JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 13 -án
megtartott alakuló üléséről.
Határozat száma
73/2010.(X.13.)
74/2010.(X.13.)
75/2010.(X.13.)
76/2010.(X.13.)
77/2010.(X.13.)
78/2010.(X.13.)
79/2010.(X.13.)
80/2010.(X.13.)
Rendelet száma
9/2010.(X.13)

Tárgy
Szavazatszámláló bizottság létrehozása az alpolgármester titkos
választásához
Dr. Nagy Tamás megválasztása társadalmi megbízatású
alpolgármesternek
Polgármester illetményének megállapítása
Polgármester költségátalányának megállapítása
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Alpolgármester költségátalányának megállapítása
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megalakítása
Felhatalmazás a polgármester részére vízelvezetési és felújítási
munkák elvégetetésére
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2007.(III.30.) önkormányzati rendeletének módosítása
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2010. október 13-án a Hort Községi Önkormányzat alakuló ülésén a Polgármesteri
Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kerek Oszkár
Ferge Jánosné
Csontos András
Habány György
Kassa László
Molnár Istvánné
Dr. Nagy Tamás
Tari István

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak: Helyi Választási Bizottság tagjai
Javasolt napirend:
1./ Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
2./Képviselők, polgármester eskütétele
3./ Polgármesteri program ismertetése
4./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele
5./ Polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapítása
6./ Bizottság létrehozása
7./ SZMSZ módosítása
8./ Egyebek

Molnár Istvánné korelnök: Köszönti a megválasztott önkormányzati tagokat és a meghívott
vendégeket. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
A Himnusz elhangzása után megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és azt megnyitja.
Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét Majer Istvánnét ismertesse a választás
eredményét.
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Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
Majer Istvánné HVB elnöke: Ismerteti a választás eredményét: A 3170 választópolgárból
1810 élt választási lehetőségével, vagyis 57,10 %. 3 polgármester jelölt, és 22 képviselőjelölt
indult. Hort községben a választás eredményes volt, Kerek Oszkár 984 szavazattal
polgármester lett, valamint képviselők lettek: Csontos András 716, Habány György 712,
Kassa László 685, Dr. Nagy Tamás 651, Tari István 645, Molnár Istvánné 641 szavazattal.
Kerek Oszkár kapta a legmagasabb, 798 szavazatot képviselő jelöltként, de mivel
polgármester lett, így törölni kellett a képviselők listájáról. A Heves Megyei Közgyűlésbe
jelentkező pártok közül Horton a FIDESZ-KDNP 934, az MSZP 823, a Jobbik párt 363
szavazatot kapott.
A választás alatt a HVB kisebb problémákkal küzdött, de megoldotta. Nagyobb gond nem
volt. Megköszöni mindazoknak a munkáját, akik az előkészítésben, lebonyolításban részt
vettek. A megválasztottaknak azt kívánja, hogy legjobb megfontolásuk alapján végezzék
munkájukat, nyugodt légkört, és jó munkát kíván.
Molnár Istvánné korelnök: A kiküldött napirend elfogadását szavazásra bocsátja. Egyhangú
szavazattal elfogadták. Majer Istvánnét kéri fel, hogy előmondás alapján az eskütétel szövegét
mondja el, és a képviselők tegyék le az esküt.

Képviselők és a polgármester eskütétele
Majer Istvánné HVB elnöke: Először a képviselőket kéri fel az eskütételre, majd az
esküokmány aláírására. Átadja részükre a megbízólevelet.
Ez után a polgármester eskütételére, esküokmányának aláírására és a megbízólevél átadására
került sor.

Polgármesteri program ismertetése
Molnár Istvánné korelnök: Jegyzőkönyv. hitelesítésére Csontos András, Tari István
képviselőket javasolja. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadja. Felkéri Kerek
Oszkár polgármesteri program ismertetésére.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszöni a választási bizottság munkáját, a lakosságnak a
szavazatokat, és néhány gondolatot mond terveiről, észrevételeiről. A részletes polgármesteri
program a választásokat megelőzően a lakosság részére írásban megküldésre került.

Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Molnár Istvánné korelnök: Megköszöni a tájékoztatót. A törvények szerint legalább 1
alpolgármestert kell választani a testület tagjai közül. Szavazatszámláló bizottságot kell
létrehozni. Javaslatot a Szavazatszámláló Bizottság tagjaira: Csontos András, Tari István,
elnök: Habány György. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását, melyet a képviselő-testület
1 tartózkodással és 6 igen szavazattal elfogad.
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73/2010.(X.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a társadalmi
megbízatású alpolgármester titkos választásához háromtagú
szavazatszámláló bizottságot hoz létre.
A képviselő-testület
 A szavazatszámláló bizottság elnökének Habány György,
 A szavazatszámláló bizottság tagjainak Csontos András és Tari
István képviselőket bízza meg.
A képviselő-testület felkéri a szavazatszámláló bizottságot, hogy az
alpolgármester titkos szavazását bonyolítsa le és annak eredményéről
tájékoztassa a testületet.
Határidő: azonnal
Felelős: szavazatszámláló bizottság elnöke
Felkéri a polgármester urat, tegyen javaslatot az alpolgármester személyére.
Kerek Oszkár polgármester: Dr. Nagy Tamást javasolja általános alpolgármesternek, aki őt
teljes joggal helyettesítheti.
Molnár Istvánné korelnök: Kiosztja a szavazólapokat, és kéri, hogy titkos szavazással
szavazzon a testület az alpolgármester személyéről. A szavazás idejére rövid szünetet rendel
el. Majd a szavazás bejezését követően felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy a
választás eredményét ismertesse
Habány György a szavazatszámláló bizottság elnöke, képviselő: Ismerteti a titkos
szavazás eredményét: 7 érvényes szavazat van, 6 igen és 1 nem.
Molnár Istvánné korelnök: Megállapítja, hogy Hort Községi Önkormányzat alpolgármestere
Dr. Nagy Tamás lett. A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

