1

Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14én megtartott alakuló üléséről.
Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint
Bódi Marianna, Németh Lajos, Csabainé Bártfai Margit, Kovács Gyula,
Varga Márta és Kozák Ferencné képviselők
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelentek:
Dr. Pető Zoltán az Önkormányzat helyettesítő jegyzője
Nádudvari Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke
Rimóczi Jánosné a Polgármesteri Hivatal főtanácsosa
Cseh Lászlóné az Egyesített Szoc.Intézmény mb.vezetője
valamint a lakosság köréből 39 fő
A Himnusz elhangzása után Németh Lajos korelnök köszönti a Képviselő-testület
tagjait, illetve az ülésen megjelenteket.
Elmondja, hogy neki jutott az a megtiszteltetés, hogy az ünnepélyes alakuló ülést
levezesse.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 megválasztott képviselő és a
polgármester megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja a testületnek, hogy a meghívón szereplő napirendeket fogadja el.
A Képviselő-testület a napirendekre tett javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.
Ezután a korelnök felkéri a Választási Bizottság elnökét, hogy tartsa meg
tájékoztatóját a választás eredményéről
I.Napirend:
Nádudvari Sándor ismerteti tájékoztatóját a választás eredményéről, mely a
jegyzőkönyv mellékletét képezi. A megválasztott polgármesternek és képviselőknek
gratulál, eredményes munkát, sok sikert kíván, majd átadja a megbízóleveleket.
A Képviselő-testület a Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját vita nélkül,
egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően Nádudvari Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke felkéri a
képviselőket, hogy tegyék le az esküt.
Az eskü letétele után átadja az ülés továbbvezetését a korelnöknek.
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II.Napirend:
Németh Lajos korelnök felkéri a polgármestert az eskü letételére.
Az eskü letétele után felhívja a polgármester úr figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozatot a megválasztását követő 30 napon belül tegye meg.
Ugyancsak felhívja a képviselők figyelmét, hogy nekik a vagyonnyilatkozataikat a
megbízólevél átvételétől számított 30 napon belül kell megtenniük.
Németh Lajos
ismertetésére.

korelnök

ezután

felkéri

polgármester

urat

a

programjának

III.Napirend:
Nagy Szilárd
melléklete.

polgármester röviden ismerteti programját, mely a jegyzőkönyv

Németh Lajos korelnök elmondja, hogy ez a program kiinduló alapja lehet annak a
gazdasági programnak, amelyet 6 hónapon belül kell elkészíteni és a testület elé
terjeszteni.
Ezután megkérdezi elfogadják-e a programot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Németh Lajos korelnök kéri, hogy aki egyetért a polgármester programjával, az
kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen elfogadta a polgármester
gazdasági programjáról szóló tájékoztatót.

IV.Napirend:
Németh Lajos korelnök elmondja, hogy a polgármester illetményének és
költségtérítésének megállapítása következik, melynek előadója: dr. Pető Zoltán
helyettesítő-jegyző, aki átveszi a napirend levezetését.
dr. Pető Zoltán helyettesítő jegyző az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja,
hogy a polgármester illetményét 2010. október 4. napjától 444.475,-Ft összegben
határozza meg a testület. Kéri, hogy a határozati tervezetet vitassák meg, fogadják
el, illetve mondják el véleményüket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igenlő szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
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59/2010./X.14./ számú önkormányzati

Határozat

Polgármester illetményének megállapításáról
Kengyel
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati tisztségviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. tv. 3. §. /2/ bekezdése alapján, valamint a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. §. /1/ bekezdése,
továbbá a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló
2009. évi CXXX. tv. 71. §. alapján Nagy Szilárd polgármester
úr illetményét 2010. október 4-től 444.475.-Ft összegben
határozza meg. /Illetményalap 38.650,-Ft,
és 11,5 szorzó
alkalmazásával./

dr. Pető Zoltán helyettesítő jegyző ezután ismerteti a polgármester költségátalány
megállapítására vonatkozó előterjesztést, a határozat-tervezetben illetménye 30-%a szerepel. Kéri a testületet, kérdésüket, véleményüket mondják el és a mellékelt
határozatot vitassák meg, fogadják el.
Javasolja Nagy Szilárd polgármester
meg a Képviselő-testület.

költségátalányát 133.000,-Ft-ban állapítsa

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület vita nélkül 6 igenlő
szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát:
60/2010./X.14./ sz. önkormányzati

Határozat

Polgármester költségtérítésének megállapításáról.
Kengyel
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati tisztségviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. tv. 18. §. /2/ bekezdése alapján, valamint a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. §. /1/ bekezdése,
továbbá a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló
2009. évi CXXX. tv. 71. §. alapján Nagy Szilárd polgármester úr
költségátalányát 133.000,-Ft-ban állapítja meg.

