Szentkirályszabadja Község
Önkormányzata
Petőfi S. u. 12.
21./2014.
Jegyzőkönyv
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
október 27-én 17.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi ülésén.
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12.
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő,
Dobi Sándorné képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Sikosné Szücs
Marianna képviselő, Szabó Péter képviselő, Öveges János képviselő
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző
Napirend:
1./ Tájékoztató a 2014. évi helyi önkormányzati választás eredményéről
2./ Önkormányzati képviselők eskütétele, esküokmány aláírása
3./ A polgármester eskütétele, esküokmány aláírása
4./ Döntéshozatal a polgármester illetményéről, költségtérítéséről
5./
Alpolgármester
megválasztása,
alpolgármester
eskütétele,
az
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározása
6./ Javaslat a Képviselő-testület bizottságainak megalakítására, bizottsági
elnökök, tagok megválasztása
7./ Javaslat a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok
tiszteletdíjára
8./ Döntéshozatal a leköszönő polgármester ki nem vett szabadságainak
megváltásáról, a végkielégítésen túli juttatásról
9./ Tájékoztató az összeférhetetlenségi, méltatlansági és vagyonnyilatkozattételi szabályokról
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte képviselő-társait, Barcza Imrét a Helyi
Választási Bizottság elnökét, Szántód László jegyző urat, a megjelent vendégeket,
önkormányzati dolgozókat.
Elmondta, hogy nagy öröm számukra, hogy ilyen sokan eljöttek az alakuló ülésre,
érdeklődnek a falut érintő dolgokban.
Megállapította, hogy a testület – 7 fővel - határozatképes. Ismertette az írásos
napirendet, majd a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dobi Sándorné és Öveges
János képviselőket
Az ismertetett napirenddel, a jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület
egyhangúlag – 7 igen szavazatta, határozathozatal nélkül – egyetértett.

1

1. napirend - Tájékoztató a 2014. évi helyi önkormányzati választás
eredményéről
Gyarmati Katalin polgármester felkérte Barcza Imrét, a Helyi Választási Bizottság
elnökét, hogy ismertesse tájékoztatóját a választás eredményéről.
Barcza Imre HVB elnöke: A helyi önkormányzati és polgármesteri választásokra a
törvényi határidőig 16 független képviselőjelölt és 2 független polgármesterjelölt kérte
nyilvántartásba vételét.
A jelöléshez szükséges feltételeknek mindenki megfelelt, ez alapján a Helyi
Választási Bizottság mindenkit nyilvántartásba vett. A választás napjáig a képviselőjelöltek közül 1 visszalépés történt.
A választás napján a szavazásra jogosult 1683 választópolgárból 823-an vettek részt
a szavazáson, ez 48,9 %-os részvételt jelent. (2010.évben a részvételi arány 44,79
% volt.)
A polgármester Gyarmati Katalin lett 404 szavazattal, Iványi András 403 szavazatot
kapott.
A polgármesteri választás érvényes és eredményes volt, az eredményt megállapító
határozat ellen 1 fellebbezés érkezett. A Területi Választási Bizottság a fellebbezést
elutasította, a döntéssel szemben bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására nem
került sor, így a választás eredménye 2014.október 21-én jogerőssé vált.
A képviselőtestület létszáma településünkön 6 fő lehet.
A képviselőtestületet a jelenlévő képviselők alkotják.
A helyi képviselők választása érvényes és eredményes volt, kifogás, panasz,
fellebbezés nem érkezett a Helyi Választási Bizottsághoz.
A legtöbb szavazatot Szabó Péter (452 szavazat) és Dobi Sándorné (393 szavazat)
kapta.
A Képviselő-testület és a polgármester munkájához sok sikert kívánt.
Gyarmati Katalin polgármester megköszönte a tájékoztatást.
2. napirend - Önkormányzati képviselők eskütétele, esküokmány aláírása
Gyarmati Katalin polgármester felkérte Barcza Imrét a Helyi Választási Bizottság
elnökét, hogy az esküt a képviselőktől vegye ki.
Az eskütételt követően felkérte Barcza Imrét a megbízólevelek átadására. A
képviselők személyenként átvették megbízólevelüket
3. napirend - A polgármester eskütétele, esküokmány aláírása
Gyarmati Katalin polgármester felkérte Barcza Imrét, a Helyi Választási Bizottság
elnökét, hogy az esküt a polgármestertől vegye ki.
A polgármesteri eskütételt követően Gyarmati Katalin átvette Barcza Imrétől a
megbízólevelét.
4. napirend
Döntéshozatal
költségtérítéséről

