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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült:   Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17
órakor megtartott ünnepélyes alakuló üléséről.

Jelen vannak: Dr. Horváth László polgármester, Bogyó József, Hajdu Gábor, Dr. Szántai –
Kiss László, Szajlai Gábor, Orosz Lajosné, Udvari János képviselők.

Tanácskozási joggal jelen vannak: Farkas Julianna jegyző, 
                         Bajnóczki Mátyás a Helyi Választási Bizottság elnöke 

Vendégek:  Farkas  Jánosné  Szederkényi  Anna Általános  Iskola  tagintézményvezető,  Tóth
Sándorné  Napközi  Otthonos  Óvoda  tagintézményvezető,  Kovács  Bertalanné,
Oroszné Bodai Éva hivatali dolgozók, Iszóf Józsefné, Ötvös Sándorné és 27 fő
érdeklődő állampolgár.

1. Ünnepélyes megnyitó

Az ünnepélyes alakuló ülés a Himnusz hangjaival kezdődik

Dr. Horváth László polgármester: a következő szavakkal nyitotta meg az alakuló ülést:

 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Vendégek!

Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-
testületének ünnepélyes alakuló ülésén. Az újonnan megválasztott képviselő-testület alakuló
ülés levezetése mindig a korelnök feladata volt, de jelen esetben a polgármester feladatává
vált azért, mivel ez a testület csak a képviselők tekintetében alakulhat meg tulajdonképpen.
Ugyanis  az  a  helyzet  állt  elő  a  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  2014.
október  12-i  választásán,  a  polgármester  jelöltek  közül  a  két  legtöbb  szavazatot  kapott
polgármester egyenlő szavazatot kapott, így a polgármester választás tekintetében a választás
eredménytelen  lett,  így  az  időközi  választás  időpontjáig  a  polgármesteri  tisztséggel
kapcsolatos feladatokat a régi polgármester látja el.

Engedjék  meg,  hogy köszöntsem azon képviselőket,  akik  elnyerték  Mezőnyárád  település
választópolgárainak bizalmát, s így bekerültek a képviselő-testületbe.

Kívánok eredményes, jó munkát, sok sikert és békét a munkájukhoz az időközi választásig
velem, majd a választás után az új polgármesterrel.

Dr.  Horváth  László polgármester:  Tisztelettel  megkérte  Bajnóczki  Mátyás  Urat,  a  Helyi
Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a választás eredményét. 

Bajnóczki  Mátyás a  Helyi  Választási  Bizottság  elnöke:  Engedjék  meg,  hogy  tisztelettel
köszöntsek mindenkit és tisztemből adódóan ismertessem a 2014. október 12-én
megtartott helyi önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  választás
eseményeit és eredményét.
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A  helyi  választással  kapcsolatos  feladatok  és  teendők  már  június  hónapban
megkezdődtek.
A  jelöltek  leadták  ajánlásaikat,  melyet  a  helyi  választási  iroda  dolgozó
leellenőriztek  és ezt a helyi választási bizottság egyenként határozatba foglalta.
Tehát elfogadta a jelöltek indulását. 
A nyilvántartásba vétel után  3 polgármesterjelölt és 19 képviselőjelölt került fel
a szavazólapokra.

Polgármester jelöltek:
Bárdos  József Szabolcs
Ádám Tamás Gergő
Sümegi Péter

Képviselő jelöltek:
1. Lukács István független
2. Szabó Róbert Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesület     
3. Bogyó József független
4. Szajlai Gábor FIDESZ-KDNP
5. Hajnal István FIDESZ-KDNP
6. Orosz Lajosné FIDESZ-KDNP
7.Vályi-Nagy Zsolt független
8. Madarász Gábor Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesület
9. Szabó István független
10. Ádám Tamás Gergő Jobbik Magyarországért Mozgalom     
11. Zólyomi Tamás független
12. Udvari János FIDESZ-KDNP
13. Izsóf Józsefné FIDESZ-KDNP
14. Homoki János független 
15. Kiss Endre független
16. Hajdu Gábor Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesület
17. Várnai Róbert Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesület     
18. Dr. Szántai-Kiss László független
19. Orosz János független

Községünkben  1356  személy  rendelkezett  választójoggal.  Így  október  12-én
vasárnap reggel 6 órától este 19 óráig 759 fő járult az urnákhoz. A részvételi
arány 55,97 % volt.

