JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2006. október 12 -én
megtartott alakuló üléséről.

Határozat száma
50/2006.(10.12.)
51/2006.(10.12.)
52/2006.(10.12.)
53/2006.(10.12.)
54/2006.(10.12.)
55/2006.(10.12.)
56/2006.(10.12.)
57/2006.(10.12.)
58/2006.(10.12.)
Rendelet száma
20/2006.(X.13.)

Tárgy
Polgármester illetményének megállapítása.
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló döntés elnapolása
Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megalakítása
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság megalakítása
Közoktatási- közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
megalakítása
Szociális és Egészségügyi Bizottság megalakítása
Szavazatszámláló bizottság létrehozása az alpolgármester titkos
választásához
Rózsavölgyi Jánosné megválasztása társadalmi megbízatású
alpolgármesternek
Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester tiszteletdíjról való lemondása

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
1/1991.(II.13.) rendeletének módosítása
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helységében Hort Község
Önkormányzat Képviselőtestületének 2006. október 12-i alakuló üléséről.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Balázs Ferenc
4. Bódi Jánosné
5. Erdélyi László
6. Habány György
7. Hegedűs Dezső
8. Horváth Sándor
9. Molnár Istvánné
10. Rózsavölgyi Jánosné
11. Tari István
12. Urbán Jánosné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette:
1. Csontos András

képviselő

Meghívottak:
1. Intézményvezetők,
2. Külsős bizottsági tagok.
N a p i r e n d: A képviselő-testület alakuló ülése.
I. Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,
megbízólevelek átadása
II. A önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
III. A polgármesteri program ismertetése
IV. A polgármester illetményének (tiszteletdíjának) megállapítása
V. SZMSZ felülvizsgálata, módosítása
VI. Bizottságok megválasztása
VII. Alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen;
eskütétele
VIII. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
IX. Egyebek
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I. ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ, A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A
VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL, MEGBÍZÓLEVELEK ÁTADÁSA
Rózsavölgyi Jánosné korelnök:
Köszöntötte a megválasztott önkormányzati tagokat és a meghívott vendégeket. A Himnusz
és az Általános Iskola rövid ünnepi műsorát követően felkérte Szabó Rudolfnét választási
bizottság elnökét, hogy ismertesse a választás végleges eredményét.
Szabó Rudolfné Választási Bizottság elnöke:
A csatolt melléklet alapján ismertette a helyi választás végleges eredményét. Gratulált Kerek
Oszkár polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, majd átadta részükre a
megbízóleveleket.

II. AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS A POLGÁRMESTER ESKÜTÉTELE
Rózsavölgyi Jánosné korelnök:
Felkéri a képviselő-testület tagjait, majd azt követően a polgármestert, hogy a választási
bizottság elnökének előmondása alapján tegyék le a törvényben előírt esküt.
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Csontos András képviselő távolléte miatt. Az
eskü tételére a következő ülésen kerül sor. Az eskü letételéig a képviselő nem gyakorolhatja a
jogait. A távollévő képviselő a következő ülésen fogja az esküt letenni.
A képviselő-testület tagjai, majd azt követően a polgármester, Szabó Rudolfnénak a
választási bizottság elnökének előmondása alapján az alábbiak szerint letették törvényben
előírt esküt.
”Én ............................. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez
hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és
szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a
legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Hort község javát szolgálom.„ Az esküt tevő
meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”

III. A POLGÁRMESTERI PROGRAM ISMERTETÉSE
Rózsavölgyi Jánosné korelnök:
Felkéri Kerek Oszkár polgármestert, hogy ismertesse polgármesteri programját.
Kerek Oszkár polgármester:
Megköszönte a község választópolgárainak a bizalmat és támogatását, mely révén a község
polgármestere lehet.
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A polgármesteri program ismertetését a későbbi testületi üléseken kívánja ismertetni az
önkormányzat gazdasági programjával együtt.

IV.

A POLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Rózsavölgyi Jánosné korelnök:
A polgármester illetményének megállapítása kötelező napirend. (Pttv. 3. § (1) bekezdés, 4. §
(1) bekezdés). A Pttv. 4. § (4) bekezdése alapján a polgármester illetménye, tiszteletdíja és e
A Pttv. 4/A. § (3) bekezdés alapján a polgármester illetményének, tiszteletdíjának a választást
követően megállapított összege a megválasztását megelőző polgármesteri illetménye,
tiszteletdíja összegénél nem lehet kevesebb.
Fentiek alapján javasolja, hogy a polgármester illetménye a vonatkozó jogszabályok
figyelembe 460.000 Ft-ban állapítsa meg a képviselőtestület. A Pttv. 18. § (1) bekezdése
alapján a polgármesternek a tisztsége ellátásával összefüggő, általa előlegezett, számlával
igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A (2) bekezdés szerint a polgármester
választása szerint illetménye illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő költségátalányt is
igényelhet. Kerek Oszkár polgármester írásban kérte a költségátalány megállapítását.
Javasolja, hogy a polgármester költségátalányát az illetményének 30%-ban állapítsa meg a
képviselőtestület.
A polgármester bejelenti érintettségét és saját elhatározásából nem vesz részt a
döntéshozatalban.
A képviselőtestület tagjai 10 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot.
50/2006.(10.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kerek Oszkár
polgármester illetményét a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról” szóló 1994.
évi LXIV. törvény 3.§. 1-2 bekezdése alapján – a 36.800.-Ft
illetményalap változást figyelembe véve 2006. október 1-től 460.000.Ft-ban állapítja meg.
Fenti törvény 18.§. 2. bekezdésének figyelembe vételével a
polgármesteri költségátalány mértéke változatlan, a polgármester
illetményének 30%-ának megfelelő összeg.
A képviselőtestület felkéri a hivatal vezetését, hogy fentiek alapján
intézkedjék a béremeléssel kapcsolatos feladatok elvégzéséről.
Határidő: értelem szerint
Felelős: jegyző
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Kerek Oszkár polgármester:
Megköszöni a bizalmat az illetményre és a költségátalányra vonatkozóan.
Rózsavölgyi Jánosné korelnök:
A képviselő-testületnek a Pttv alapján jogában áll tagjai és bizottságok tagjai részére a
tiszteletdíj megállapítására. Az előző ciklusban a képviselő-testület tagjai nem tartottak igényt
a tiszteletdíjra. Kéri a testület tagjait, hogy képviselői tiszteletdíj bevezetésével kapcsolatban
fejtsék ki véleményüket.
Tari István képviselő:
A képviselők jelenleg nincsenek tisztában az
javasolja ezen napirend elnapolását.

önkormányzat anyagi helyzetével, ezért

Habány György képviselő:
Eddig sem tartott igényt és most sem tart igényt a tiszteletdíjra.
A képviselő-testület tagjai egy tartózkodással, 10 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot
51/2006.(10.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a képviselő-testület
tagjai és bizottsági tagok részére „ a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról” szóló
1994. évi LXIV. törvény” alapján megállapítható tiszteletdíj
megállapítására vonatkozó napi rendi pont megtárgyalását elnapolja.
Felkéri a polgármestert, hogy amennyiben fenti napirend megtárgyalását
aktuálisnak ítéli, úgy terjessze ismételten a képviselő-testület elő.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

V. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATA,
MÓDOSÍTÁSA

Kerek Oszkár polgármester:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi
LXIII. törvény 62. § (5) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testületek az alakuló ülésüket
követő fél éven belül felülvizsgálják, megalkotják a szervezeti és működési szabályzatukat.
A jelenlegi SZMSZ megfelel a törvényi előírásoknak. Módosítás csak a bizottságok
vonatkozásában indokolt átvezetni. Módosítani szükséges a bizottsági tagsággal való
megkötést, mely szerint jelenleg egy képviselő csak egy bizottságban vehet részt.
Előzetes egyeztetés alapján javasolja az alábbi bizottságok létrehozását.
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Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság,
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság,
Közoktatási- közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság,
Szociális és Egészségügyi Bizottság.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság feladata lenne a pénzügyi tervetek és beszámolók
véleményezése mellett a vagyonnyilatkozatok és az összeférhetetlenség vizsgálata.
Amennyiben a képviselő-testület fentiekkel egyetért, úgy az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 1/1991 rendelet módosításra kerül.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét.
Hort Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2006.(X..13.) rendelete
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/1991 rendeletének
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

VI.