a

polgármester

illetményéről,

Gyarmati Katalin polgármester felkérte Szántód László jegyzőt, hogy ismertesse a
polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására vonatkozó
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jogszabályi előírásokat.
Szántód László jegyző: A korábbiaktól eltérően a polgármesteri illetmény
vonatkozásában nincs a testületnek mérlegelési lehetősége. Az Mötv. pontosan
meghatározza mind az illetmény, mind a költségtérítés mértékét. A képviselő-testület
határozatában ezért nem megállapítja, hanem tudomásul veszi a jogszabályi
mértékeket. A képviselő-testületi határozat a Magyar Államkincstár részére
szükséges a munkaügyi, számfejtési feladatainak ellátásához
A polgármesteri illetményt a lakosságszám alapján határozza meg a jogszabály.
Ennek mértéke a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló
illetményének 60%-a, azaz havi bruttó 448.700,-Ft. A polgármester költségtérítése
ennek a 15%-a, azaz 67.300,-Ft.
Gyarmati Katalin polgármester az ismertetett jogszabályok alapján a Képviselőtestület felé szavazásra bocsátotta, hogy az írásos határozati javaslat alapján vegye
tudomásul a polgármester illetményét havi bruttó 448.700,-Ft összegben,
költségátalányát pedig havi bruttó 67.300,-Ft összegben.
Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület vegye tudomásul a polgármester
illetményét havi bruttó 448.700,-Ft összegben, költségátalányát pedig havi bruttó
67.300,-Ft összegben, kérem, kézfeltartással szavazzon
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
76./2014.(X.27.) sz. kt. határozat:
Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gyarmati Katalin polgármester illetményét 2014. október 12-től havi
448.700,-Ft bruttó összegben, költségtérítését 2014.október 12-től havi
67.305,-Ft bruttó összegben tudomásul veszi.
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
5. napirend - Alpolgármester megválasztása, alpolgármester eskütétele,
az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározása
Gyarmati Katalin polgármester: A Mötv.74.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a
Képviselő-testület a polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert
választhat.
Az alpolgármester személyére javaslom Szabó Péter képviselőt társadalmi
megbízatású alpolgármesternek megválasztani.
Miután az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, javaslom 3 tagú
szavazatszámláló bizottság létrehozását a titkos szavazás lebonyolítására.
A szavazatszámláló bizottság elnökének dr. Kun Gazda Melinda képviselőt, tagjainak
Dobi Sándorné és Öveges János képviselőket javaslom.
Kérem a testületet, döntsön a javaslatról. Aki egyetért a szavazatszámláló bizottság
javasolt összetételével, kérem, kézfeltartással szavazzon.
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A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
77./2014.(X.27.) sz. kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
alpolgármester megválasztásához kapcsolódó feladatok ellátását végző
Szavazatszámláló Bizottság elnökét és tagjait az alábbiak szerint
állapítja meg:
Elnök:Dr. Kun-Gazda Melinda
Tagok: Dobi Sándorné
Öveges János
Gyarmati Katalin polgármester felkérte Szántód László jegyzőt, hogy adjon
tájékoztatást a titkos szavazás menetéről.
Szántód László jegyző: Amennyiben az alpolgármester-jelölt kéri, a választás
idejére zárt ülés tartható, ilyen kérés hiányában nyílt ülésen dönt a testület. Szabó
Péter nem kérte a zárt ülés megtartását. A titkos szavazás idejére a polgármester
szünetet rendel el, ez alatt a polgármesteri irodában, külön helyiségben a képviselők
leadhatják voksaikat. A szavazás eredményéről a szavazatszámláló bizottság elnöke
ad tájékoztatást.
Gyarmati Katalin polgármester a titkos szavazás lebonyolításához 17.20 órakor
szünetet rendelt el.
Az ülés 17.35 órakor változatlan létszámú – 7 fő – képviselő részvételével
folytatódott.
Gyarmati Katalin polgármester felkérte a szavazatszámláló bizottság elnökét a
titkos szavazás eredményének ismertetésére.
Dr. Kun Gazda Melinda szavazatszámláló bizottság elnöke: A bizottság
megállapította, hogy az urnában 7 szavazólap volt, mindegyik érvényesnek minősült.
A hét szavazólap alapján Szabó Pétert választotta alpolgármesterré a Képviselőtestület 7 igen szavazattal. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készült.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
78./2014.(X.27.) sz. kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó
Péter képviselőt választotta meg alpolgármesterré.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

