LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 433-16/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14ei (csütörtök) 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről

Az ülés helye:

Lesenceistvánd, Művelődési Ház

Jelen vannak:
Tóth Csaba polgármester
Dr. Benedek Ádám, Nagy Károly, Orbán Kálmán, Varjúné Fodor Edit
képviselő
Dr. Takács Nóra körjegyző; Moór Lászlóné HVB elnöke; Nyírő-Bognár Mária, Orbán Andrásné,
Sabján Viktória HVB tagok; Völgyi Antalné iskola igazgató; Nyírő-Bognár Mária óvodavezető;
Tóthné Ács Erzsébet óvodavezető helyettes; Dr. Dékány Györgyné „Együtt Egymásért” Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője; Dr. Benedek Ádám háziorvos; Krizbai Rita védőnő; Pordán
Hajnalka asszisztens; Gutmajer Mónika, Gutmájer Tiborné, Papp Éva és Somogyi Nikolett
körjegyzőségi dolgozók; Lakatos Adrienn jegyzőkönyvvezető
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Mint a megválasztott képviselők közül a legidősebb
képviselő, mint korelnök a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 30. §. alapján
tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket, meghívottakat,
Lesenceistvánd település polgármesterét, a képviselő-testület tagjait, a helyi választási bizottság
elnökét, a helyi választási bizottság megjelent tagjait, valamint a körjegyzőség dolgozóit. A jelenléti
ív alapján megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert azon a megválasztott 5
képviselőből 5 képviselő jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitotta.
Ezt követően javaslatot tett az ülés napirendjére. A kiküldött napirendi pontokon túl a napirendet az
intézmények alapdokumentumainak felülvizsgálatával kívánta kiegészíteni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alakszerű
határozathozatal nélkül – egyhangúlag – az alábbiak szerint állapította meg a napirendet:
N A P I R E N D E K:
1.) Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,
megbízólevelek átadása
2.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
3.) SZMSZ módosítása
4.) Alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen, eskütétele
5.) A polgármesteri program ismertetése, gazdasági program előterjesztése
6.) A polgármester illetményének megállapítása
7.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
8.) Képviselő-testületi tagok tiszteletdíjának megállapítása
9.) Körjegyző tájékoztatója
10.) Intézmények alapdokumentumainak felülvizsgálata
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,
megbízólevelek átadása
Előterjesztő: Moór Lászlóné HVB elnöke
(Szóbeli előterjesztés)
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Felkérte Moór Lászlónét, a Helyi Választási Bizottság
Elnökét a 2010. október 3-án megtartott önkormányzati választás végleges eredményeinek
ismertetésére.
Moór Lászlóné HVB elnök: Köszöntötte a megválasztott polgármestert, a képviselő-testület
tagjait, a helyi választási bizottság megjelent tagjait, valamint a körjegyzőség dolgozóit. Elmondta,
hogy 1990. óta hatodik alkalommal önkormányzati képviselő és polgármester választásra került sor
2010. október 3. napján, mely választás eredményéről az alábbi tájékoztatást adta. A
szavazóhelyiségek reggel 6.00 órától este 19.00 óráig álltak a választópolgárok rendelkezésére.
Lesenceistvánd településen 800 választópolgár adhatta volna le voksát, plusz további 2 fő aki
igazolással szavazhatott. A 802 szavazásra jogosult lakosból 243 lakos vett részt a szavazáson. A
részvételi arány 30,3 %. A polgármester választás során a 243 szavazatból 231 szavazat volt
érvényes, 12 szavazat volt érvénytelen. Polgármesternek Tóth Csabát választották. A képviselő
választás során a 243 szavazatból 17 szavazat volt érvénytelen, 226 szavazat volt érvényes. A
képviselő-testület tagjainak választása során az eredmények az alábbiak szerint alakultak: Nagy
Károly 170, Varjúné Fodor Edit 146, Dr. Benedek Ádám 133, Orbán Kálmán 117, Morvainé Szücs
Ágota 112, Lesch Diána 58, Riba Norbert 8 szavazatot kapott.
A képviselő-testület tagjainak: Dr. Benedek Ádám Gézát, Nagy Károlyt, Orbán Kálmánt, Varjúné
Fodor Editet választották a polgárok.
A választás során rendkívüli esemény nem történt.
Moór Lászlóné HVB elnöke ismételten gratulált a választás eredményéhez és jó munkát kívánt a
polgármesternek, valamint a képviselő-testületnek.
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Megköszönte Moór Lászlóné tájékoztatását.
2.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Előterjesztő: Moór Lászlóné HVB elnöke
(Szóbeli előterjesztés)
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Felkérte a megválasztott képviselőket az eskü letételére,
az eskü vételére pedig Moór Lászlónét a Helyi Választási Bizottság elnökét. Kérte a jelenlévőket,
