Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 24-én 18:00kor megtartott alakuló üléséről.
Az ülés helye: a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár színházterme
Jelen vannak:
A Képviselő-testület megválasztott tagjai: Horinka László polgármester, Balog
Mónika, Cseri Péter, Farkas Ferenc, Katus Norbert, Kecser István, Munkhártné
Szántai Márta, Seprős Viktor, Süli Richárd települési képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző
Meghívottként: Gödöny Péter a HVB elnöke, Győri Mariann a HVB elnökhelyettese,
Gálfi János Istvánné HVB tag és a település érdeklődő lakossága
Jegyzőkönyvvezető: Doma Bernadett testületi ügyintéző
dr. Tóth Krisztina jegyző: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, dr. Tóth Krisztina jegyző
vagyok, a Helyi Választási Iroda vezetője. Sülysáp Város Önkormányzata Képviselőtestületének ünnepélyes alakuló ülését Magyarország himnuszával nyitjuk meg.
/Elhangzik Magyarország Himnusza./
1./ NAPIRENDI PONT
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
dr. Tóth Krisztina: Elsőként felkérem Gödöny Péter urat, a Helyi Választási Bizottság
elnökét, hogy foglalja össze a lezajlott választási eljárás eseményeit és ismertesse annak
eredményét.
Gödöny Péter HVB elnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelent sülysápi lakosokat, városunk
díszpolgárait, a hivatalos szervek megjelent képviselőit, külön köszöntöm Tarnavölgyiné dr.
Tényi Ágnes járási hivatalvezető asszonyt, a megválasztott képviselőket, polgármester urat, a
helyi választási bizottság tagjait és minden kedves vendégünket.
Röviden szeretném ismertetni a lezajlott választási eljárás eseményeit és eredményét.
Mint ismeretes köztársasági elnök úr 2019. október 13-ára írta ki a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választását. Ezt megelőzően a választáson indulni szándékozó
jelöltek augusztus 24-ével kezdhették meg az ajánlások gyűjtését, és legkésőbb szeptember 9én kellett benyújtaniuk az ajánlóíveket a Helyi Választási Irodához. Sülysápon a
képviselőjelöltséghez 69, a polgármester-jelöltséghez 205 ajánlást kellett összegyűjtenie az
indulóknak. Az ajánlási folyamat rendben zajlott, minden indulni szándékozó jelölt össze
tudta gyűjteni a szükséges számú érvényes ajánlást, majd a bejelentett jelölteket – szám
szerint 2 polgármester-jelöltet és 21 képviselőjelöltet – a Helyi Választási Bizottság
nyilvántartásba vette.
Az ezt követő időszakban a választási kampány is rendben zajlott, mindössze egyetlen
kampánnyal kapcsolatos kifogás érkezett a Helyi Választási Bizottsághoz, azonban az
elbírálásra alkalmatlan volt.

Október 13-án a választás 7 szavazókörben folyt városunkban; rendkívüli esemény egyik
szavazatszámláló bizottság munkáját sem zavarta meg, és kifogás sem érkezett a szavazással
kapcsolatban. Sülysápon a választási eljárásról szóló törvény alapján 1 polgármestert és 8
képviselőjelöltet kellett megválasztani. A szavazókörök reggel 6 órától este 7 óráig várták a
választópolgárokat, ez idő alatt településünkön a 6 817 választásra jogosult polgárból 2 620 fő
járult az urnákhoz, így a szavazás 38,43 %-os részvétellel zárult.
Ezt követően kezdődhetett a munka dandárja: a szavazatszámlálás. Itt szeretnék köszönetet
mondani a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, valamint a Helyi Választási Iroda
munkatársainak, akiknek áldozatos és szakszerű munkája tette lehetővé, hogy nem sokkal
éjfél után megszülethetett a választás települési szintű eredménye, mely a következő:
A megválasztott képviselők: Farkas Ferenc, a FIDESZ-KDNP jelöltje 1348 szavazatszámmal;
Katus Norbert, a FIDESZ-KDNP jelöltje 1331 szavazatszámmal; Balog Mónika, a FIDESZKDNP jelöltje 1244 szavazatszámmal; Cseri Péter, a FIDESZ-KDNP jelöltje 1227
szavazatszámmal; Kecser István, a FIDESZ-KDNP jelöltje 1209 szavazatszámmal;
Munkhártné Szántai Márta, a FIDESZ-KDNP jelöltje 1206 szavazatszámmal; Süli Richárd, a
FIDESZ-KDNP jelöltje 1010 szavazatszámmal; Seprős Viktor, a FIDESZ-KDNP jelöltje 943
szavazatszámmal.
Polgármesternek választották Horinka László urat, a FIDESZ-KDNP jelöltjét, a szavazatok
67,11 %-ával, azaz 1716 szavazattal.
A választási eredmény ellen kifogás, fellebbezés az arra nyitva álló határidőben nem érkezett,
így az 2019. október 17-én jogerőre emelkedett.
Magam és a Helyi Választási Bizottság nevében is gratulálok a megválasztott képviselőknek
és polgármester úrnak, munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánok! Köszönöm a
figyelmet!
2./ NAPIRENDI PONT
A települési önkormányzati képviselők eskütétele, megbízóleveleik
átadása
dr. Tóth Krisztina jegyző: Most következik a képviselők eskütétele. Ehhez kérem minden
vendégünket, hogy álljon fel, bizottsági elnök urat pedig, hogy vegye ki az esküt a
képviselőktől.
Képviselők eskütétele: „Én, …, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; települési önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat,
Sülysáp fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”
/Taps a vendégek soraiból./
dr. Tóth Krisztina jegyző: Köszönöm. Most kérem a képviselőket, hogy az esküokmány
aláírására fáradjanak ide, bizottsági elnök urat pedig kérem, hogy ezzel egyidőben adja át
részükre a megbízóleveleiket.
/Képviselői esküokmányok aláírása, megbízólevelek átadása./
3./ NAPIRENDI PONT
A polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása

dr. Tóth Krisztina jegyző: Most következik polgármester úr eskütétele. Ismételten kérem,
hogy álljunk fel. Polgármester úr a képviselő-testület előtt tesz esküt, kérem bizottsági elnök
urat, hogy olvassa elő a számára az esküszöveget.
Horinka László polgármester: „Én, Horinka László, becsületemre és lelkiismeretemre
fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait
megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat
Sülysáp fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”
/Taps a vendégek soraiból./
dr. Tóth Krisztina jegyző: Köszönöm. Polgármester urat is kérem, hogy az esküokmány
aláírására és a megbízólevele átvételére fáradjon ide.
/Polgármesteri esküokmány aláírása, a megbízólevél átadása./
dr. Tóth Krisztina jegyző: Köszönöm. A továbbiakban átadom a szót polgármester úrnak az
ülés formális vezetésére.
Horinka László polgármester: Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt megjelentek, hölgyeim és
uraim! Nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat a képviselő-testület alakuló ülésén. Egy
különösen ünnepélyes, lélekemelő pillanatban vagyunk most együtt, hiszen mi, akik most
ennél az asztalnál ülünk, településünk újonnan megválasztott képviselőiként, teljes súllyal
átéljük és érezzük a választópolgárok bizalmának megtisztelő erejét és azt ezzel járó
felelősséget. Újraválasztott polgármesterként pedig első alkalommal vezethetem az új
képviselő-testület ülését.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem tudom, hogy elgondolkoztak-e már azon, hogy az alakuló
képviselő-testületi ülésnek az elsőségén túl, mi kölcsönöz – a szó legnemesebb értelmében –
ünnepélyes, emelkedett hangulatot, semmilyen más eseménnyel és pillanattal össze nem
vethető komolyságot. Nos, szerintem éppen az, amihez hozzászoktunk már, hogy fel sem
tűnik. Mondhatjuk róla, hogy hétköznapi, most azonban az ünnep legfőbb kelléke. Ez pedig
nem más, mint az eskü formájában kimondott szó ereje. A magyar hagyomány szerint az
eskütételnek három feltétele van: belátással, csak igaz dologban és igazmondással történjék.
Belátással: azaz körültekintéssel, okossággal, megfontoltan és tisztelettel. Igaz dologban: azaz
az eskü igaz, megengedett és tisztességes dologra vonatkozzék. Igazmondással: azaz
mindenben egyezzék a valósággal. Az eskü tehát nem formaság. A magyar jog intézménye
azért őrizte meg, mert ezzel a jog az esküt tevők személyes, lelkiismereti meggyőződésre, a
közhivatalt betöltők, a közfeladatot ellátók erkölcsi minőségére épít. Valóban,
polgármesterként és képviselőként sohasem feledkezhetünk meg arról, hogy az erkölcsi
minőség a bizalom alapja. Azé a bizalomé, amely bennünket a közügy vitelére, képviseletére
felhatalmaz, és amellyel a választópolgárok bennünket a településünk érdekében történő
döntéshozatal jogával felruháztak.
Kedves Barátaim! Engedjék meg, hogy itt és most köszönete mondjak településünk minden
választópolgárának a helyhatósági választásokon való részvételért, és megköszönjem azok
bizalmát, akik szavazatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy az önkormányzat minden itt élő
javára a mai napon megkezdheti a munkáját.
Külön köszönettel tartozom családom minden tagjának támogatásukért. Feleségemnek, aki 13
éve áll mellettem és mögöttem e tisztség viselésében és a tisztséggel járó feladatok
ellátásában. Higgyék el nekem, hogy megtisztelő, de sokszor nem is olyan egyszerű és nem is
olyan könnyen megoldható feladatokkal járó ez a tisztség. Köszönettel tartozom
gyermekeimnek, akik kisgyermekből felnőttek, illetve kamaszok lettek az eltelt évek során.

