A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
A 2019. október 13-án megtartott önkormányzati választások rendben lezajlottak.
A szavazás során rendkívüli esemény nem történt.
A községben nyilvántartásba vett szavazópolgárok száma 403 fő. A szavazáson
269 választópolgár jelent meg, hogy a jelöltekre leadja szavazatát.
A polgármester jelöltekre leadott szavazatok közül 265 volt az érvényes
szavazatok száma.
A polgármester választáson 2 jelölt indult. A 265 érvényes szavazat a következők
szerint oszlott meg a jelöltek között:
Kovács János 104 szavazatot, Csom Károlyné 161 szavazatot kapott.
A megválasztott polgármester Csom Károlyné.
A képviselőválasztás során a jelöltek
Ángyán Zoltán

191

Köves Mihály

123

Kalmár Tibor

111

Szarvas Balázs

46

Karácsony Imre

160

Kiss Anita

148

Németh Imréné

160

szavazatot kapott.
A megválasztott képviselők:
Ángyán Zoltán
Karácson Imre
Kiss Anita
Németh Imréné

Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Eskü szövege (képviselők)

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Káptalantóti község
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Eskü szövege (polgármester)

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Káptalantóti község
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

4. NAPIRENDI PONT
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október 25. napján tartandó alakuló ülésére
Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
Előkészítette: Lutár Mária jegyző

Tisztelet Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 57. § (1) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a polgármester előterjesztésére az
alakuló vagy azt követő ülésén megválasztja bizottságait. Az ezer főt meg nem haladó lakosú
településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja.
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a
bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető
szabályait. A szervezeti és működési szabályzat 65. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület
Ügyrendi Bizottságot hoz létre.
Az Mötv. 58. § (1) bekezdése és a 79. § (2) bekezdése szerint a polgármester és az
alpolgármester nem lehet a bizottság elnöke, tagja.
Fentiek alapján javasolom, hogy a bizottság elnökének …………..….. tagjainak
…………………. képviselőket válassza meg a képviselő-testület.
Határozati javaslat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökét és
tagjait az alábbiak szerint megválasztja.
A bizottság elnöke: ………
a bizottság tagjai:
…. ……….
…. ……….
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ függelékét a döntésnek megfelelően
aktualizálja.
Felelős: Lutár Mária jegyző
Határidő: 2. pontra 2019. október 27.

Káptalantóti, 2019. október 16.
Csom Károlyné
polgármester

5. NAPIRENDI PONT

ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október 25. napján tartandó alakuló ülésére
Az alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
Előkészítette: Lutár Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Káptalantóti községben az alpolgármesteri tisztség betöltése társadalmi megbízatás
formájában történik.
Az alpolgármesteri tisztség betöltésére ……………. képviselőt javasolom.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 80. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja (149.576 Ft) 90%-át.
A javasolom, hogy a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a polgármester
tiszteletdíjának ……. %-ában határozza meg a képviselő-testület.
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a
tiszteletdíjának ……..%-ban meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
A fentiek figyelembevételével az alpolgármester tiszteletdíját …….. Ft-ban, költségtérítését
……… Ft összegben javasolom megállapítani.
Határozati javaslat
1. Káptalantóti Községi Önkormányzata Képviselő-testülete titkos szavazással …………… -t
választotta meg alpolgármesternek.
2. A Képviselő-testület az alpolgármester tiszteletdíját Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdés alapján:
………. Ft-ban határozza meg.
3. Az alpolgármester költségtérítése az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján: …….. Ft.
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: Lutár Mária jegyző
Határidő: a 4. pontra 2019. október 27.
Káptalantóti, 2019. október 16.

Csom Károlyné
polgármester

6. NAPIRENDI PONT
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október 25. napján tartandó alakuló ülésére
A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Lutár Mária jegyző

Tisztelet Képviselő-testület!
A helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek és nemzetiségi önkormányzati képviselők
2019. október 13-án megtartott választásán Káptalantóti községben Csom Károlynét
választották meg polgármesternek.
Csom Károlyné jelöltként történő indulásakor úgy nyilatkozott, hogy megválasztása esetén a
polgármesteri tisztséget társadalmi megbízatásban kívánja ellátni.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 71. § (5) meghatározza, hogy a társadalmi megbízatású polgármester havonta a
polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. Káptalantóti
községben a polgármester az Mötv. 71. § (4) bekezdése alapján 299.151 Ft illetményre jogosult.
Fentieket figyelembe véve a polgármester tiszteletdíja kerekítve 149.600 Ft.
A polgármester költségtérítése tiszteletdíjának 15%-a, mely kerekítve 22.440 Ft.
Ettől a szabályozástól eltérni nem lehet, így javasolom az Mötv-nek megfelelően Csom
Károlyné tiszteletdíjának és költségtérítésének a megállapítását a határozati javaslat szerint.
Határozati javaslat
Káptalantóti Községi Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy Csom Károlyné
polgármester tiszteletdíja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (5) bekezdése alapján 149.600 Ft, a polgármester
költségtérítése az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 22.440 Ft.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: Lutár Mária jegyző
Határidő: 2. pontra 2019. október 27.

Káptalantóti, 2019. október 16.
Lutár Mária
jegyző

7. NAPIRENDI PONT
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október 25. napján tartandó alakuló ülésére
Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára

Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
Előkészítette: Lutár Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) szerint a képviselő-testület az alakuló vagy azt követő ülésén megalkotja, vagy
felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.
Javasolom, hogy a Képviselő-testület adjon megbízást a jegyzőnek az SZMSZ átfogó
felülvizsgálatára.
Határozati javaslat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert és a jegyzőt
a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatával, és felkéri a polgármestert, hogy
terjessze elő a képviselő-testület soron következő ülésén.
Határidő: 2019. november 17.
Felelős: Csom Károlyné polgármester
Káptalantóti, 2019. október 16.