szíveskedjenek az eskütételt állva meghallgatni.
A képviselő-testület tagjai letették az esküjüket.
(Az eskü letételének dokumentuma a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Felkérte Tóth Csabát, a megválasztott polgármestert az
eskü letételére, az eskü vételére pedig ugyancsak Moór Lászlónét, a Helyi Választási Bizottság
elnökét.
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Tóth Csaba polgármester letette hivatali esküjét.
(Az eskü letételének dokumentuma a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Felkérte Moór Lászlóné HVB elnököt, hogy a
megbízóleveleket és esküokmányokat szíveskedjen átadni a polgármester, valamint a képviselőtestület tagjai számára.
Moór Lászlóné Helyi Választási Bizottság elnöke a megválasztott polgármesternek, majd a
képviselő-testület tagjainak egyenként átadta megbízólevelüket és esküokmányukat.
3.) SZMSZ módosítása
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Szóbeli előterjesztés)
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyző asszonyt az SZMSZ
felülvizsgálatával kapcsolatos jogszabályi előírások ismertetésére.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy az alakuló ülést
követő hat hónapon belül szükséges az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata, szükség esetén módosítása.
Tóth Csaba polgármester: Az SZMSZ módosítására a képviselő-testület tagjainak változása, az
Ügyrendi Bizottság változása miatt van szükség.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Kérte a képviselő-testületi tagok javaslatait az Ügyrendi Bizottság
tagjai vonatkozásában. Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy az SZMSZ a Körjegyzőség
ügyrendjét is tartalmazza, melynek 4-5-7-8. számú mellékleteinek módosítása szükséges a
kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás tekintetében.
Tóth Csaba polgármester: Az Ügyrendi Bizottságba Dr. Benedek Ádám, Varjúné Fodor Edit és
Orbán Kálmán képviselőket javasolta megválasztani.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Kérte a polgármester javaslatát a Bizottság elnöke vonatkozásában.
Tóth Csaba polgármester: Az Ügyrendi Bizottság elnökének Dr. Benedek Ádám képviselőt
javasolta megválasztani. Megkérdezte a javasolt képviselőktől elfogadják-e a tisztséget.
Varjúné Fodor Edit képviselő: Az Ügyrendi Bizottsági tagságot elfogadta.
Orbán Kálmán képviselő: Az Ügyrendi Bizottsági tagságot elfogadta.
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elnöki tisztségét elfogadta.
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Javasolta a képviselő-testületnek az SZMSZ módosítás,
valamint a Körjegyzőség ügyrendjében történt változások határozattal való elfogadását.
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A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
97/2010. (X.14.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Lesenceistvánd Képviselő-testülete a 110/2007. (XI.
21.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
a) A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés,
érvényesítés szabályairól szóló szabályzata (4. sz.
melléklet)
aa) 4. pontjában „Hogyorné Szí Márton Ildikó”
szövegrész helyébe „Perger István” szövegrész lép.
ab) 6. pontjában „Kardos Béla” szövegrész helyébe
„Bogdán Csaba” szövegrész lép.
ac) kiegészül 10. pontként „Orsós István cigány
kisebbség elnöke” szövegrésszel.
b) A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés,
érvényesítés szabályairól szóló szabályzata (5. sz.
melléklet)
ba) 4. pontjában „Hogyorné Szí Márton Ildikó”
szövegrész helyébe „Perger István” szövegrész lép.
bb) 6. pontjában „Kardos Béla” szövegrész helyébe
„Bogdán Csaba” szövegrész lép.
bc) kiegészül 10. pontként „Orsós István cigány
kisebbség elnöke” szövegrésszel.
c) A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés,
érvényesítés szabályairól szóló szabályzata (7. sz.
melléklet)
ca) 4. pontjában „Hogyorné Szí Márton Ildikó”
szövegrész helyébe „Perger István” szövegrész lép.
cb) 6. pontjában „Kardos Béla” szövegrész helyébe
„Bogdán Csaba” szövegrész lép.
cc) kiegészül 10. pontként „Orsós István cigány
kisebbség elnöke” szövegrésszel.
d) A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés,
érvényesítés szabályairól szóló szabályzata (8. sz.
melléklet)
da) 4. pontjában „Hogyorné Szí Márton Ildikó”
szövegrész helyébe „Perger István” szövegrész lép.
db) 6. pontjában „Kardos Béla” szövegrész helyébe
„Bogdán Csaba” szövegrész lép.
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2.) Lesenceistvánd Település Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzata 1. függeléke
helyébe az 1. függelék lép:
„Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselőtestületének tagjai:
1.
2.
3.
4.
5.