Biztos vagyok abban, hogy az általam viselt tisztség időnként kellemetlen helyzeteket is
teremtett számukra. Köszönöm nektek, hogy a nehéz pillanatokban is mellettem álltatok.
Tisztelt Jelenlévők! Az eskü hármas igazsága – miszerint belátással, igaz dologban és
igazmondással állja meg a helyét – nemcsak az ünnep pillanataiban kell, hogy hasson, hanem
a hétköznapokon is. És különösen igaz a képviselők és a polgármester munkájára, mert jó
döntéseket hozni csak körültekintéssel lehet, ahogy képviselni is csak igaz ügyet, tisztességes
célokat. Mindezt pedig kizárólag igazmondással: úgy, hogy a szavak és a tettek mindenben
egyezzenek az igazsággal.
Ha végiggondoljuk a mögöttünk hagyott öt év történéseit, ha visszaidézzük az előző
önkormányzati ciklus főbb döntéseit és a településünk eseményeit, jó érzéssel elmondhatjuk:
sikerült, hűek maradtunk az akkor letett eskünkhöz. Nem véletlen, hogy településünk
választópolgárai 2019-ben a folytonosságra szavaztak. Hitelességünk záloga tehát mindaz,
amit polgármesterként és települési önkormányzati képviselőként már bizonyítottunk. A
tapasztalatra, a józanészre és az elkötelezettségre építve a munka folytatására kaptunk
felhatalmazást.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Polgármesterként az önkormányzati ügyek és az egyes –
személyes problémák – kezelésében továbbra is jelmondatként Kennedy gondolatát tartom
követendőnek, talán még az irodám ajtajára is kiírom majd: „Ne azt kérdezd, hogy mit adhat
neked a hazád, hanem azt, hogy te mit tehetsz érte.” Vonatkozzon ez mindannyiunkra, rám
éppúgy, mint az irodámba ötleteivel, kéréseivel, javaslatával belépő képviselőtársamra, és
minden, az irodámba bekopogtató emberre. Meggyőződésem, hogy csak ilyen szemlélettel
tudunk a jövőben is sikeres települést építeni, és mindannyiunk számára hasznot, eredményt
hozó önkormányzatot megvalósítani. Gratulálok a képviselőtársaimnak, és köszönöm
mindannyiuknak a bizalmat, amit ránk ruháztak. Köszönöm a figyelmüket és a következőkben
folytatjuk a képviselő-testület ünnepi ülését.
/Taps a vendégek soraiból./
Horinka László polgármester: Az emelkedett szavak után rögtön munkához is látunk. A
soron következő napirendek előtt azonban néhány kötelező formaság: Egy testületi ülés azzal
kezdődik, hogy a polgármester megállapítja az ülés határozatképességét: megállapítom tehát,
hogy a képviselő-testület 9 tagjából mind a 9 jelen van, így a képviselő-testület
határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek – a szokásos ábécésorrendet újrakezdve – Balog
Mónika és Cseri Péter képviselőtársainkat javaslom. Aki egyetért a javaslattal, kérem,
szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Balog Mónika és
Cseri Péter települési képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek
megválasztotta.
Horinka László polgármester: A másik ilyen elfogadásra váró dolog a napirend. Az
előterjesztett napirend a következő:
Az
1./
2./
3./
4./

ülés napirendje:
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
A települési önkormányzati képviselők eskütétele, megbízóleveleik átadása
A polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása
Az alpolgármester megválasztása, eskütétele