74/2010.(X.13.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Nagy Tamás képviselőt
megválasztotta társadalmi megbízatású alpolgármesternek.
A Képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a polgármester
távollétében őt teljes joggal helyettesítse..
Határidő: értelem szerint
Felelős: alpolgármester

Molnár Istvánné korelnök: Felkéri Majer Istvánnét a HVB elnökét, az alpolgármester
eskütételének lebonyolítására.
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Majer Istvánné HVB elnöke: Előmondja az eskü szövegét, majd az eskütétel után az
alpolgármester aláírja az esküokmányt.

Polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapítása
Molnár Istvánné korelnök: Ismerteti a polgármesteri illetmény megállapításáról szóló
törvényt, majd javasolja, hogy Kerek Oszkár polgármester illetményét 483.200 Ft-ban
állapítsa meg a testület. A képviselő-testület 2 tartózkodással és 5 igen szavazattal a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

75/2010.(X.13.) 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 figyelembe véve 2010. október 1től 483.200.-Ft-ban állapítja meg.
A képviselőtestület felkéri a hivatal vezetését, hogy fentiek alapján intézkedjék az
illetmény számfejtése iránt.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Molnár Istvánné korelnök: Kerek Oszkár polgármester kérte az őt megillető költségátalány
megállapítását. Javasolja, hogy fizetésének 30%-a, azaz 145 000,- Ft legyen az összeg.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselő-testület 2 tartózkodással és 5 igen
szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

76/2010.(X.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kerek Oszkár polgármester
kérésére a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról” szóló 1994. évi LXIV. törvény 18.§.(2) bekezdése alapján
költségátalányt állapítja meg.
A polgármesteri költségátalány mértéke, a polgármester illetményének 30%-ának
megfelelő összeg, azaz 145.000.-Ft
A képviselőtestület felkéri a hivatal vezetését, hogy fentiek alapján intézkedjék a
béremeléssel kapcsolatos feladatok elvégzéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
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Molnár Istvánné korelnök: Javaslatot tesz arra, hogy az alpolgármester tiszteletdíját havi
bruttó 50 000 Ft-ban állapítsák meg. A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

77/2010.(X.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 4.§.(2) bek. b. pontja alapján Dr. Nagy Tamás
alpolgármester részére bruttó 50.000.-Ft tiszteletdíjat állapít meg.
Felkéri a hivatal vezetését, hogy ezen határozat alapján az alpolgármester
tiszteletdíját és költségátalányát folyósítsa.
Határidő. azonnal
Felelős: jegyző

Molnár Istvánné korelnök: Az alpolgármester részére 10 000 Ft költségátalányt javasol.
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását, melyet a testület 5 igen, 1 nem szavazással, 1
tartózkodással elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

78/2010.(X.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 4 18.§.(2) bek. alapján Dr. Nagy Tamás alpolgármester
részére a tiszteletdíj 20%-ának megfelelő, azaz 10.000.-Ft/hó összegű
költségátalányt állapít meg.
Felkéri a hivatal vezetését, hogy ezen határozat alapján az alpolgármester
tiszteletdíját és költségátalányát folyósítsa.
Határidő. azonnal
Felelős: jegyző

Bizottság létrehozása
Molnár Istvánné korelnök: Felkéri a polgármester urat, hogy a bizottságok vonatkozásában
tegye meg javaslatát.
Kerek Oszkár polgármester: Az alacsony létszám miatt csak 1 bizottságot javasol: Pénzügyi
és Gazdasági Bizottságot, mely elnökének Tari Istvánt, tagjainak Molnár Istvánnét, Csontos
Andrást, külső tagoknak pedig Rózsavölgyi Jánosnét és Dencs Zsuzsannát javasolja.
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Molnár Istvánné korelnök: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
megalakítását a polgármester által javasolt tagokkal. A képviselő-testület 1 nem és 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
79/2010.(X.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete
önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságát.

megalakította

az

A Bizottság székhelye: 3014 Hort, Szabadság tér 40.
A Bizottság tagjai:
Elnök:
Tagjai:

Tari István Hort, Patak út 5.
Csontos András Hort, Rákóczi út 1.
Molnár Istvánné Hort, Kertész út 15.
Szalainé Dencs Zsuzsanna Hort, Kertész út 14.
Rózsavölgyi Jánosné Hort, Hunyadi út 21.