A  Helyi  Választási  Bizottság  megállapította,  hogy  a  választás  törvényes  és
eredményes  volt.  Törvényes  és  eredményes  volt  a  helyi  önkormányzati
képviselők választása tekintetében.  
Azonban  a polgármester  választás törvényesen zajlott  le de,  mivel a legtöbb
szavazatot  kapott  polgármesterek  egyenlő  szavazatot  kaptak,  ezért
eredménytelen lett a polgármester választás. 
  
Eredmények 
Bárdos József Szabolcs független polgármester jelölt 343 szavazatot,  Sümegi
Péter FIDESZ-KDNP polgármester jelölt 343 szavazatot, Ádám Tamás Gergő
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Jobbik Magyarországért Mozgalom polgármester jelöltje 60 szavazatot kapott. A
19 képviselőjelölt összesen 3712 szavazatot kapott. Ebből a 6 legtöbb szavazatot
elért személy került a testületbe.

Most a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 8.§-a alapján ha a
választás eredménytelen volt akkor a szavazás kitűzött  napjától számított  120
napon belülre időközi választást kell kitűzni. Az időközi választás utolsó napja
2015. február 11. Az időközi választást a Helyi Választási Bizottság a kitűzést
követő 80. és 100. nap közötti időpontra fogja kitűzni. Az előzetes számítások
alapján  ez  várhatóan  2015.  január  25-én  lesz.  Így  az  időközi  választás
időpontjáig  továbbra  is  a  jelenlegi  polgármester  Dr.  Horváth  László  látja  el
tisztséghez kötődő feladatokat.     

Majd részletesen ismertette a választás eredményét az önkormányzati képviselők
tekintetében.

A megválasztott képviselők:

BOGYÓ JÓZSEF 314 szavazattal
HAJDU GÁBOR 297 szavazattal
OROSZ LAJOSNÉ 287 szavazattal
SZAJLAI GÁBOR 314 szavazattal
DR.SZÁNTAI-KISS LÁSZLÓ 286 szavazattal
UDVARI JÁNOS 237 szavazattal

Gratulálok a megválasztott képviselőknek.

2. A megválasztott önkormányzati képviselők eskütétele

Bajnóczki  Mátyás: Felkérte  a  képviselőket,  hogy szíveskedjenek  az eskü szövegét  utána
mondani.
A megválasztott  képviselők  név szerint:  Bogyó  József,  Hajdu Gábor,  Szajlai
Gábor, Szántai-Kiss László, Orosz Lajosné, Udvari János az esküt leteszik.

Majd felkérte a képviselőket, hogy írják alá az esküokmányukat. 

Tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy  a  megbízólevelek  átadása  a  képviselők  részére,  2014.
október 17.-én átadásra került.

Megköszönte a jelenlévők eddig figyelmét, mint a Helyi Választási Bizottság elnöke, feladatát
teljesítette, a képviselő-testületnek jó munkát kívánt.

Dr. Horváth László polgármester így folytatta:
  

                    Tisztelt Jelenlévők!
 
A  Bajnóczki  Mátyás  Úr  által  elmondottakból  következően  láthatjuk,  hogy  községünkben
sikeresen lezajlott a helyhatósági választás. Mezőnyárád község szavazásra jogosult lakossága
bizalmat adott egy 6 tagú képviselő-testületnek. Sajnos a polgármester megválasztása majd az
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időközi választás feladata lelsz, melynek időpontját a Helyi Választási Iroda fogja kitűzni a
törvényi előírásoknak megfelelően. A megválasztott képviselőknek ezek a tények azt jelentik, 

= hogy a feléjük áramló bizalommal élniük kell, azzal  nem élhetnek vissza,

    = hogy munkájukat felelősséggel és az elvárható legnagyobb szakértelemmel
kell végezniük,

    = hogy minden tevékenységüket a becsületesség hassa át és az a tudat, hogy
Mezőnyárád községért és annak lakóiért kell dolgozniuk az elkövetkezendő
4 évben.

3. Napirendi pontok elfogadása

Ünnepélyes alakuló ülésünk napirendi pontjai a következők:

1. Ünnepélyes megnyitó
   A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről.

