
BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Ügyiratszám: BSZ/1479-7/2020.

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. október 29-
én 15.00 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről

Az ülés helye:  Balatonszepezd, Bertha Bulcsu Közösségi Ház földszinti tanácsterme
(8252 Balatonszepezd, Szegfű köz 1.)  

Jelen vannak: Bíró Imre  polgármester
Hegyiné Havasi Valéria 
Inhof Tamás
dr. Temesvári Zsolt 
Varga József képviselők     

Tanácskozási joggal megjelent:
Csehné Keller Nikoletta, a HVB elnöke
dr. Rozgonyi Viktória jegyző, jegyzőkönyvvezető
dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző

Bíró  Imre  polgármester: Köszönt  mindenkit  Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete nyilvános alakuló ülésén. Köszönti a helyi  választási  bizottság elnökét,
tagjait,  jegyző  asszonyt,  aljegyző  urat.  Gratulál  megválasztott  képviselő-társainak.  Külön
köszönti dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőt, aki jelenlétével megtisztelte ülésüket.
Köszönti  Filep  Miklóst,  Zánka  polgármesterét  is.  Szeretne  köszönetet  mondani  a
balatonszepezdi embereknek, akik megtisztelték bizalmukkal, és összefogásukkal segítették
őket, nélkülük nem lehetnének itt. 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  időközi  választásról,
megbízólevelek átadása 

2) A Képviselő – testület tagjainak eskütétele

3) Polgármester eskütétele

4)  Polgármesteri tiszteletdíj megállapítása
Előterjesztő: dr. Rozgonyi Viktória jegyző
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5)  A Balatonszepezd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2019.  (III.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Bíró Imre polgármester

6)  Bizottsági tagok megválasztása
Előterjesztő: Bíró Imre polgármester

7)  Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: Bíró Imre polgármester

8)  Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Bíró Imre polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1) A  Helyi  Választási  Bizottság  elnökének  tájékoztatója  az  időközi  választásról,
megbízólevelek átadása 

Bíró Imre 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  398  fő  volt.  A  polgármester-választáson
szavazóként  megjelent  választópolgárok  száma  255  fő.  Az  urnában  lévő  lebélyegzett
szavazólapok száma 255 db, érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma 9 db, érvényes
szavazólapok száma 246 db. Érvényes szavazatok számának megoszlása: Selmi Gábor István
független  polgármester-jelöltre  leadott  szavazatok  száma  11  db,  Bíró  Imre  független
polgármester-jelöltre leadott szavazatok száma 119 db, Szász Péter független polgármester-
jelöltre leadott szavazatok száma 3 db, dr. Bocskov Petrov Jordán független polgármester-
jelöltre  leadott  szavazatok  száma  113  db.  Balatonszepezd  község  megválasztott
polgármestere  119  db  érvényes  szavazattal  Bíró  Imre.  Az  egyéni  listás  választáson
szavazóként  megjelent  választópolgárok  száma  255  fő.  Az  urnában  lévő  lebélyegzett
szavazólapok száma 255 db, érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma 2 db, az érvényes
szavazólapok  száma  253  db.  Érvényes  szavazatok  számának  megoszlása:  Bozóky  Máté
Kasszián  független  jelöltre  leadott  szavazatok  száma  8  db,  Selmi  Gábor  István  független
jelöltre  leadott  szavazatok  száma  86  db,  Cardak  Károly  Alkim  független  jelöltre  leadott
szavazatok száma 2 db, Balogh Magdolna Anna független jelöltre leadott szavazatok száma
87 db,  dr.  Thassy  Tíra  Zsófia független jelöltre  leadott szavazatok  száma 58 db,  Tánczos
Róbert Sándor független jelöltre leadott szavazatok száma 111 db, Hegyiné Havasi Valéria
független jelöltre leadott szavazatok száma 139 db,  Kánya  Zoltán független jelöltre  leadott
szavazatok száma 102 db, Inhof Tamás független jelöltre leadott szavazatok száma 123 db,
Varga József független jelöltre leadott szavazatok száma 121 db, Bozóky Gergő Szilveszter
független jelöltre leadott szavazatok száma 8 db, Vida József Ádám független jelöltre leadott
szavazatok száma 5 db, dr. Temesvári Zsolt független jelöltre leadott szavazatok száma 126
db. A megválasztható képviselők száma:  4 fő,  a megválasztott képviselők Hegyiné Havasi
Valéria, dr. Temesvári Zsolt, Inhof Tamás és Varga József. Balatonszepezden a választások a
jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlottak le. A választás napján a Helyi Választási Bizott-
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sághoz kifogás nem érkezett, rendkívüli  esemény a nap folyamán nem történt. Gratulál a
megválasztott képviselőknek. Kéri, hogy vegyék át a megbízóleveleiket és tegyék le az esküt.

