
JEGYZŐKÖNYV 
titkos szavazásról 

Készült: Zengővárkony Község Képviselő-testületének 2019. október 28-án tartott 
alpolgármester választásának titkos szavazásáról. 

A szavazás helye: Zengővárkony Polgármesteri Hivatala, ülésterem 

A szavazatszámláló bizottság tagjai: Keszler Mónika, elnök 
Váradi Roland képviselő, tag 
Bárdos Gábor képviselő, tag 

A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy az SZMSZ előírásainak megfelelően 
lebonyolított titkos szavazás szabályszerű volt. 

A szavazás során rendkívüli esemény nem történt. 

A szavazás eredménye: az egyetlen jelöltre, Józsa-Papp Évára 4 érvényes szavazatot adtak le. 
Érvénytelen szavazat nem volt. A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy 4 igen 
szavazattal Józsa-Papp megkapta az alpolgármesterré választásához szükséges többséget. 

~~~ 
Fülöp Csaba 
polgármester 

K.m.f. 
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ZENGŐVÁRKONY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
4/2019.(XI.1.) RENDELETE 

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 
3/2013.(IV.30.) RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Zengővárkony Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CVXXXlX. törvény 53.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében és az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(IV.30.) rendeletét (a 
továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint módosítja: 

1. §Az SZMSZ 31 . § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A polgármester megbízatását főállásban látja el." 

2. § E rendelet 2019. november l-jén lép hatályba. 

Záradék 

~-</?7 
Fülöp d;;ba -
polgármester 

Kihirdetve 2019. november l-jén. 

ti t-fflq_, 
Dr. Fenj.f/si János 

jegyző 

Dr. L r'frl !ános J;;J:t .h 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelet-tervezethez 

1. Társadalmi hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatásai nincsenek. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi feltételét az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében biztosítja. 

3. Környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 

4. Egészségügyi hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

Nincsenek. 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következmények 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CL XXXIX. törvény 43. § (3) 
bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény 
szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ). A rendelet felülvizsgálatának elmaradása a Kormányhivatal 
törvényességi felülvizsgálati eljárását vonja maga után. 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
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INDOKOLÁS 

Az 1. §-hoz 

A polgármesteri tisztség betöltésének módját határozza meg. 

A 2. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 



ESKÜOKMÁNY 

Én, ..... . 2!!?~~~-~- -~~~ .. -~-~~ .. . . . . . . . . . . becsületemre és lelkiismeretemre 
fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; 
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri 
tisztségemből eredő feladataimat Zengővárkony fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen! 

Zengővárkony, 2019. október 28. 
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ESKÜOKMÁNY 

Én ................................. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom 
és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat 
Zengővárkony fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen! 

Zengővárkony, 2019. október 28. 
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ESKÜOKMÁNY 

Én, Fülöp Csaba becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom 
és másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat 
Zengővárkony fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen! 

Zengővárkony, 2019. október 28. 
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