Csom Károlyné
polgármester

8. NAPIRENDI PONT
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október 25. napján tartandó alakuló ülésére
Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítése

Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
Előkészítette: Lutár Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban Mötv.) 116. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési
elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti. A gazdasági programot,
fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el.
Javasolom, hogy a Képviselő-testület adjon megbízást a polgármesternek az önkormányzat
gazdasági programjának elkészítésére.

Határozati javaslat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a
gazdasági program, valamint a fejlesztési terv elkészítésével, és felkéri, hogy Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésében
meghatározott 6 hónapos határidőn belül terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2020. április 17.
Felelős: Csom Károlyné polgármester

Káptalantóti, 2019. október 16.

Csom Károlyné
polgármester

9. NAPIRENDI PONT

ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október 25. napján tartandó alakuló ülésére
Tájékoztató a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről és
az összeférhetetlenség szabályairól
Előterjesztő: Lutár Mária jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) alapján az önkormányzati képviselő és a polgármester megválasztásától, majd ezt
követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles
tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös
háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát.
A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati
képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást,
költségtérítést nem kaphat.
A vagyonnyilatkozatot a Szervezeti és Működési Szabályzatban erre kijelölt bizottság
(Ügyrendi Bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő
vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - közérdekből
nyilvános. Az Ügyrendi Bizottság az önkormányzati képviselő és hozzátartozója tárgyévben
tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó
vagyonnyilatkozatokat visszaadja.
Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az
Ügyrendi Bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást az Ügyrendi Bizottságnál bárki kezdeményezheti.
Az eljárás eredményéről az Ügyrendi Bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a
képviselő-testületet.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során az Ügyrendi Bizottság felhívására az
önkormányzati képviselő köteles saját, valamint a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában
feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az
azonosító adatokat csak az Ügyrendi Bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását
követő nyolc napon belül törölni kell.
Összeférhetetlenség
Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja
nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat
megingathatja, továbbá nem lehet
a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre
kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány
tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta,
kivéve
aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi
oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el, illetve nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban
áll;
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ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó,
köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője,
foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja;
b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője;
c) állami tisztviselő, kormánytisztviselő olyan államigazgatási szervnél, amelynek illetékességi
területén az adott önkormányzat működik;
d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses
állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal hivatásos állományú tagja;
e) jegyző (főjegyző), aljegyző, továbbá ugyanazon önkormányzat polgármesteri hivatalának
vagy közös önkormányzati hivatalának köztisztviselője, alkalmazottja;
f) más települési önkormányzatnál képviselő;
g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester;
h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági
társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság
által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének - kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb
szerve a képviselő-testület -, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet
ellátására jogosultja;
Indokolás
i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, jogi személy, gazdasági társaság legfőbb
szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.
A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke,
főpolgármester, főpolgármester-helyettes.
Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az
összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni.
Amennyiben jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok
alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor az
önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által
írásban megerősített lemondó nyilatkozatának a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott bizottságnak történő átadását az összeférhetetlenség megszüntetésének kell
tekinteni.
Méltatlanság
Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati
képviselőnek a megbízatását,
- akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek;
- akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások
kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől
számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező
határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi;
- akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki
nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és a bírósági
határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette;
- aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés végrehajtását
akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja;
- aki a Mötv. 36.§-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület
tudomására.
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Az önkormányzati képviselő köteles a fentiekről tájékoztatni a képviselő-testületet és a
kormányhivatalt.
Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles
kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes
adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba
történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig
köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét.
Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy
az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az
adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.
A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjával szemben fennálló
összeférhetetlenségre az önkormányzati képviselőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni
azzal az eltéréssel, hogy ha a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja harminc
napon belül nem szünteti meg a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot, a képviselőtestület köteles a határidő lejártát követő ülésén az érintett bizottsági tagságát megszüntetni. E
döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára az önkormányzati képviselőkre
vonatkozó méltatlansági szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a képviselőtestület köteles a méltatlansági feltételek beálltát követő ülésén az érintett bizottsági tagságát
megszüntetni.
A polgármesterre megfelelően alkalmazni kell az önkormányzati képviselőre vonatkozó
összeférhetetlenségi, méltatlansági, vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat azzal, hogy a
polgármester nem lehet más önkormányzatnál polgármester, alpolgármester, települési
önkormányzati képviselő, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke.
Kérem a tájékoztatót tudomásul venni és az abban foglaltakat szerint eljárni szíveskedjen.
Káptalantóti, 2019. október 16.

Lutár Mária
jegyző
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10. NAPIRENDI PONT
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október 25. napján tartandó alakuló ülésére
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
Előkészítette: Lutár Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába a Társulás megállapodása
szerint tagot delegál a képviselő-testület. Javasolom, hogy a társulási tanácsban az
Önkormányzatot a korábbi évekhez hasonlóan a polgármester, ill. akadályoztatása esetén az
alpolgármester képviselje.

Határozati javaslat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodás 4.1 pont a) alpontja értelmében Csom Károlyné polgármestert
delegálja a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába. A polgármestert
akadályoztatása esetén az alpolgármester képviseli.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csom Károlyné polgármester

Káptalantóti, 2019. október 16.

Csom Károlyné
polgármester