Németh Lajos ezután elmondja, hogy korelnöki feladatát befejezte és az ülés további
vezetését átadja a polgármester úr részére.
V.Napirend:
Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy a bekövetkezett törvényi, szervezeti és
egyéb változások szükségessé teszik a Szervezeti és Működési Szabályzat
felülvizsgálatát, módosítását.
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Az elmúlt 4 évben 3 bizottság működött. Úgy látják, hogy az önkormányzati
feladatokat kevesebb bizottság is eredményesen el tudja látni, ezért javasolja a
következő bizottságok megalakítását, az SZMSZ ennek megfelelő módosítását.
A Szervezeti és Működési Szabályzat egyéb rendelkezéseit 6 hónapon belül kell
felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.
Nagy Szilárd polgármester megkérdezi van e kérdés, vélemény.
Vélemény:
Kozák Ferencné:
Úgy gondolja, akik az Egészségügyi és Szociális Bizottságban vesznek részt, sok
feladatuk lesz. Ha a lakosság nem teljes megelégedésével is, de a bizottságnak
felelősségteljes döntéseket kell hoznia. Az emberi sorsokat figyelemmel kísérve
nagyon meggondoltan kell dönteniük ami nem kis feladat lesz.
Nagy Szilárd polgármester ezután ismerteti az SZMSZ módosítására vonatkozó
rendelet-tervezetet, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet
alkotta:
KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
13/2010.(X.14.) önkormányzati rendelete
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 9/1999./V.4./
számú önkormányzati rendelet módosításáról
1. §.
A rendelet 22.§./2/ hatályon kívül helyezi, helyébe a következő rendelkezés lép :
22.§./2/ A Képviselőtestület a következő bizottságokat hozza létre :
-

1) Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságot
2) Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottságot
2. §.

A Szervezeti és Működési Szabályzat egyéb rendelkezéseit hat hónapon belül
kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.
3. §.
Ez a rendelet kihirdetése napján 2010. október 15-én lép hatályba.
Kengyel, 2010. október 14.

Nagy Szilárd
polgármester

dr. Pető Zoltán
helyettesítő jegyző
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VI. Napirend:
Nagy Szilárd polgármester ezután javaslatot tesz az Önkormányzat Bizottságainak
megválasztására az alábbiak szerint:
1./ Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
elnökének Bódi Marianna
helyettesének Varga Márta
tagjának Csabainé Bártfai Margit
képviselőket
nem képviselő tagnak Erdei Lászlónét és
Oravecz Mihályt javasolja
2./ Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság
elnökének Németh Lajos
helyettesének
Kovács Gyula
tagjának
Bódi Marianna
képviselőket
nem képviselő tagjának
Zsemlye Editet és
Bugyi Mihályt javasolja
A polgármester megkérdezi van-e más javaslat.
Varga Márta:
Az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottságba szeretné javasolni
Bekker Gábort külsős tagként, mivel korábban egészségügyi bizottság elnöke volt,
valamint elég sok szavazatot kapott az önkormányzati képviselő választáson.
A Képviselő-testület Bekker Gáborra vonatkozó külsős tagként történő módosító
javaslatot 6 igenlő véleménnyel, 1 ellenvélemény mellett elfogadta.
A polgármester ezután szavazásra bocsátja a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság tagjaira vonatkozó javaslatát.
A Képviselő-testület a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjait 7
igenlő szavazattal, egyöntetűen megválasztotta az alábbi határozatával:
61/2010/X.14./számú önkormányzati

Határozat

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megválasztásáról
Kengyel Község Önkormányzata Képviselőtestülete –a helyi Önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény 22.§./1/ bekezdésében
biztosított
jogkörében
eljárvaPénzügyi,
Településfejlesztési, és Ügyrendi
Bizottságot
alakított, mely
Elnökének:
Bódi Marianna
képviselőt
Elnökhelyettesnek: Varga Márta
képviselőt
Tagjának:
Csabainé Bártfai Margit
képviselőt
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Nem képviselő tagjának: Erdei Lászlónét és
Oravecz Mihályt
v á l a s z t o t t a.
Ezután Nagy Szilárd polgármester megkérdezi egyetértenek-e az Egészségügyi,
Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság tagjaira vonatkozó javaslattal, a
módosítás elfogadásával.
A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság
tagjait 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen megválasztotta az alábbi határozatával:
62/2010/X.14./számú önkormányzati
az Egészségügyi,
megválasztásáról.