 
Hegyiné Havasi Valéria, Inhof Tamás, dr. Temesvári Zsolt és Varga József képviselők a HVB

elnökétől átveszik a megbízólevelet. A Képviselő-testület tagjai leteszik az esküt.

dr. Rozgonyi Viktória jegyző: Most pedig polgármester úr eskütételre kerül sor, melyet a
képviselő-testület előtt kell letennie.

Bíró Imre polgármester a Képviselő-testület előtt leteszi az esküt.

4)  Polgármesteri tiszteletdíj megállapítása
Előterjesztő: dr. Rozgonyi Viktória jegyző

Bíró Imre polgármester: Átadja a szót jegyző asszonynak.

dr.  Rozgonyi  Viktória  jegyző: Balatonszepezden  társadalmi  megbízatású  polgármester
megválasztására került sor, akinek a tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló  törvény  pontosan  meghatározza.  A  megfelelő  számítások  alapján  ez  havi  bruttó
149.600  Ft.  A  polgármester  jogosult  a  tiszteletdíj  15  %-ának  megfelelő  összegű
költségtérítésre, ez 22.440 Ft. A képviselő-testület ezeket az összegeket csak megállapítani
tudja.

Bíró  Imre  polgármester: Köszöni,  kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  az  elhangzottakkal
kapcsolatban kérdése?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Bíró Imre polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra teszi fel.

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

130/2020. (X.29.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  megállapítja,  hogy  a
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló
2011. évi  CLXXXIX.  törvény 71. § (5)  bekezdése
alapján  Bíró  Imre  polgármester  tiszteletdíja
2020. október 18. napjától 149.600 Ft/hó. 

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
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131/2020. (X.29.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  megállapítja,  hogy  a
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló
2011. évi  CLXXXIX.  törvény 71. § (6)  bekezdése
alapján  Bíró  Imre  polgármester  2020.  október
18.  napjától  tiszteletdíjának  15  %-ában
meghatározott,  22.440  Ft  összegű
költségtérítésre jogosult.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

5)  A Balatonszepezd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2019.  (III.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Bíró Imre polgármester

Bíró Imre polgármester: A rendelet felülvizsgálata megtörtént, mely során megállapításra
került,  hogy a rendelet módosítására nincs szükség. A bizottsági  szerkezeten a képviselő-
testület  nem  kíván  változtatni,  a  polgármesteri  és  alpolgármesteri  megbízatás  típusa
változatlan marad. Kérdezi, kinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Bíró Imre polgármester a határozati
javaslatot szavazásra teszi fel.

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

132/2020. (X.29.) 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.

6)  Bizottsági tagok megválasztása
Előterjesztő: Bíró Imre polgármester

Bíró  Imre  polgármester: Az  Mötv.  értelmében  a  képviselő-testület  a  polgármester
előterjesztése alapján az alakuló vagy az  azt  követő ülésen választja  meg a szervezeti és
működési  szabályzat  szerinti  bizottságokat.  Célszerű  azonban  már  az  alakuló  ülésen
megválasztani  az  összeférhetetlenséggel,  a  vagyonnyilatkozatok  kezelésével  és
ellenőrzésével foglalkozó bizottságot, mivel a képviselők a megbízólevelük átvételét követő
30 napon belül kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. A Szervezeti és Működési Szabályzatról
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szóló önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdése meghatározza, hogy a képviselő-testület
állandó  bizottsága  az  Ügyrendi  Bizottság,  illetve,  hogy  annak  létszáma  3  fő  képviselő.  A
polgármester, alpolgármester nem lehet tagja a bizottságnak. Ennek alapján javasolja, hogy a
bizottság tagjai a határozati javaslatban megjelölt személyek, azaz dr. Temesvári Zsolt, Inhof
Tamás és Varga József legyenek. Kérdezi, kinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Bíró Imre polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra teszi fel.