5./

Bizottsági tagok és elnökök megválasztása, nem képviselő tagok eskütétele

Horinka László polgármester: Az előterjesztéseket a képviselők megkapták, az első három
napirendi ponton túl vagyunk. Kérem, aki az előterjesztett napirenddel egyetért, szavazzon.
Ügyrendi döntés
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet
elfogadta.
4./ NAPIRENDI PONT
Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
Horinka László polgármester: Az alpolgármester megválasztása és eskütétele a soron
következő napirendi pont. Az alpolgármester megválasztására és eskütételére vonatkozó
előterjesztést felolvasom: „A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület
az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint, a polgármester előterjesztése
alapján megválasztja az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről,
tiszteletdíjukról.
Testületünk Szervezeti és Működési Szabályzata szerint 1 fő főállású alpolgármester
megválasztásáról kell döntenünk.
Az Mötv. 75. § (1) bekezdése szerint a főállású alpolgármester foglalkoztatási jogviszonya a
helyi önkormányzat képviselő-testületének a tisztség főállásban történő betöltéséről szóló
döntését követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre.
Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás
megszűnésével szűnnek meg, felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja,
feladatait a polgármester irányításával látja el.
Az Mötv. 63. §-a és 79. § (2) bekezdése alapján az alpolgármester megválasztását követően
esküt tesz a képviselő-testület előtt és erről okmányt ír alá.
Az Mötv. 74. § (1) bekezdése alapján az alpolgármestert a képviselő-testület a polgármester
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel (megválasztott képviselők többségének
egybehangzó szavazatával) választja meg.
Mindezek alapján javasolom a főállású alpolgármesteri pozícióra Katus Norbert képviselő úr
megválasztását.
A döntést titkos szavazással kell meghozni. Ehhez előzetesen egy 3 fős Szavazatszámláló
Bizottságot egyszerű szótöbbséggel történő megválasztása szükséges. A Szavazatszámláló
Bizottság feladata a szavazólapok elkészítése, a titkosság feltételeinek biztosítása, a leadott
szavazatok összeszámlálása és az eredmény kihirdetése.”
Most tehát a döntés következik, titkos szavazással, amihez szavazatszámláló bizottságot kell
választani. Javaslom a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Cseri Péter, Farkas Ferenc és
Kecser István képviselőtársaimat. Aki egyetért, kérem, szavazzon!
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Cseri Péter,
Farkas Ferenc és Kecser István képviselőket a Szavazatszámláló
Bizottság tagjának megválasztotta.

Horinka László polgármester: Kérem a Szavazatszámláló Bizottságot a szavazás
lebonyolítására. A szavazás idejére néhány perces szünetet rendelek el.
/18:35-18:40 Szünet, a titkos szavazás lefolytatása, melyről külön jegyzőkönyv készült./
Horinka László polgármester: A szavazás véget ért, kérem a bizottság elnökét, ismertesse a
szavazás eredményét.
Cseri Péter képviselő: Az urnában 8 érvényes és 1 érvénytelen szavazat volt, a 8 érvényes
szavazat mindegyike támogatta Katus Norbert alpolgármesterré választását.
Horinka László polgármester: Köszönöm a bizottság közreműködését! Tehát a döntésünk a
következő:
A Képviselő-testület titkos szavazással 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
121/2019. (X. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 43., 74-75. §-a alapján Sülysáp Város
Önkormányzata főállású alpolgármesterének Katus Norbert
települési képviselőt választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Gratulálunk alpolgármester úrnak! Most az alpolgármesteri
eskü következik. Megkérek mindenkit, hogy álljon fel, alpolgármester urat pedig, hogy az
eskü szövegét mondja utánam, majd írja alá az esküokmányt.
Katus Norbert alpolgármester „Én, Katus Norbert, becsületemre és lelkiismeretemre
fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait
megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat
Sülysáp fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”
/Taps a vendégek soraiból, Katus Norbert alpolgármester aláírja az esküokmányt./
5./ NAPIRENDI PONT
Bizottsági tagok és elnökök megválasztása, nem képviselő tagok
eskütétele
Horinka László polgármester: A képviselő-testület munkáját szakbizottságok segítik,
amelyeket lehetőség szerint szintén az alakuló ülésen kell felállítani. Felolvasom itt is az
előterjesztést: „A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) és 57. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak
számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait.
Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a
törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott bizottságait. A kétezernél több lakosú településen kötelező pénzügyi bizottság
létrehozása.