Gyarmati Katalin polgármester: Az alpolgármester eskütétele következik, amelyet a
polgármester mond elő.
Szabó Péter letette az esküt, majd átvette megbízólevelét.
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Gyarmati Katalin polgármester felkérte Szántód László jegyzőt, ismertesse az
alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó jogszabályi előírásokat.
Szántód László jegyző: Az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről a
Képviselő-testület jogosult dönteni.
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, amelynek összegét a
képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a
közötti összegben állapítja meg. A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja
224.350,-Ft, költségtérítése 33.650,-Ft, ebből számolandó az alpolgármester
tiszteletdíja.
Gyarmati Katalin polgármester: Javaslatom azt, hogy az alpolgármester
tiszteletdíjának mértéke a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának
80%-ának megfelelő összegben legyen meghatározva. Ez összegszerűen: havi
bruttó 179.480,-Ft, költségtérítése 26.920,-Ft.
Aki ezzel egyetért azzal, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának mértéke a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 80%-ának megfelelő
összegben legyen meghatározva, ami összegszerűen havi bruttó 179.480,-Ft,
költségtérítése 26.920,-Ft, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
79./2014.(X.27.) sz. kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó
Péter alpolgármester tiszteletdíját 2014.október 12-től havi bruttó
179.480,-Ft összegben, költségtérítését 2014. október 12-től havi bruttó
26.920,-Ft összegben állapítja meg.
6. napirend - Javaslat a Képviselő-testület bizottságainak megalakítására,
bizottsági elnökök, tagok megválasztása
Gyarmati Katalin polgármester: A bizottságok vonatkozásában javaslom a jelenlegi
bizottsági struktúra és létszámok megtartását.
A bizottságok összetételére az alábbi javaslatot teszem:
Pénzügyi-Gazdasági-Ügyrendi Bizottság:
Elnök: Sikosné Szücs Marianna
Tagok: Kovácsné Szabó Csilla
Öveges János
Településfejlesztési és Településrendezési Bizottság:
Elnök: Öveges János
Tagok: Dr.Kun-Gazda Melinda
Dobi Sándorné
Először a Pénzügyi-Gazdasági-Ügyrendi Bizottság összetételét szavazzuk meg. Aki
a javaslattal egyetért, kérem, kézfenntartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
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A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