Előadó: Bajnóczki Mátyás HVB elnöke

2. A megválasztott önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Bajnóczki Mátyás HVB elnöke

3. Napirend elfogadása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Tájékoztatás a polgármesteri programról
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Farkas Julianna jegyző

6. A Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

7. Az alpolgármester megválasztása és eskütétele
    Előadó: Dr. Horváth László polgármester

8. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
    Előadó: Dr. Horváth László polgármester

9. Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítása
    Előadó: Dr. Horváth László polgármester

10. Az Ügyrendi Bizottság megválasztása
      Előadó: Dr. Horváth László polgármester

11. A Szociális Bizottság megválasztása
      Előadó: Dr. Horváth László polgármester
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12. A Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos
      megállapodás felülvizsgálata
      Előadó: Dr. Horváth László polgármester

Megkérdezte  a  képviselőket,  akinek  az  elhangzott  napirendi  pontokkal  kapcsolatban
hozzászólása, javaslata van, tegye meg.

A Képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag megtárgyalásra elfogadta a javasolt napirendi
pontokat.

N A P I R E N D  :

1.  Ünnepélyes megnyitó
     A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről.

Előadó: Bajnóczki Mátyás HVB elnöke

2.  A megválasztott önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Bajnóczki Mátyás HVB elnöke

3.  Napirend elfogadása
     Előadó: Dr. Horváth László György polgármester

4.  Tájékoztatás a polgármesteri programról
     Előadó: Dr. Horváth László György polgármester

5.  Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Farkas Julianna jegyző

6.  A Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
     Előadó: Dr. Horváth László György polgármester

7.  Az alpolgármester megválasztása és eskütétele
     Előadó: Dr. Horváth László György polgármester

8.  Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
     Előadó: Dr. Horváth László György polgármester

9.  Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítása
     Előadó: Dr. Horváth László György polgármester

10. Az Ügyrendi Bizottság megválasztása
      Előadó: Dr. Horváth László György polgármester

11. A Szociális Bizottság megválasztása
      Előadó: Dr. Horváth László György polgármester

12. A Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos
      megállapodás felülvizsgálata
      Előadó: Dr. Horváth László György polgármester
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4. Tájékoztatás a polgármesteri programról

Dr. Horváth László polgármester: Kedves Képviselő-társaim, Tisztelt Vendégek!
Az  érdemi  munka  elvégzéséhez  megállapította,  hogy az  ülés  határozatképes,
mert 7 főből mindenki jelen van.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az alakuló ülésen a polgármester bemutatja a
gazdasági  programját.  Ebben  az  esetben  ez  nem  így  fog  történni.  Mivel  a
polgármester  választás  eredménytelen  volt,  a  polgármesteri  tisztségekkel,
kapcsolatos  feladatokat  továbbra  is  ő  látja  el,  így  új  programot  sem  kíván
előterjeszteni,  az  időközi  választás  időpontjáig  az  előző  ciklus  programját
kívánja folytatni. 
Megkérdezte a képviselőket, aki ezzel egyetért az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 7 fő vett részt. A Képviselő-testületből 7 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

30/2014.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gazdasági program elfogadása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Dr.  Horváth  László
polgármester által az önkormányzat gazdasági programjáról szóló tájékoztatást
elfogadta  és jelenleg  a  régi  gazdasági  program alapján dolgozik  a  képviselő-
testület.

A  Képviselő-testület  az  időközi  választást  követően,  az  új  polgármester
megválasztásakor készíti el  az 5 évre szóló új gazdasági programját.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: folyamatos, illetve ellenkező tartalmú döntésig

5. Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának megállapítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Elmondta,  a  következő napirendként  foglalkozni  kell  a
társadalmi  megbízatású  polgármester  tiszteletdíjának  és  költségátalányának  a
megállapításával. E kérdésben a következőket bocsátotta előre:

Előzetes egyeztetés alapján a polgármester ebben a döntésben nem vesz részt,
így csak a  6 képviselő  szavazata  számít.  Majd átadta  a  szót  Farkas  Julianna
jegyző részére.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  állásfoglalása   alapján  a
képviselő-testület  a polgármester érintettségét tudomásul vette,  és egyhangúlag elfogadta a
nyilatkozatot.
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Farkas  Julianna   jegyző:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  a  polgármester
tiszteletdíját  az alakuló  ülés  alkalmával  határozza  meg a testület  a  törvényi
előírásoknak  megfelelően.  A  polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes
kérdéseiről szóló 1994.évi LXIV.törvény 4.§.(2)bekezdése kimondja,  hogy a
társadalmi  megbízatású  polgármester  tiszteletdíját  a  képviselő-testület
összegszerűen  állapítja  meg  az  alakuló  ülésen,  az  alábbi  keretek  között
meghatározott  szorzó  szám  szorzataként.  Magyarország  helyi
önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (5) bekezdése alapján a
társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-
ával  megegyező  mértékű  tiszteletdíjra  jogosult,  mely  a  mi  esetünkben
összegszerűen  224.360  ,-  Ft.  A  társadalmi  megbízatású  polgármester  a
tiszteletdíjnak  15  %-ában  meghatározott  összegű  költségtérítésre  jogosult,
mely összegszerűen 33.654,- Ft.
Kérte a képviselők véleményét.

H o z z á s z ó l á s nem volt.

Farkas  Julianna jegyző:  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  kérte  a  képviselőket,  hogy
szavazzanak abban a kérdésben, hogy Dr.  Horváth László György társadalmi
megbízatású polgármesternek 2014. október 12-től a tiszteletdíja 224.360,- Ft,
míg költségtérítése szintén 2014. október 12-től 33.654,- Ft legyen.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

31/2014.(X.22.)Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Dr. Horváth László társadalmi megbízatású  polgármester
            tiszteletdíjának és költség-átalányának megállapítása.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Dr.  Horváth  László
György társadalmi megbízatású polgármesterének tiszteletdíját 2014. október
12-től  kezdődően  224.360,-  Ft,  azaz  kettőszázhuszonnégy  ezer
háromszázhatvan  forintban,  míg  2014.  október  12-től  költségtérítését
tiszteletdíjának 15 %-ban állapítja meg, mely összegszerűen 33.654,- Ft, azaz
harminchárom ezer hatszázötvennégy forint. 

Képviselő-testület utasítja jegyzőjét a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: Farkas Julianna jegyző

Határidő: 2014. október 31.

6./ Szavazatszámláló bizottság megválasztása
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(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László   polgármester:  Átvette  az  ülés  vezetését.  Szóbeli  előterjesztésében
elmondta,  hogy  az   önkormányzati  törvény  szerint  az   alpolgármester
megválasztása  titkos  szavazással  történik  és   ehhez  egy  szavazatszámláló
bizottságot  kell  választania  a  testületnek.  A  szavazatszámláló  bizottság
elnökének  Hajdu  Gábor  képviselőt,  tagjainak  pedig  Szajlai  Gábor  és  Udvari
János  képviselőket  javasolta.  Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy vállalják-e  a
rájuk bízott feladatot? 

A  bizottságba  javasolt  képviselők  egyhangúlag  elfogadták  a  rájuk  bízott  feladatot  a
szavazatszámláló bizottságban.

Dr.  Horváth  László   polgármester:  Mivel  a  jelöltek  egyenként  nyilatkoztak  a  jelölés
elfogadásáról,  megkérte  a  képviselőket,  hogy  aki  egyetért  azzal,  hogy  a
Szavazatszámláló bizottság  elnöke Hajdu Gábor, míg tagjai Szajlai Gábor és
Udvari János  képviselők legyenek, az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 7 fő vett részt. A Képviselő-testületből 7 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

32/2014 (X.22.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szavazatszámláló bizottság megválasztása.

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással a titkos
szavazás lebonyolításához szavazatszámláló bizottságot választott.

Szavazatszámláló bizottság:

  elnöke: Hajdu Gábor képviselő  
  tagjai:  Szajlai Gábor képviselő

                                          Udvari János   képviselő

A  bizottság  feladatait  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban  foglaltaknak
megfelelően látja el.