A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati
képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati
képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.
Az Mötv. 58. § (1) bekezdése szerint a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a
képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának
időtartamára. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a
felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy
tagja a polgármester.
Az Mötv. 40. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a
megválasztását követően a képviselő-testület előtt - a képviselőre irányadó szöveggel - esküt
tesz, és erről okmányt ír alá.
Az önkormányzat, illetve a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata szerint két
bizottság felállításáról kell döntenünk: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot 3 képviselő és
2 nem képviselő taggal, a Humán Szolgáltatások Bizottságát 4 képviselő és 3 nem képviselő
taggal kell létrehoznunk.
Mindezek alapján a bizottságok összetételére és elnökének személyére javaslatom a
következő: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság: elnök: Kecser István; képviselő tagok:
Cseri Péter, Farkas Ferenc; nem képviselő tagok: Hostyinszki Ákos, Mányi Zoltán. Humán
Szolgáltatások Bizottsága: elnök: Balog Mónika; képviselő tagok: Munkhártné Szántai Márta,
Seprős Viktor, Süli Richárd; nem képviselő tagok: Dósa Krisztina, Mészáros Mónika, Dr.
Popovics László.”
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, a döntés
következik, szintén titkos szavazással, amiben az előzőleg megválasztott Szavazatszámláló
Bizottság közreműködését kérem. A szavazás idejére néhány perces szünetet rendelek el.
/18:50-18:55 szünet, a titkos szavazás lefolytatása, melyről külön jegyzőkönyv készült./
Horinka László polgármester: A szavazás véget ért, kérem a bizottság elnökét, ismertesse a
szavazás eredményét.
Cseri Péter képviselő: Az urnában 9 érvényes szavazat volt, melyek mindegyike támogatta a
bizottságok előterjesztett formában való felállítását.
Horinka László polgármester: Köszönöm a bizottság közreműködését! Tehát a döntésünk a
következő:
A Képviselő-testület titkos szavazással 8 igen szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
122/2019. (X. 24.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 57-58. §-a alapján
1./ a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének Kecser
István képviselőt, tagjainak Cseri Péter és Farkas Ferenc
képviselőket, valamint Hostyinszki Ákost és Mányi Zoltánt
választja meg;
2./ a Humán Szolgáltatások Bizottsága elnökének Balog
Mónika képviselőt, tagjainak Munkhártné Szántai Márta,
Seprős Viktor és Süli Richárd képviselőket, valamint Dósa
Krisztinát, Mészáros Mónikát és Dr. Popovics Lászlót
választja meg.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: A képviselők már letették az esküt, de ezt meg kell tennie
minden bizottsági tagnak, így kérem a megválasztott, nem képviselő bizottsági tagokat, hogy
az eskütételhez fáradjanak ide, és mondják utánam az eskü szövegét. A jelenlévőket ismét
kérem, hogy ehhez álljunk fel.
Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele: „Én, …, becsületemre és lelkiismeretemre
fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait
megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat
Sülysáp fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”
/Taps a vendégek soraiból./
Horinka László polgármester: Köszönöm szépen! Kérem a bizottsági tagokat is, hogy írják
alá az esküokmányt.
/A bizottságok nem képviselő tagjai aláírják az esküokmányokat./
Horinka László polgármester: Ezzel végére is értünk a mai ünnepélyes ülésnek,
pontosabban még jegyző asszonynak adom át a szót néhány mondat erejéig.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Elnézést, hogy kissé megbontom az ünnepi hangulatot, de
szeretném tájékoztatni a tisztelt képviselőket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény alapján a megválasztásuktól számított harminc napon belül kötelesek
kérelmezni felvételüket az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott
köztartozásmentes adózói adatbázisba, majd pedig ennek megtörténtét igazolni a képviselőtestület felé. Szintén a megválasztásuktól számított harminc napon belül kötelesek
vagyonnyilatkozatot tenni a saját, illetőleg az önökkel közös háztartásban élő házas- vagy
élettársuk, valamint gyermekük jövedelmi, vagyoni helyzetét illetően. Végezetül pedig az
eskütételt követő három hónapon belül kötelesek részt venni a kormányhivatal által szervezett
képzésen. A köztartozásmentes adózói adatbázisba való bejelentkezési kötelezettség a nem
képviselő bizottsági tagokra is kiterjed. Természetesen e kötelezettségek teljesítéséhez igény
szerint segítséget nyújtunk.
Horinka László polgármester: Köszönjük! Én pedig most már valóban mindenkinek
megköszönöm a megjelenést és a figyelmet, az ülést bezárom. Ugyanakkor jelzem, hogy
rögtön ezután a roma nemzetiségi önkormányzat – várhatóan jóval rövidebb időtartamú –
alakuló ülése következik; kérem, hogy amennyiben idejük engedi, tiszteljék meg jelenlétükkel
azt az ülést is. Azt követően pedig – ezen ünnepélyes alkalom lezárásaként – szeretettel várok
mindenkit egy koccintásra az aulában.
k.m.f.
Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Balog Mónika
települési képviselő

Cseri Péter
települési képviselő