Tóth Csaba
polgármester
Nagy Károly
alpolgármester
Dr. Benedek Ádám Géza
képviselő
Kálmán
képviselő
OrbánVarjúné Fodor Edit Piroska képviselő
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester,
körjegyző

A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
9/2010. (X.15.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELET
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2007. (XI.22.) Kt. rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.) Alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen, eskütétele
(Szóbeli előterjesztés)
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy az
alpolgármester választás titkos szavazással történik, majd azt követi az alpolgármester eskütétele.
Megkérdezte Dr. Takács Nóra körjegyzőt, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e
tájékoztatást adni a képviselő-testületi tagoknak.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Az Ötv. 12. és 34. §-ai értelmében a polgármester javaslatára a
képviselő-testület alpolgármestert választ titkos szavazással, minősített többséggel. Az
alpolgármester megválasztásáról és a tisztség betöltésének módjáról határozatban dönt a képviselőtestület. A titkos szavazást az SZMSZ értelmében az ügyrendi bizottság bonyolítja.
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Megköszönte Dr. Takács Nóra körjegyző tájékoztatását.
Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy hozzájárulnak-e a napirendi pont nyilvános ülésen
való tárgyalásához.
A képviselő-testület tagjai a napirend nyilvános ülésen való tárgyalásához hozzájárultak.
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Felkérte Tóth Csaba polgármestert tegye meg javaslatát
az alpolgármester személyére vonatkozóan.
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Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzati választások során a legtöbb
szavazatot Nagy Károly képviselő úr kapta. A hagyományok szerint az alpolgármesteri tisztséget a
legtöbb szavazatot kapott képviselőnek illik felajánlani. Javasolta Nagy Károly képviselő
alpolgármesterré választását.
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Megköszönte Tóth Csaba polgármester úr javaslatát.
Megkérdezte Nagy Károly képviselőt, hogy a jelölést elfogadja-e.
Nagy Károly képviselő: A jelölést elfogadta, azt köszönte és jelezte, hogy személyes érintettség
miatt a szavazásnál tartózkodni fog.
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő a titkos szavazás idejére 10 perc szünetet rendelt el.
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertette a titkos
szavazás eredményét, mely alapján 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül Nagy
Károly képviselőt alpolgármesterré választotta a képviselő-testület.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
98/2010. (X.14.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat
Képviselő-testülete hozzájárul az alpolgármester
nyilvános ülésen való tárgyalásához.
2.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése, valamint a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2007.
(XI.22.) számú rendelet 31. § (1) bekezdése alapján
Nagy Károly (szül.: Dudar, 1953.02.20., an.: Jakab
Zsófia) 8319 Lesenceistvánd, József A. u. 46. szám
alatti lakos képviselőt Lesenceistvánd Község
Alpolgármesterévé megválasztotta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
körjegyző