Felelős: Farkas Julianna jegyző

Határidő: folyamatos

7./Alpolgármester választás
(Nyilatkozatok, a szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Dr.  Horváth  László   polgármester:  Ismertette,  hogy  az  Ötv.  34.§.(1)  kimondja,  hogy  a
képviselő-testület  a  saját  tagjai  közül  a  polgármester  javaslatára   titkos
szavazással,  a  képviselő-testület  megbízatásának időtartamára a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ.
Elmondta  a  képviselőknek,  hogy  az  alpolgármesteri  tisztség  betöltésére  egy
előzetes  megbeszélés  alkalmával  javasolta  a  képviselők  közül  Bogyó  József
képviselő  urat  az  alpolgármesteri  tisztség  betöltésére,  aki  megköszönte  a
bizalmat, s szívesen elvállalja azt.
A jogszabályi  rendelkezés  alapján az alpolgármester  választása zárt  ülésen és
titkos szavazással történik, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik
bele.
Az előzetes megbeszélés alapján Bogyó József jelölt írásban nyilatkozott arról,
hogy az alpolgármester választása nyilvános ülésen történjen, valamint szintén
írásban  nyilatkozott  személyes  érintettségéről,  így  nem  vesz  részt  a
döntéshozatalban.

Képviselő-testület Bogyó József nyilatkozatát a nyilvános ülés megtartásához és nyilatkozatát
az érintettségéről tudomásul vette és egyhangúlag elfogadta. 
  
Dr. Horváth László   polgármester: Ezek után felkérte az szavazatszámláló bizottságot, hogy

Bogyó  József  képviselőnek  alpolgármesterré  választásához  a  titkos  szavazást
bonyolítsa le.

A polgármester szünetet rendelt el a szavazás idejére.

A szavazás megtörténte után folytatódik az ülés.

Dr.  Horváth  László polgármester:  Felkérte  Hajdu  Gábor  képviselőt,  a  szavazatszámláló
bizottság elnökét ismertesse a titkos szavazás eredményét. 

Hajdu Gábor szavazatszámláló  bizottság  elnöke:  Ismertette  a  képviselőkkel,  hogy a titkos
szavazás érvényes és eredményes volt, mert mindenki a kiosztott szavazólapon
adta le szavazatát és mindenki szavazott.
A szavazás  eredménye  Bogyó  József  alpolgármester  jelölt  6  igen  szavazatot
kapott.

Dr. Horváth László polgármester: Megköszönte a bizottság munkáját és megállapította, hogy
Bogyó József képviselőt a képviselő-testület megválasztotta alpolgármesternek. 

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 7 fő vett részt. A Képviselő-testületből 7 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

33/2014.(X.22.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Alpolgármester választása.
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Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  többször  módosított
1990.évi  LXV.  törvény  34.§./1/  bekezdése  alapján,  titkos  szavazással,  a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére

Bogyó József      képviselőt

választotta meg alpolgármesternek.

Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: folyamatos

Dr. Horváth László polgármester: Felkérte Bogyó József alpolgármestert, hogy mondja utána
az eskü szövegét.

„Én  Bogyó  József  esküszöm,  hogy  hazámhoz,  a  Magyar  Köztársasághoz  hű
leszek; az Alkotmányt többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra  jutott  titkot  megőrzöm;  alpolgármesteri  tisztségemből  eredő
feladataimat  Mezőnyárád  fejlődésének  előmozdítása  és  az  Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.

Isten engem úgy segéljen!”

Bogyó József alpolgármester: az eskü szövegét szó szerint megismételte és az esküokmányt
aláírta.

Bogyó József alpolgármester: Ezúton köszönte meg a képviselők bizalmát alpolgármesterré
történő  megválasztásához.

8./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
(Írásos anyag az alpolgármester nyilatkozata a jegyzőkönyvhöz csatolva)    

Dr. Horváth László  polgármester: Szóban tett előterjesztésében elmondta, hogy a képviselő-
testület  a  társadalmi  megbízatású  alpolgármesternek  a  kettőezernél  kevesebb
lakosú településen tiszteletdíjat  állapíthat meg, amiről külön határozatban kell
döntenie a testületnek. 

Hozzászólás nem volt.

Dr. Horváth László  polgármester:  Megkérte a képviselőket, aki elfogadja azt, hogy Bogyó
József társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 2014. október 12-től
30.000,- Ft, az kézfelnyújtással szavazzon.
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A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

34/2014(X.22.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bogyó József alpolgármester tiszteletdíja

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete Bogyó József társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 12-től 30.000,- Ft azaz
harmincezer forintban állapítja meg. 