Felkéri a Bizottságot, hogy az alakuló ülését 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

Molnár Istvánné korelnök: Megkéri Majer Istvánnét eskütétel előmondására a külső
bizottsági tagokra vonatkozóan.
Majer Istvánné HVB elnöke: Előmondja az eskü szövegét, és Rózsavölgyi Jánosné,
valamint Dencs Zsuzsanna esküt tesznek és aláírják az esküokmányt.

SZMSZ módosítása
Molnár Istvánné korelnök: Tájékoztatást ad arról, hogy a megválasztott képviselő-testület,
valamint a bizottság minden tagjának vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége van, melyet 30
napon belül tegyenek meg. Felkéri polgármester urat, az SZMSZ módosítására szükség
szerint tegyen javaslatot.
Kerek Oszkár polgármester: Először is szeretné, ha a képviselő-testület megszavazná
azoknak a munkáknak az elvégzését, melyek nagyon fontosak, és sürgősek: 2 áteresz csere,
Csillag út melletti külső árok kiásása, piac-tértől vízelvezetés, néhány áteresz tisztítása, a
Polgármesteri Hivatal pince feletti részénél lévő iroda helyiség beázott, rendbe kell tenni.
Arra kér meghatalmazást, hogy elvégeztesse ezeket a munkákat.
Ferge Jánosné jegyző: A fenti munkák elvégzése indokolt, támogatja a javaslatot.
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Molnár Istvánné korelnök: Szavazásra bocsátja a polgármester javaslatát az elvégzendő
munkákkal kapcsolatban. A képviselő-testület 1 tartózkodással és 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
80/2010.(X.13.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete teljes körű felhatalmazást ad
a polgármester részére arra vonatkozóan, hogy az elkezdett vízelvezetési
munkálatokat befejezze, a Csillag út melletti külső árok kiásása, piac-tértől a
vízelvezetést és néhány áteresz tisztítását elvégeztesse.
Felhatalmazza továbbá a Polgármesteri Hivatal pince feletti részénél lévő iroda
helyiség teljes rendbetételére.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: SZMSZ-ben szeretné módosítani a következőket: 1.
Önkormányzati ügyekben csak a polgármester és alpolgármester legyen jogosult nyilatkozat
tételre. 2. Önkormányzati ügyekben információ, tájékoztatás adására a polgármester legyen
jogosult. Azt szeretné elérni, hogy a képviselők nem zavarják a hivatal munkáját. Ha szükség
van valamilyen információra rajta keresztül megkaphatják.
Kassa László képviselő: Eddig ez hogy volt?
Ferge Jánosné jegyző: Eddig nem volt szabályozva a képviselői nyilatkozattétel, és
információkérés, tehát indokoltnak tartja a polgármester javaslatát. Ne az ügyintézőtől
kérjenek információt, mert lehet, hogy nem is tudna pontos tájékoztatást adni és jó, ha a
vezető tudja, hogy ki és milyen információ birtokába jutott.
Habány György képviselő: Mire gondoltak az SZMSZ módosításánál? Saját véleményét
nem mondhatja el sehol?
Csontos András képviselő: Lesz mindig ideje a polgármesternek erre az információ adásra?
Kerek Oszkár polgármester: Saját véleményét mindenki elmondhatja, de önkormányzati
ügyekben csak a polgármester nyilatkozhat. Bármikor rendelkezésre áll úgy, mint eddig is.
Molnár Istvánné korelnök: Szavazásra bocsátja a polgármester 1. javaslatát. A képviselőtestület 1 tartózkodással, 1 nem és 5 igen szavazattal az alábbi módosítást határozta meg:
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2010.(X.13) önkormányzati rendelete
A Községi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2007.(III.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

8

Hort Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (továbbiakban ötv.)1.§ (6) bekezdése 18.§-a és a helyi önkormányzati
képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény ( továbbiakban tv.)
9.§ (2) bek.10/A.§ (3) bekezdés rendelkezéseit figyelembe véve Szervezeti és Működési
rendjét továbbiakban ÖR) az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
Az ÖR 3.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
2./ A képviselő-testület 6 fő települési képviselőből és a polgármesterből áll. A képviselőtestület tagjait a település választópolgárai közvetlenül választják. A képviselő-testületet a
polgármester képviseli.(ötv.9.§.(1).bek). Önkormányzatot érintő ügyekben nyilatkozattételre
és a képviselők részére történő közvetlen információ adására a polgármester, akadályoztatása
esetén az alpolgármester jogosult.
2.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Hort, 2010. október 13.

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

Molnár Istvánné korelnök: Befejezésül a polgármesternek, képviselő-testületnek erőt,
egészséget kíván a munkavégzéshez. Az ülést berekeszti.

kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Csontos András
képviselő

Tari István
képviselő
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