Tóth Csaba polgármester gratulált Nagy Károly alpolgármesterré történt megválasztásához.
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő felkérte a megválasztott alpolgármestert az eskütételre.
Felkérte továbbá Moór Lászlóné HVB elnököt az eskü vételére.
Kérte a jelenlevőket, szíveskedjenek az eskütételt állva meghallgatni.
Nagy Károly alpolgármesteri minőségben az esküt letette.
(Az eskü letételének dokumentuma a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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5.) A polgármesteri program ismertetése, gazdasági program előterjesztése
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Felkérte Tóth Csaba polgármestert a polgármesteri
program ismertetésére.
Tóth Csaba polgármester: A 2010 – 2014. évi polgármesteri program ismertetése előtt felkérte
Bogdánné Gróf Margitot, hogy Schmidt Pál köztársasági elnök önkormányzati képviselőkhöz
címzett levelét olvassa fel.
Bogdánné Gróf Margit: A Köztársasági Elnök, Schmidt Pál üzenete az önkormányzati
képviselőkhöz:
„Tisztelt Honfitársaim! Október 3-án lezajlottak hazánkban az önkormányzati választások. Az
érvényes és eredményes választások során 3176 önkormányzatban 15140 képviselő kapott bizalmat.
A napokban kerül sor az önkormányzatok alakuló üléseire, ahol a polgármesterek és képviselők
leteszik esküjüket. Megragadom az alkalmat, hogy gratuláljak az elnyert tisztségekhez és arra
kérjem Őket, hogy most már tegyék félre a párt szempontokat és helyezzék előtérbe
Önkormányzataik szolgálatát. „Tiszteld a múltat, hogy értsed a jelent és munkálkodhass a jövőn.”
Tisztelt megválasztott polgármesterek, kedves képviselő-testületi tagok. Miként a megidézett
Széchenyi-gondolat is tisztán, világosan üzen feladatainkról, úgy én is arra szeretném buzdítani
Önöket, hogy településük sorsát mindig a múlt ismeretével, a hagyományokat tiszteletben tartva
formálják. Az önkormányzatiság 1990. óta sok változáson ment keresztül Magyarországon. A
lényeg változatlan maradt: a közösségért végzendő feladat. Csak az ilyen alázattal végzett munka
teszi Önöket hasznossá maguk és polgártársaik részére. Bíztatom Önöket, hogy tudásukkal,
igazságérzetükkel és kellő tiszttel legyenek azon, hogy hazánk minden települése büszkén élhesse
meg magyarságát és európai mivoltát. Az újjá alakuló közgyűlések minden vezetőjének és
képviselőjének jó munkát és sok sikert kívánok.”
A Köztársasági Elnök Schmidt Pál üzenete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tóth Csaba polgármester: Megköszönte Bogdánné Gróf Margitnak a levél felolvasását. A 20102014. évi polgármesteri programját az alábbiak szerint ismertette.
„2010-2014 Programom fő mottója Széchenyi gondolata körül épül fel, amit a Köztársasági Elnök
Úr is átadott számunkra.
„Tiszteld a múltat, hogy értsd a jelent és munkálkodhass a jövőn!”
Ha Önök figyelmesen szemlélték az eddigi tevékenységemet észrevehették, hogy az említett
gondolatok vezérelték eddigi cselekedeteimet is. Hiszen akkor járunk el helyesen, ha megértjük a
jelent, amit a múlt feltárásával ismerhetünk meg igazán. Ha e kettő dologban magabiztosak
vagyunk, azaz jól ismerjük a múltunkat és biztos lábbal állunk a jelenben, akkor munkálkodhatunk
a jövőn.
Olyan jövőt kell építeni a Lesenceistvándiaknak, amely találkozik a polgárok igényeivel, mert az