80./2014.(X.27.) sz. kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Pénzügyi-Gazdasági-Ügyrendi Bizottság elnökét és tagjait az alábbiak
szerint állapítja meg:
Elnök:Sikosné Szücs Marianna
Tagok: Kovácsné Szabó Csilla
Öveges János
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, az
SZMSZ módosítás előterjesztésére.
Határidő: következő SZMSZ felülvizsgálat időpontja
Gyarmati Katalin polgármester: A Településfejlesztési és Településrendezési
Bizottság összetételét szavazzuk meg. Aki a fenti javaslattal egyetért, kérem,
kézfenntartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
81./2014.(X.27.) sz. kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Településfejlesztési és Településrendezési Bizottság elnökét és tagjait
az alábbiak szerint állapítja meg:
Elnök: Öveges János
Tagok: dr. Kun-Gazda Melinda
Dobi Sándorné
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, az
SZMSZ módosítás előterjesztésére.
Határidő: következő SZMSZ felülvizsgálat időpontja
7. napirend - Javaslat a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági
tagok tiszteletdíjára
Gyarmati Katalin polgármester: A képviselői tiszteletdíjak vonatkozásában az erről
szóló hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott mértékeket javaslom
továbbra is fenntartani. Jelenleg a képviselők havi alapdíja bruttó 50.245,-Ft és
ehhez a bizottsági tagságért további bruttó 22.610,-Ft járul, mindösszesen a
tiszteletdíj havi összege bruttó 72.855,-Ft.
Ez a javaslat a hatályos rendeletet nem módosítja, így kérem, határozattal erősítse
meg a testület a tiszteletdíjak alkalmazását.
Aki egyetért a képviselői tiszteletdíjak vonatkozásában a jelenleg hatályos
önkormányzati rendeletben szereplő mérték fenntartásával, kérem, kézfeltartással
szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
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82./2014.(X.27.) sz. kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a képviselői tiszteletdíjak vonatkozásában a jelenleg
hatályos önkormányzati rendeletben szereplő mértéket kívánja
fenntartani.
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szántód László jegyző
8. napirend - Döntéshozatal a leköszönő polgármester ki nem vett
szabadságainak megváltásáról, a végkielégítésen túli juttatásról
Gyarmati Katalin polgármester: Szükségszerű dönteni a leköszönő polgármester ki
nem vett szabadságának megváltásáról is. A Polgármesteri Hivatal kimutatása
alapján Iványi Andrásnak 25 nap ki nem vett szabadsága van, az elszámolással
egyidejűleg javaslom, hogy ezek megváltásáról döntsön a képviselő-testület.
A képviselők részéről nem érkezett ellenvélemény, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta Iványi András leköszönő polgármester 25 nap ki nem vett
szabadságának megváltását.
Aki egyetért a javaslattal, miszerint a Képviselő-testület járuljon hozzá Iványi András
leköszönő polgármester 25 nap ki nem vett szabadságának megváltásához, kérem,
kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 7 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
83./2014.(X.27.) sz. kt. határozat:
Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
hozzájárul Iványi András leköszönő polgármester ki nem vett
szabadságainak megváltásához. A nyilvántartás szerinti 25 nap ki nem
vett szabadság megváltásához szükséges pénzösszeget 2014.évi
költségvetéséből biztosítja.
Felhatalmazza a pénzügyi csoportvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Varga Valér pénzügyi csoportvezető
Határidő: a polgármesteri munkakör átadás-átvételét követő 5. nap
Gyarmati Katalin polgármester: A leköszönő polgármestert, ha e tisztségét legalább
két évig betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya az új polgármester
megválasztásával szűnt meg, végkielégítésként háromhavi illetménynek megfelelő
összegű juttatás illeti meg. Ez jogszabályi felhatalmazás alapján kötelezően
biztosítandó a feltételek teljesülése esetén. Tehát, erről nem kell határozatot
hoznunk, mert ezt a jogszabály előírja.
A végkielégítésen túl, a leköszönő polgármester részére az új képviselő-testület
további legfeljebb háromhavi illetménynek megfelelő juttatást adhat. E kérdésről is
döntsön a képviselő-testület, javaslom 1,5 havi plusz juttatás megadását.
Van-e hozzászólás, egyéb javaslat?
A képviselők egyetértettek a javaslattal.
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
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