BIZOTTSÁGOK MEGVÁLASZTÁSA

Kerek Oszkár polgármester:
Javaslatot tett a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot, Pénzügyi és Költségvetési
Bizottságot, Közoktatási- közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságot, Szociális és
Egészségügyi Bizottságot tagjaira.
.
A képviselőtestület a polgármester javaslata alapján külön-külön szavazattal 3 fő
tartózkodással meghozta az alábbi határozatokat.

52/2006.(10.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete megalakította az
önkormányzat Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottságát, melynek
tagjaivá az alábbi személyeket választotta meg:
Elnök:
Tagjai:

Tari István Hort, Patak út 5.
Habány György Hort, Tűzoltó út 4/A.
Horváth Sándor Hort, Akácfa út 32.
Terényi Mihály Hort, Bajcsy út 21/A.
Juhászné Lipusz Marianna Hort, Rét út 5.

Felkéri a Bizottságot, hogy az alakuló ülést mielőbb tartsa meg.
Készítse el a bizottság saját szervezeti és működési szabályzatát és
feladatkörében a munkát kezdje el.
Határidő: folyamatos
Felelős: bizottság elnöke
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53/2006.(10.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete megalakította a
az önkormányzat a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságát, melynek
tagjaivá az alábbi személyeket választotta meg:
Elnök:
Tagjai:

Balázs Ferenc Hort, Kossuth út 151.
Molnár Istvánné Hort, Kertész út 15.
Csontos András Hort, Rákóczi út 1.
Varga Jánosné Hort, Toldi út 4.
Juhász Sándorné Hort, Kossuth út 256.

Felkéri a Bizottságot, hogy az alakuló ülést mielőbb tartsa meg.
Készítse el a bizottság saját szervezeti és működési szabályzatát és
feladatkörében a
munkát kezdje el. Gondoskodjék a
vagyonnyilatkozatokkal
valamint
az
összeférhetetlenséggel
kapcsolatos feladatok ellátásáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: bizottság elnöke

54/2006.(10.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete megalakította a
az önkormányzat Közoktatási- közművelődési, Ifjúsági és Sport
Bizottságát, melynek tagjaivá az alábbi személyeket választotta meg:
Elnök:
Tagok:

Erdélyi László Hort, Béke út 9.
Balázs Ferenc Hort, Kossuth út 151.
Habány György Hort, Tűzoltó út 4/A.
Fabu Béla Hort, Rózsa F. út 15.
Piroska Sára Hort, Szabadság tér 30.

Felkéri a Bizottságot, hogy az alakuló ülést mielőbb tartsa meg.
Készítse el a bizottság saját szervezeti és működési szabályzatát és
feladatkörében a munkát kezdje el.
Határidő: folyamatos
Felelős: bizottsági elnök.

55/2006.(10.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete megalakította az
önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságát , melynek
tagjaivá az alábbi személyeket választotta meg:
Elnök:
Bódi Jánosné Hort, Bajsy út 22.
Tagok:
Urbán Jánosné Hort,Szövetkezet út 21.
Hegedűs Dezső Hort, Kertész út 7.
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Tánczos Istvánné Hort, Bajcsy út 51.
Karczagné Nagy Klára Hort, Kossuth út 107.
Felkéri a Bizottságot, hogy az alakuló ülést mielőbb tartsa meg.
Készítse el a bizottság saját szervezeti és működési szabályzatát és
feladatkörében a munkát kezdje el.
Határidő: folyamatos
Felelős: bizottság elnöke
Kerek Oszkár polgármester:
Felkéri a bizottságok külsős tagjait, hogy a törvényben előírt esküt a Választási Bizottság
elnökének előmondása alapján a képviselőtestület előtt tegyék le.

