszteletdíj legfeljebb 134.600 Ft összegű lehet. A társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű 
költségtérítésre is jogosult.  
 
dr. Sebestyén László polgármester: Köszöni. Javasolja, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíj a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 53 %-ában kerüljön megállapításra, ez 
79.300 Ft, a költségtérítés pedig ennek alapján 11.895 Ft. 
 
Biró Imre alpolgármester: Bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt az alpolgármesteri 
tiszteletdíj megállapítására vonatkozó szavazásban nem kíván részt venni, kéri a szavazásból 
történő kizárását.  
 

További kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület 4 igen 
szavazattal – 1 tartózkodás mellett Biró Imre alpolgármestert a szavazásból kizárja, majd 

dr. Sebestyén László polgármester a határozati javaslatokat szavazásra teszi fel. 
 

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
egyhangúlag - az alábbi határozatokat hozza: 

 
81/2019. (X.24.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete Biró Imre alpolgármester 
tiszteletdíját 2019. október 24. napjától a 
társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíjának 53 %-ában, 79.300 Ft/hó 
összegben állapítja meg.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 
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82/2019. (X.24.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete Biró Imre alpolgármester 
részére 2019. október 24. napjától járó 
költségtérítést tiszteletdíjának 15 %-ának 
megfelelő összegben: 11.895 Ft-ban állapítja 
meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 
 
 

7)   Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (X.27.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata 

 Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 
 
dr. Sebestyén László polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
szerint a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek rendeletében meghatározott 
tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. A tiszteletdíj mértékére nincs 
iránymutatás, de a megállapított tiszteletdíj nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező 
feladatainak ellátását. A tiszteletdíjak 5 éve változatlanok, javasolja annak emelését 25.000 
Ft-ra. Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása? 
 
Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, dr. Sebestyén László polgármester a 

határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 
 

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 
9/2019. (X.25.) ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezetet 
elfogadja és 9/2019. (X.25.) számon 
önkormányzati rendeletei közé iktatja. 

 
 
 
Több napirendi pont nem lévén dr. Sebestyén László polgármester megköszöni a nyilvános 
alakuló ülésen való részvételt, és azt 13.30 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 

 
   dr. Sebestyén László        dr. Rozgonyi Viktória 
        polgármester                    jegyző 