igényteleneknek tulajdonképpen úgyis mindegy. Éppen ezért az egyik fő feladatunk, hogy
polgártársainkat, gyermekeinket igényes emberekké formáljuk és neveljük, ugyanis akkor érti csak
meg erőfeszítéseink értelmét, akkor érti meg munkánk gyümölcsének lényegét.
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Mindezt úgy kell megvalósítanunk, hogy a forrásaink végesek, és közben be kell tartanunk minden
szigorú szabályt, amit valljuk be sokszor nem is olyan egyszerű, mert sok félreértés értelmezési
probléma adódik, és ha nem vagyunk két lábbal a jelenben, bizony veszíthetünk rajta.
Ebben a fontos feladatban kérem az Önök további segítségét, innovatív jövőbe mutató elképzeléseit.
Programomat részleteiben megismerhették a választási brossurából, remélem felfigyeltek a
sorrendre, mert az egyben fontossági sorrend is.
Az első az intézményeinkről szól, mégpedig azok színvonalának megtartásáról, fejlesztéséről.
A második a civil szervezeteink fejlődésének elősegítéséből.
Mindkettő a helyi társadalom belső tulajdonságait, igényeit igyekszik szolgálni, úgy is
mondhatnám, hogy ez a falunk lelki fejlesztése.
A további felsorolás mind valamilyen műtárgyakkal kapcsolatos fejlesztésekről szól, Úgy is
mondhatnám, hogy ez a falunk testi szépítése.
Óvoda épület felújításának befejezése, parkoló kialakítása, Iskola főbejáratának áthelyezése,
parkoló bővítése, Járdák építése felújítása, Hegyalja utca kopóréteg aszfaltozása, Külterületi utak
aszfaltozásának folytatása, Dózsa utca alsó részének aszfaltozása, Vízelvezető árkok burkolásának
folytatása, Utcakép javítása (fásítás) belterületen, Játszótér építése, parkosítás, Sportöltöző építése
a Millenium Parkban, Szolgálati lakások felújítása, Templom homlokzatának felújítása.”
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Megköszönte Tóth Csaba polgármester úr polgármesteri
programjának ismertetését. Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyző asszonyt, ismertesse a gazdasági
programmal kapcsolatos jogszabályi előírásokat.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Az Ötv. 91. § (7) bekezdése értelmében a gazdasági programot a
képviselő-testület az alakuló ülést követő 6 hónapon belül fogadja el. Ennek határideje 2011. április
14. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a korábbi gazdasági program az előző ciklus idejére
szólt.
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Megköszönte a körjegyző asszony tájékoztatását. Kérte a
képviselő-testületi tagokat, hogy a polgármesteri programot vegyék tudomásul, továbbá kérjék fel a
polgármestert, hogy a 2010 – 2014. évre szóló gazdasági programot terjessze a képviselő-testület
elé.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
99/2010. (X.14.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat
Képviselő-testülete a polgármesteri programról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
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2.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat
Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) és (7) bekezdése,
valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
9/2007.(XI.22.) számú rendelet 10. § (1) bekezdése
alapján felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat
2010 – 2014. közötti időszakra vonatkozó gazdasági
programját terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő:
Felelős:

1. pont
azonnal
2. pont
2011. április 14.
polgármester

6.) A polgármester illetményének megállapítása
(Szóbeli előterjesztés)
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt a polgármester
tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó jogszabályi előírások ismertetésére.
Dr. Takács Nóra körjegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2007. (XI. 22.) Kt.
rendelet 30. § (8) bekezdése értelmében az Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot a polgármester
illetményére. A polgármester illetményét összegszerűen kell meghatározni, amely a megválasztását
megelőző polgármesteri illetmény összegénél nem lehet kevesebb. A polgármester illetményét
akkor is meg kell állapítani, ha újraválasztották. Az illetmény és egyéb juttatás közérdekű adat. A
polgármester illetményét a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 3. §-a, a
költségátalány összegét a 18. § (2) bekezdése szabályozza. A polgármester illetményét a következő
figyelembe vételével kell meghatározni: Az illetményalap 2010. évben 38.650,- Ft. Az 1000-nél
kevesebb lakosú település esetén a szorzószám: 7,0 – 9,0 között. A polgármester illetményét
számszerűen kifejezve 270.550,- Ft – 347.850,- Ft között kell megállapítani. A polgármester
tiszteletdíja legutóbb 336.300,- Ft volt. Költségátalány a polgármester illetményének 20-30 %-a
lehet. Költségátalány összege: 100.890,- Ft volt. (30 %) Az Ügyrendi Bizottság javaslata után a
képviselő-testület dönt a polgármester illetményéről.
Az Ügyrendi Bizottság döntése idejére Dr. Benedek Ádám elnök 10 perc szünetet rendelt el.
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertesse a bizottság
döntését. Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
polgármester illetménye tekintetében 2010. október 3. napjától 347.900,- Ft, a költségátalány
tekintetében 104.400,- Ft megállapítását javasolta a képviselő-testületnek.
Tóth Csaba polgármester: Érintettsége miatt a szavazásnál tartózkodni fog.
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselőtestületnek az Ügyrendi Bizottság által javasolt összegek elfogadását.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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100/2010. (X.14.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat
Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. §-ában
foglaltakra figyelemmel Tóth Csaba polgármester
illetményét 2010. október 3. napjától havi bruttó
347.900,- Ft-ban állapítja meg. (szorzó: 9,0)
2.) Lesenceistvánd Település polgármestere részére a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel a polgármestert havi 30 %,
azaz 104.400,- Ft költségátalány illeti meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Ügyrendi Bizottság elnöke
körjegyző

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a képviselő-testület bizalmát.
7.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
(Szóbeli előterjesztés)
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyző asszonyt
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait az alpolgármester tiszteletdíjáról.
Dr. Takács Nóra körjegyző: A Pttv. 4. § (2) bekezdés alapján a képviselő testület a társadalmi
megbízatású alpolgármesternek a 2000-nél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg.
A Pttv. 4. § (3) bekezdés értelmében az alpolgármester írásban benyújtott kérésére a képviselőtestület mellőzheti a tiszteletdíj megállapítását. A tiszteletdíj megállapításánál a polgármesterre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni úgy, hogy az alpolgármester tiszteletdíja ne érje el a
polgármester tiszteletdíját. Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy az alpolgármester
tiszteletdíja havi bruttó 50.000,- Ft volt, költségátalány részére nem került megállapításra.
Az Ügyrendi Bizottság döntése idejére Dr. Benedek Ádám elnök 10 perc szünetet rendelt el.
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Ismertesse a bizottság döntését. Az Ügyrendi Bizottság 3
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alpolgármester tiszteletdíja tekintetében
2010. október 3. napjától 50.000,- Ft, a költségátalány tekintetében 10.000,- Ft megállapítását
javasolta a képviselő-testületnek.
Nagy Károly alpolgármester: Személyes érintettsége miatt a szavazásnál tartózkodni fog.
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselőtestületnek az Ügyrendi Bizottság által javasolt összegek elfogadását.
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A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
101/2010. (X.14.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat
Képviselő-testülete a Pttv. 4. § (2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel Nagy Károly alpolgármester
tiszteletdíját 2010. október 3. napjától havi bruttó
50.000,- Ft-ban állapítja meg. (szorzó: 1,3)
2.) Lesenceistvánd Település alpolgármestere részére a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel az alpolgármestert havi 20 %,
azaz 10.000,- Ft költségátalány illeti meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Ügyrendi Bizottság elnöke
körjegyző