Képviselő-testület  felkéri  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal  jegyzőjét,  hogy  a
tiszteletdíj folyósításáról gondoskodjon.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester
                                   Farkas Julianna jegyző

Határidő: azonnal,  folyamatos,  a  legközelebbi  önkormányzati  képviselők  és
polgármester választásáig, illetve ellenkező tartalmú döntésig.

9./ Az önkormányzati Képviselők tiszteletdíjának megállapítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva9

Dr.  Horváth  László   polgármester:  Szóbeli  előterjesztésében  elmondta,  hogy a  következő
napirend a testületnek mára, hogy megállapítsa a képviselők tiszteletdíját,  ami
szintén az alakuló ülés feladata. A gyakorlatnak megfelelően javasolta, hogy a
képviselők tiszteletdíját  a testület  bruttó havi 30.000 Ft-ban, míg a bizottsági
tagok tiszteletdíját  alkalmankénti  1.500 Ft-ban  állapítsa meg.  Megkérdezte  a
képviselőket, aki ezzel egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 7 fő vett részt. A Képviselő-testületből 7 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét.

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2014(X.23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló
1990.  évi  LXV.  törvény  16.§.(1)bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  és  a
polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV. törvény 17.§(1) bekezdésében biztosított feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.

1.§.
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A Képviselő-testület az önkormányzati képviselő részére tiszteletdíjat állapít meg, melynek
havi összege 30.000 Ft, azaz harmincezer forint.

2.§.

(1) A Képviselő-testület  az önkormányzati  bizottság nem képviselő tagjai részére 1.500 Ft
tiszteletdíjat állapít meg ülésenként, illetve megbízásonként.

(2)  A nem képviselő bizottsági tag részére a díj kifizetéséhez a bizottság elnökének igazolása 
szükséges.

(3)  Az önkormányzati bizottság képviselő elnökei és képviselő 
       tagjai részére külön tiszteletdíj nem kerül megállapításra.

3.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. október 12-től kell
      alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát  veszti az önkormányzati  képviselők
tiszteletdíjáról szóló 6/2012(V.3.) önkormányzati rendelet. 

10./ Ügyrendi Bizottság megválasztása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Horváth László  polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az önkormányzat
Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  alapján  a  képviselő-testület  Ügyrendi
Bizottságot  választ,  amelynek  tagjai  a  képviselők  közül  kerülnek  ki.  Feladatuk
szintén a Szervezeti és Működési Szabályzatban van megfogalmazva, többek között
a képviselők vagyonnyilatkozatának átadása ás átvételei is. Javaslatot tett a tagokra:
elnök  Bogyó  József,  tagjai:  Szajlai  Gábor  és  Udvari  János  személyében.
Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  a  javasolt  tagokkal  egyetért  kézfelnyújtással
szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 7 fő vett részt. A Képviselő-testületből 7 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

35/2014(X.22.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nyílt  szavazással,  a
Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  alapján  megválasztotta  az  ügyrendi
bizottságát.

Ügyrendi Bizottság:
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     elnöke: Bogyó József képviselő
               tagjai: Szajlai Gábor képviselő
                                Udvari János  képviselő

A  bizottság  feladatait  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban  foglaltaknak
megfelelően látja el.
A Bizottság munkáját a hivatal segíti.
Felelős: Farkas Julianna jegyző

Határidő: folyamatos

11.  Szociális Bizottság tagjainak megválasztása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:   Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  a  képviselő-
testületnek  Szociális  Bizottságot  is  kell  választani,  melynek  tagjai  közül  3   a
képviselők közül, míg 2 különálló, úgynevezett külsős tagból áll, a lakossággal való
még jobb kapcsolat érdekében. Javaslatot tett a bizottság elnöke: Dr. Szántai-Kiss
László, tagjai: Hajdu Gábor és Orosz Lajosné, míg külsős tagként Ötvös Sándorné
és Izsóf Józsefné személyére. Munkájukat a képviselő-testület  átruházása alapján
látják el, melyet a hivatal segíti.
Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért az általa javasolt személyekkel a Szociális
Bizottság tagjaiként, kézfelnyújtással szavazzanak.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 7 fő vett részt. A Képviselő-testületből 7 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

36/2014(X.22.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szociális Bizottság tagjainak megválasztása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzata alapján Szociális Bizottságot választott.