Szociális,

Határozat
Művelődési

és

Oktatási

Bizottság

Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete –a
helyi Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény
22.§./1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárvaEgészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási
Bizottságot alakított, mely
Elnökének :
Elnökhelyettesnek:
Tagjainak:

Németh Lajos
Kovács Gyula
Bódi Marianna

nem képviselő tagjának:

Zsemlye Editet
Bugyi Mihályt és
Bekker Gábort

képviselőt
képviselőt
képviselőt

választotta
Ezt követően Nagy Szilárd polgármester felkéri a megjelent négy nem képviselő
bizottsági tagot az eskü letételére. Az esküt letette: Erdei Lászlóné, Oravecz Mihály,
Zsemlye Edit és Bugyi Mihály.
Bekker Gábor nincs jelen.
VII.Napirend:
Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy az alpolgármester személyére kizárólag
a polgármester tehet javaslatot.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy társadalmi megbízású alpolgármestert
válasszon Kozák Ferencné képviselő személyében.
Nagy Szilárd
polgármester ezután felkéri Bódi Marianna a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság elnökét, hogy a titkos szavazást
bonyolítsák le.
A polgármester a szavazás idejére szünetet rendel el.
Szünet után:
Nagy Szilárd polgármester felkéri a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét.
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Bódi Marianna
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a képviselőknek egyenként átadta a
szavazólapot és a borítékot, akik a szavazás módjának ismertetése után külön
helyiségben a titkos szavazás körülményeit biztosítva bedobták szavazataikat a
lezárt urnába. Ismerteti az alpolgármester titkos szavazással történt
megválasztásáról készült jegyzőkönyvet, mely szerint az urna felbontása után
megállapították, hogy 7 fő szavazásra jogosult leszavazott. Kozák Ferencné jelöltre
leadott szavazatok száma 7, érvénytelen szavazat nem volt.

Nagy Szilárd polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igenlő
szavazattal Kozák Ferencnét alpolgármesternek megválasztotta, akinek ezúton
gratulál, megbízatásához sok sikert, eredményes munkát kíván.
63/2010.(X.14.) számú önkormányzati

Határozat

Kozák Ferencné alpolgármester megválasztásáról
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXLV. tv. 34. §.
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva –
Kozák Ferencné
képviselőt a polgármester javaslatára titkos szavazással
társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta.

VIII. Napirend:
Nagy Szilárd polgármester ezután javaslatot tesz az alpolgármester tiszteletdíjára
2010. október 14. napjától havi bruttó 75.000,-Ft összegben.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az alpolgármester tiszteletdíjára
vonatkozó javaslatát.
A Képviselő-testület 6 igenlő szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:

64/2010./X.14./ számú önkormányzati

Határozat

alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról.
Kengyel
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati tisztségviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. tv. 4. §. /2/ bekezdés b./ pontja alapján az alpolgármester
tiszteletdíját2010. október 14. napjától havi bruttó 75.000,-Ft-ban
állapítja meg.
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IX. NAPIREND:
A jegyzői állás pályázatának kiírására vonatkozó előterjesztéshez szóbeli kiegészítés
nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy kérdésüket,
véleményüket tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a polgármester szavazásra bocsátja a jegyzői állás pályázatára
vonatkozó előterjesztést. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal
az alábbiak szerint döntött a pályázat kiírásáról.

65/2010. (X.14.) számú önkormányzati

Határozat

a jegyzői állás pályázatának kiírásáról
Kengyel
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a határozat mellékletét képező jegyzői állás pályázati
kiírását.
A pályázati kiírás közzétételéről a jegyző gondoskodik.
Határidő: Azonnal
Felelős: dr. Pető Zoltán helyettes jegyző

Egyéb
Leköszönő polgármester végkielégítésére vonatkozó írásos előterjesztéshez melyet
az ülés megkezdése előtt minden képviselő megkapott – az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester nagy tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Czédly
Gyula urat Kengyel Község egykori polgármesterét, akinek az elmúlt 20 éves
eredményes munkáját megköszöni.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Czédly Gyula leköszönő polgármester urat
végkielégítésként négyhavi illetményének megfelelő összegű juttatásban,
1.932.400,-Ft-ban részesítse.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kengyel Község Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetű vélemény
alapján az alábbi határozatot hozta.
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66/2010.(X.14.) számú önkormányzati

Határozat

Czédly Gyula leköszönő polgármester végkielégítésére
Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati tisztségviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. tv. 2 §. /5/ bekezdése alapján Czédly Gyula
leköszönő polgármester úrnak végkielégítésként négyhavi
illetményének megfelelő összegű juttatást, 1.932.400,-Ftot állapít meg.

Mivel több napirend nem volt, Nagy Szilárd
megjelenést és az ülést bezárta.

polgármester megköszönte a

Kmf.

Nagy Szilárd
polgármester

dr. Pető Zoltán
helyettesítő jegyző