VII. ALPOLGÁRMESTER VÁLASZTÁSA TITKOS SZAVAZÁSSAL, SZÜKSÉG SZERINT
ZÁRT ÜLÉSEN; ESKÜTÉTELE
Kerek Oszkár polgármester:
Az Ötv. 34. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület - a saját tagjai közül a polgármester
javaslatára, titkos szavazással, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára - a
polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert választ. Az
alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormányzati
választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új képviselő-testület alakuló
üléséig tart. Az alpolgármester titkos szavazással és minősített többséggel kell megválasztani.
Javasolja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a korelnököt Rózsavölgyi
Jánosnét válassza meg a képviselő-testület. Rózsavölgyi Jánosné a rendszerváltás óta tagja az
önkormányzatnak. Nyugdíjba vonulásáig a helyi Takarékszövetkezetnek volt a vezetője. Volt
a Pénzügyi és a Szociális Bizottság tagjai is. Köztiszteletben álló személy. Szeretik és tisztelik
a község lakói.
A titkos választása előtt a képviselő-testületnek meg kell választania a szavazást lebonyolító
szavazat számláló bizottságot. A szavazatszámláló bizottság tagjainak az alábbi képviselőket
javasolja: Bódi Jánosnét, Urbán Jánosnét és Hegedűs Dezsőt.
A képviselőtestület három tartózkodással meghozta az alábbi határozatot.
56/2006.(10.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a társadalmi
megbízatású alpolgármester titkos választásához három tagú
szavazatszámláló bizottságot hoz létre.
A képviselő-testület
 A szavazatszámláló bizottság elnökének Bódi Jánosnét,
 A szavazatszámláló bizottság tagjainak Hegedűs Dezső és
Urbán Jánosné képviselőket bízza meg.
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A képviselő-testület felkéri a szavazatszámláló bizottságot, hogy az
alpolgármester titkos szavazást bonyolítsa le és annak eredményéről
tájékoztassa a testületet.
Határidő: azonnal
Felelős: Bódi Jánosné szavazatszámláló bizottság elnöke

Kerek Oszkár polgármester:
A szavazás idejére rövid szünetet rendel el. Majd a szavazás bejezését követően felkéri Bódi
Jánosnét a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy a választás eredményét ismertesse.
Bódi Jánosnét képviselő, a szavazatszámláló bizottság elnök:
Az alpolgármester nem vett részt a szavazáson, így 10 érvényes szavazat került leadásra. A
képviselőtestület titkos szavazással, egy tartózkodással, nyolc igen és két ellenszavazattal,
minősített többséggel meghozta az alábbi határozatot.
57/2006.(10.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzat Rózsavölgyi Jánosnét megválasztotta
társadalmi megbízatású alpolgármesternek.
Megbízza a polgármester távollétében annak helyettesítésével,
annak feladat és hatáskörének gyakorlásával.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester
Kerek Oszkár polgármester:
Felkéri az alpolgármestert, hogy a törvényben előírt esküt a Választási Bizottság elnökének
előmondása alapján a képviselőtestület előtt tegye le.

VIII. AZ ALPOLGÁRMESTER TISZTELETDÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA
Kerek Oszkár polgármester:
Az alpolgármester részére, megválasztása után tiszteletdíjat állapít meg a képviselő-testület. A
Pttv. 4. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a társadalmi megbízatású
alpolgármesternek a kettőezer, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg
úgy, hogy ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. A társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíja sem lehet magasabb az önkormányzati illetményalap
6,5 szeres szorzatánál.
Fentiek alapján javasolja az alpolgármester részére a tiszteletdíj megállapítását.
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Rózsavölgyi Jánosné alpolgármester:
Megköszöni a képviselő-testület bizalmát és egyben kéri, hogy az alpolgármesteri
tiszteletdíjról történő lemondását a képviselő-testület fogadják el.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot.
59/2006.(10.12.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete Rózsavölgyi
Jánosné társadalmi megbízatású alpolgármesternek a tisztségéhez
kötődő alpolgármesteri tiszteletdíjról történő lemondását tudomásul
vétellel elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

IX. EGYEBEK
Kerek Oszkár polgármester:
Tájékoztatja a képviselőtestület és bizottság tagjait, hogy a későbbiekben kiosztásra kerülő
vagyonnyilatkozatot a megbízólevél átvételét követő 30 napon belül a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottságnak adják át. A vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása
esetén annak benyújtásáig az önkormányzati képviselő jogait nem gyakorolhatja.
Felhívja a figyelmet az esetleges összeférhetetlenség 30 napon belüli megszüntetésére is.
Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt Kerek Oszkár polgármester az ülést berekeszti.
k.m.f.

Kerek Oszkár
Polgármester

Ferge Jánosné
jegyző
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