Szociális Bizottság:

elnöke: Dr. Szántai-Kiss László képviselő
tagjai:  Hajdu Gábor képviselő

                  Orosz Lajosné  képviselő

külső tagok: 
Izsóf Józsefné 
Mezőnyárád, Akácfa út 2/B.

Ötvös Sándorné 
Mezőnyárád, Szent István király út 98.

A  bizottság  feladatait  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban  foglaltaknak
megfelelően, átruházott hatáskörben látja el, munkáját a hivatal segíti.
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Felelős: Dr. Horváth László polgármester
                              Farkas Julianna jegyző

Határidő: folyamatos

Dr.  Horváth  László    polgármester:  Felkérte  Ötvös  Sándorné  és  Izsóf  Józsefné  szociális
bizottsági tagokat mondják utána az eskü szövegét.

„Én Bogyó József esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek;
az  Alkotmányt  többi  jogszabállyal  együtt  megtartom  és  megtartatom;  a
tudomásomra  jutott  titkot  megőrzöm;  alpolgármesteri  tisztségemből  eredő
feladataimat  Mezőnyárád  fejlődésének  előmozdítása  és  az  Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.

Isten engem úgy segéljen!”

Ötvös  Sándorné  és  Izsóf  Józsefné:  az  eskü  szövegét  szó  szerint  megismételte  és  az
esküokmányt aláírták

12.  A  Közös  Önkormányzati  Hivatal  működésével  kapcsolatos  megállapodás
felülvizsgálata (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  Mezőnyárád
község Önkormányzata  2013. január 1 napjától feladatainak ellátására közös hivatalt
működtet Csincse településsel. Erre azért volt szükség, mert a törvény szerint 2000 fő
települési  lélekszám alatt önálló hivatalt nem lehet működtetni. Mezőnyárád település
és Csincse település együttes lakosságszáma meghaladja a törvényben előírt létszámot,
így közösen hivatalt működtethetnek. Ez a megoldás a mezőnyárádi lakosok számár a
legjobb lehetőség volt,  hiszen, ha a másik lehetőséggel kellett volna élnünk, miszerint
Mezőnyárád  Mezőkeresztes  városához  csatlakozik  közös  önkormányzati  hivatal
tekintetében,   azt  vonhatta  volna  maga  után,  hogy  Mezőnyárád  településen,  mint
kirendeltségen,  nem  lett  volna  a  megszokott  minden  napos  ügyfélfogadás,  tehát  a
lakosoknak el kellett volna járniuk ügyeik intézéséhez a településről. 
A  testületnek  a  választást  követő  60  napon  belül  lehetősége  van  a  meglévő  közös
hivatalt  tovább  működtetni,  vagy  azt  megszüntetni.  A  közös  önkormányzati  hivatal
zavartalan  működésére  tekintettel  továbbra  is  javasolta  Csincse  településsel  a  közös
hivatal működését. Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy Mezőnyárád
település  Csincse  településsel   a  közös  önkormányzati  hivatalt  továbbra  is  együtt
működtesse, az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 7 fő vett részt. A Képviselő-testületből 7 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

37/2014(X.22.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal működése
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Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Csincse   község
Önkormányzatával közösen működtetett Közös Önkormányzati  Hivatal létrehozásáról
szóló Alapító Okiratot és megállapodást megtárgyalta és azt jóváhagyta. 

A  Képviselő-testület  a   közös  önkormányzati  hivatal  fenntartásával  kívánja  ellátni
döntéseinek előkészítését, feladatainak ellátását.

A  képviselő-testület  felkéri  polgármesterét,  hogy  a  döntésről  tájékoztassa  Csincse
község Önkormányzatát  és  a  Magyar  Államkincstár  Borsod Abaúj-Zemplén  Megyei
Igazgatóságát.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2014. október 31.

Az alakuló ülés a Szózat meghallgatásával befejeződött.
         

Kmf.

Dr. Horváth László                             Farkas Julianna
 polgármester                                              jegyző
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