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

133/2020. (X.29.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  az  Ügyrendi  Bizottság
elnökévé

dr. Temesvári Zsolt

képviselőt megválasztja. 

134/2020. (X.29.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjává
 

Inhof Tamás

képviselőt megválasztja. 

135/2020. (X.29.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjává

Varga József

képviselőt megválasztja. 

7)  Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: Bíró Imre polgármester

Bíró  Imre  polgármester: Javasolja  Balatonszepezd  község  alpolgármesterének  Hegyiné
Havasi Valériát. A megválasztani javasolt személy alkalmas e feladat ellátására, megfelelően
képviselni  tudja  szükség  esetén  helyettesként  az  önkormányzatot,  és  irányítani  tudja  a
képviselő-testületet.  Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, amelynek
lebonyolítását az Ügyrendi Bizottság végzi. A megválasztott képviselők részére átadásra kerül
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egy  szavazólap,  melyen a  megválasztani  javasolt  képviselőre  adhatják  le  szavazataikat,  a
jelölt  neve  mellett  elhelyezett  körben,  egymást  metsző  két  vonallal.  A  megválasztott
képviselők  több  mint  felének  egybehangzó  szavazatával  a  jelölt  megválasztásra  kerül. A
titkos szavazás eredményét az Ügyrendi Bizottság állapítja meg.

A titkos szavazás idejére Bíró Imre polgármester szünetet rendel el.

Bíró  Imre  polgármester: Felkéri  az  Ügyrendi  Bizottság  elnökét,  hogy  ismertesse  a  titkos
szavazás eredményét.

dr.  Temesvári  Zsolt  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: A  titkos  szavazásról  készült  jegyzőkönyv
alapján megállapítja, hogy a titkos szavazás eredményeként a képviselő-testület 4 érvényes
igen  szavazattal  Balatonszepezd  község  alpolgármesterének  Hegyiné  Havasi  Valéria
képviselőt választotta meg. 

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a titkos szavazás
eredményeként az alábbi határozatot hozza:

136/2020. (X.29.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete 

Hegyiné Havasi Valéria

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.

dr. Rozgonyi Viktória jegyző: Kéri alpolgármester asszonyt, hogy tegye le az esküt.

Hegyiné Havasi Valéria alpolgármester a Képviselő-testület előtt leteszi az esküt.

8)  Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Bíró Imre polgármester

Bíró Imre polgármester: A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját javasolja a
polgármester  tiszteletdíjának  60  %-ában,  azaz  89.800  Ft-ban  megállapítani.  Az
alpolgármester szintén jogosult a tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott költségtérítésre,
ez 13.470 Ft. Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása?
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Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Bíró Imre polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra teszi fel.

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

137/2020. (X.29.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  Hegyiné  Havasi  Valéria
alpolgármester  tiszteletdíját  2020.  október  29.
napjától a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíjának  60  %-ában,  89.800  Ft/hó
összegben állapítja meg. 

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

138/2020. (X.29.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  Hegyiné  Havasi  Valéria
alpolgármester  részére  2020.  október  29.
napjától  járó  költségtérítést  tiszteletdíjának  15
%-ának  megfelelő  összegben:  13.470  Ft-ban
állapítja meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

Több  napirendi  pont  nem lévén Bíró  Imre  polgármester  megköszöni  a  nyilvános  alakuló
ülésen való részvételt, és azt 15.25 órakor bezárja.

K.m.f.

          Bíró Imre   dr. Rozgonyi Viktória
       polgármester               jegyző
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