
Kisbér Város Önkormányzata képviselő-testületének alakuló ülése. 

 

Kisbér város újonnan megválasztott képviselő-testületének alakuló ülését 2019. október 27-én 

délelőtt tartották a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 

Az új képviselő-testület megalakulásáig a levezető elnök szerepét dr. Dörnyei Vendel, Kisbér 

város jegyzője töltötte be, aki köszöntötte az újonnan megválasztott polgármestert, a 

képviselő-testület és a Helyi Választási Bizottság tagjait, a Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal és Kincstár-, a Kisbéri Járási Hivatal-, a kisbéri egyházak-, a kisbéri 

intézmények képviselőit, valamint a megjelent polgárokat. 

A Himnusz közöz eléneklése után a jegyző felkérte a Helyi Választási Bizottságot, az október 

13-i kisbéri önkormányzati polgármester és képviselő-testületi választás eredményének 

ismertetésére. 

 

Fejes Zoltánné, a bizottság elnöke ismertette a jogerős határozatukat, mely szerint Kisbér 

város 4.533 választópolgárából 1.790 fő vett részt a választáson, és 1.617 szavazattal 

Sinkovicz Zoltánt, a Fidesz-KDNP jelöltjét választotta meg Kisbér város polgármesterének. 

Képviselő jelöltként 13 fő indult a választáson, akik közül (abc sorrendben) Andrási Tamást, 

Belány Róbertet, Bondár Balázst, Hófer Jenő Györgyöt, Muzslai Ádámot, Spiegelhalter 

Ákost, Vaderna Tamást, és Varga Melindát, a Fidesz-KDNP jelöltjeit képviselővé 

választottak. 

A bizottság elnöke a leköszönő képviselő-testület munkáját elismerve és megköszönve, a 

választási bizottság nevében mind a polgármesternek, mind a képviselőknek gratulált a 

megválasztásukhoz, és munkájukhoz jó egészséget, erőt, kitartást és sok sikert kívánt. 

 

A határozat ismertetése után Vajs Tibor református lelkész és Magyaros László a kisbéri 

plébánia plébániai kormányzója megáldotta az alakuló ülést és az elkövetkező képviselői 

ciklus munkáját. 

 

Az áldást követően a megválasztott képviselők letették az esküt a választási bizottság előtt, 

majd Fejes Zoltánné átadta részükre a megbízólevelet. 

A képviselők után Sinkovicz Zoltán tette le polgármesteri esküjét, majd átvette 

megbízólevelét a bizottság elnökétől. 

 

A város újjá választott első embere a maga, és az immár megalakult új képviselő-testület 

nevében köszönetét fejezte ki valamennyi kisbéri és hántai választópolgárnak, akik részt 

vettek a választáson, és szavazataikkal támogatták őt és csapatát. Külön köszönetét fejezte ki 

családjának, szüleinek, feleségének és gyermekeinek, akik támogatták és segítették őt ezen, 

nagy felelősséggel járó munkájában. Köszönetét fejezte ki mindenkinek, a támogatóknak, 

segítőknek, aktivistáknak, akik részt vettek a választási kampányban. 

Ezzel a rendkívüli felhatalmazással hatalmas felelősség is jár mind a saját, mind a képviselők 

számára. 

Az, hogy csapatának valamennyi tagja bejutott a testületbe, azt a választói akaratot tükrözi, 

hogy a testület városunk fejlődése érdekében minden acsarkodás és civakodás nélkül 

egységesen dolgozzon. 

Köszöntője végén azt kérte a város valamennyi lakójától, hogy bízzanak az új képviselő-

testületben, akik igyekeznek majd a felmerülő problémákat a legjobb tudásuknak megfelelően 

megoldani, amelyekhez rendelkeznek megfelelő hatáskörökkel és eszközökkel.  

 

Ezt követően az új képviselő-testület megkezdte első ülését. 



A polgármester megállapította, hogy a testület teljes létszámban jelen van, így az ülés 

határozatképes, majd javaslatot tett az ülés napirendjére. 

A testület egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendi pontokat : 

 

1. Napirendi pont : Alpolgármester választása és eskütétele. 

 

A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény szerint az alpolgármester 

személyére a polgármester tesz javaslatot, akit a képviselő-testület titkos szavazással válasz 

meg. 

A polgármester az egy fő társadalmi megbízatású alpolgármesternek Vaderna Tamás 

képviselőt javasolta. 

A testület Belány Róbert, Bondár Balázs, és Muzslai Ádám képviselőket egyhangúlag 

megválasztotta a szavazatszedő bizottság tagjainak. 

A szavazás eredményeként a testület 8 igen és egy tartózkodó szavazattal Vaderna Tamást 

megválasztotta alpolgármesternek, aki ezután letette esküjét. 

 

2. Napirendi pont : Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása. 

 

Érintettség miatt a napirendi pontot dr. Dörnyei Vendel jegyző vezette le. Előterjesztésében 

elmondta, hogy a fennálló törvények értelmében a polgármester illetménye az államtitkárok 

alapilletménye, illetménykiegészítése és vezetői pótléka összegének 60 %-a, jelen esetben az 

előterjesztés szerint ez Kisbér esetében 598.300.- forint. Hasonlóan a törvény értelmében  a 

költségtérítés az illetmény 15 %-a, így a polgármester költségtérítése az előterjesztés szerint 

89.745.- forint. 

A testület 8 igen és 1 tartózkodó szavazattal az előterjesztést elfogadta. 

 

3. Napirendi pont : Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása. 

 

A társadalmi megbízatású polgármester illetményét a főállású polgármester illetményének 70 

%-a és 90 %-a között lehet megállapítani. Sinkovicz Zoltán a 70 %-ra, azaz a 

legalacsonyabbra tett javaslatot, így az alpolgármester illetményére 209.405.- forintot, 

költségtérítésére (illetmény 15 %-a) 31.420.- forintot javasolt. 

A testület 8 igen és 1 tartózkodó szavazattal az előterjesztést elfogadta. 

 

4. Napirendi pont : A bizottsági struktúra, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat 

áttekintésére eseti bizottság létrehozása : 

 

A polgármester javaslatára a testület egyhangúlag megválasztotta a bizottság tagjainak, 

Andrási Tamást, Hófer Jenőt, Spiegelhalter Ákost, Vaderna Tamást és Varga Melindát. 

 

5. Napirendi pont : Az összeférhetetlenség vizsgálatával, a vagyonnyilatkozatok 

kezelésével és ellenőrzésével foglalkozó állandó bizottság megválasztása. 

 

A polgármester javaslatára a testület egyhangúlag megválasztotta a bizottság tagjainak, 

Andrási Tamást, Hófer Jenőt, Spiegelhalter Ákost, Vaderna Tamást és Varga Melindát. 

 

A polgármester a testületi ülést bezárta, majd a jelenlévők elénekelték a Szózatot. 

 