Nagy Károly alpolgármester: Megköszönte a képviselő-testület bizalmát, elmondta, hogy legjobb
tudása szerint igyekezni fog ellátni munkáját, továbbra is a lakosság segítségére lenni.
8.) Képviselő-testületi tagok tiszteletdíjának megállapítása
(Szóbeli előterjesztés)
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Az Ötv. 20. § (2) bekezdése, valamint a Pttv. 14. § (1)
bekezdése értelmében a képviselőknek a testület tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.
A Pttv. 15. § (1) bekezdése értelmében a képviselői tiszteletdíj maximális mértéke az illetményalap
és 1,3-as szorzó.
Az Ügyrendi Bizottság döntése idejére Dr. Benedek Ádám elnök 10 perc szünetet rendelt el.
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Ismertesse a bizottság döntését. Az Ügyrendi Bizottság 3
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselők tiszteletdíja tekintetében 2010.
október 3. napjától 25.000,- Ft tiszteletdíjat állapított meg.
Kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek az Ügyrendi Bizottság által
javasolt összeg elfogadását.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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102/2010. (X.14.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat
Képviselő-testülete a Pttv. 14. § (1) bekezdése,
valamint az Ötv. 20. § (2) bekezdése értelmében
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat
Képviselő-testületi tagjainak tiszteletdíját 2010.
október 3. napjától havi bruttó 25.000,- Ft-ban
állapítja meg. (szorzó: 0,646)
Határidő:
Felelős:

azonnal
Ügyrendi Bizottság elnöke
körjegyző

9.) Körjegyző tájékoztatója
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Szóbeli előterjesztés)
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt mondja el
tájékoztatóját.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Gratulált Tóth Csaba polgármester újraválasztásához, valamint a
képviselő-testületi tagok választáson elért eredményeihez. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy
vagyonnyilatkozataikat 30 napon belül a Körjegyzőségen vagy az Ügyrendi Bizottságnál adják le.
A képviselők a munkájukkal kapcsolatos tájékoztató füzetet kaptak, továbbá a polgármesteri és
képviselői munkával kapcsolatos hatályos jogszabályokat és a hatályos helyi rendeleteket
megkapták CD lemezen. A képviselő-testületi ülés elején kiosztott adatlapra azért volt szükség,
hogy a körjegyzőségen minden képviselő elérhetősége meglegyen. Reméli, hogy az elkövetkező
négy évben is sikeresen tudnak együtt dolgozni. Megköszönte a képviselő-testület eddigi munkáját
és a körjegyzőséghez való pozitív hozzáállását.
Dr. Benedek Ádám képviselő: Megköszönte a körjegyző asszony tájékoztatóját.
10.) Intézmények alapdokumentumainak felülvizsgálata
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Kérte Tóth Csaba polgármester tájékoztatását a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy minden település esetében csökkent a képviselőtestület létszáma. A körjegyzővel és az intézményvezetőkkel együtt szükségesnek látja az
intézmények alapdokumentumainak felülvizsgálatát és a szükséges módosítások megtételét.
Javasolta az SZMSZ-re vonatkozó fél éves időszakot ennek a munkának az elvégzésére.
Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: Megköszönte a tájékoztatást. Kérte a képviselő-testületi
tagok kérdéseit, hozzászólásait a napirendi ponthoz.
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Kérdés, hozzászólás hiányában kérte az elhangzottak tudomásul vételét.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
103/2010. (X.14.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert és a körjegyzőt az
Intézmények vezetőivel együttműködve az
Intézmények alapdokumentumainak átfogó
felülvizsgálatára jogszabályi és egyéb változások miatt.
Határidő:
Felelős:

2011. április 14.
polgármester
körjegyző
Intézményvezetők

Dr. Benedek Ádám korelnök-képviselő: További kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így
több napirend hiányában a képviselő-testület ülését 17 óra 25 perckor bezárta.
K. m. f.

Tóth Csaba
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző

Dr. Benedek Ádám
korelnök-képviselő
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