Szentkirályszabadja Község
Önkormányzat
8225. Szentkirályszabadja
Petőfi u. 12.
Szám:

/2010.

Jegyzőkönyv
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.
október 14-én 17.00 órai kezdettel megtartott ünnepélyes alakuló testületi ülésén.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Napirend: 1.) Ünnepélyes megnyitó, Barcza Imre a Helyi Választási Bizottság
elnökének tájékoztatója a választás végleges eredményéről
2.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele,
megbízólevelek átadása
3.) A polgármester illetményének megállapítása
4.) SZMSZ felülvizsgálata, módosítása
5.) Bizottságok megválasztása
6.) Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétele
7.) Az alpolgármester illetményének (tiszteletdíjának) megállapítása
8.) Vegyes ügyek – Eseti Bizottság létrehozása
9.) Vegyes ügyek - egyebek

1- 2. napirend - Ünnepélyes megnyitó, Barcza Imre a Helyi Választási
Bizottság elnökének tájékoztatója a választás végleges eredményéről,
az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele,
megbízólevelek átadása
Fejes Edit művelődésszervező a Himnusz elhangzását követően köszöntötte a
megjelenteket és felkérte Fodor Márton korelnököt az ünnepi alakuló ülés megnyitására.
Fodor Márton korelnök tisztelettel köszöntötte az alakuló ülésen megjelenteket: a
megválasztott képviselőket, polgármestert, vendégeket. Megállapította, hogy a testület 7
fővel határozatképes, majd ismertette a napirendet. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte
Dr. Kun Gazda Melinda és Sikosné Szücs Marianna képviselőket.
A napirenddel és a hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal
határozathozatal nélkül – egyetértett.
Felkérte Barcza Imrét a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy adjon tájékoztatást a
2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról illetve az
eredményekről.
Barcza Imre köszöntötte a jelenlévőket, majd beszámolt a választás folyamatáról,
eredményeiről:
A települési önkormányzati és polgármesteri választásokra a törvényi határidőig 20
független képviselőjelölt és 3 független polgármesterjelölt kérte nyilvántartásba vételét.
1

A jelöléshez szükséges feltételeknek mindenki megfelelt, ez alapján a Helyi Választási
Bizottság mindenkit nyilvántartásba vett és jóváhagyta a vonatkozó szavazólapokat.
A választás napjáig visszalépés nem történt.
A választás napján az 1652 választópolgárból 740-en vettek részt a szavazáson ez
44,79 %-os részvételt jelent. (2006.évben 54,92 %)
A választás lebonyolítása érvényes és eredményes volt, kifogás, panasz nem érkezett a
Helyi Választási Bizottsághoz.
A község polgármestere Iványi András lett 476 szavazattal (66,2%), Nagy Tibor 146,
Kekk Imre József pedig 97 szavazatot kapott.
A képviselőtestület létszáma településünkön 6 fő lehet.
A képviselőtestületet a jelenlévő képviselők alkotják, nevük az elért eredményük
sorrendjében:
Dr. Kun Gazda Melinda
Szabó Péter
Fodor Márton
Gyarmati Katalin
Sikosné Szücs Marianna
Öveges János

380 szavazat
352 szavazat
321 szavazat
309 szavazat
305 szavazat
266 szavazat

Barcza Imre a tájékoztatás után a Képviselő-testület és a polgármester munkájához sok
sikert kívánt, majd felkérte a képviselőket, hogy az eskütételhez álljanak fel és mondják
utána az eskü szövegét.
A képviselők eskütételét követően Iványi András polgármester is letette esküjét a Helyi
Választási Bizottság elnöke előtt. Ezután Barcza Imre személyenként átadta a
képviselőknek és a polgármesternek megbízóleveleiket.
A HVB elnöke eredményes munkát kívánt az új testületnek.
A polgármester köszöntőbeszéde következett.
Iványi András nagy tisztelettel köszöntötte a meghívott vendégeket, külön községünk
díszpolgárait, kitüntetettjeit, Dr. Navracsics Tibor országgyűlési képviselőt, országunk
közigazgatási és igazságügyi miniszterét, Dr. Kégl Tamás állatorvos urat - aki 28 évig
látta el a falu állategészségügyi feladatait -, valamint a két oktatási intézmény és a
nyugdíjas klub vezetőjét, helyi lakosokat.
Az önkormányzatiság 20. évfordulóján köszönte meg a szentkirályszabadjai polgároknak
az ismételt bizalmat, amely eredményeként már 21. éve szolgálhatja elöljáróként a
községet. Megköszönte a közös jelöltséget vállaló Dr. Jámbor Tamásnak, Szakonyi
Péternek, Török Imrének, Cseh Gyulának az együttműködést. A lecsökkentett testületi
létszám miatt nem kerülhettek be a testületbe. Külön kifejezte örömét arra vonatkozóan,
hogy a közös jelölti csoportból került ki teljes létszámmal a Képviselő-testület.
Megköszönte az előző ciklusban tevékenykedő és a község lakosainak érdekeit mindig
szem előtt tartó képviselők munkáját.
Rövid programbeszédében kitért az eddig elért eredményekre, a közösen megoldandó
feladatokra:
„Az elmúlt ciklus eredményes lezárásának is tekinthetjük és örömömet fejezem ki, hogy
az elmúlt ciklusban 320 millió forintos fejlesztést tudtunk végrehajtani: elkészült a
Községház tető és külső felújítása, a Tatai tó téri közpark, a Tájház kialakítása, az Iskola
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alatti szabadidőpark első üteme, a Zrínyi, Esze T., Szente, Szondi, Akácfa, Ady E.,
Kossuth u , Erdősétány, Rákóczi utca felújítása, Iskolánkban nyílászáró csere,
kéménycserére került sor, új utcatáblákat helyeztünk ki.
Talán külön kiemelem a Rákóczi utca játszótéri buszfordulójának a kialakítását, mely
révén sikerült megvalósítani, hogy közösségi közlekedés a délnyugati községrésze is
bekapcsolásra került. A szeptember 1-től induló 2 reggeli járat kihasználtsága egyre
növekszik. Reméljük, hogy a délutáni járatok beindításra is indokaink lesznek.
Az elkövetkező 4 évben hasonló méretű fejlesztések állnak előttünk, melyek az előző
ciklusban előkészítésre kerültek.
Felsorolás szintjén megemlítem ezeket: az Egészségház kialakítása a volt Óvoda
Könyvtár épületben, a közművelődési intézmény létrehozása a plébánia épületében, a
Gizella ház- mely a szociális alapszolgáltató intézményünk - külső felújítása,
és külön ki kell emelnem az Óvoda Kossuth utcai épületének teljes felújítását és
bővítését, melyben bölcsőde és 3 csoportos óvoda lesz elhelyezve, mely megközelítőleg
230 millió forintos beruházás lesz.
Ha a felsorolást pénz nyelvére kívánom lefordítani, akkor ebben a két ciklusban
megközelítőleg 700 millió forintos beruházást hajtunk végre, melyhez 370 millió forintos
pályázati forrást nyertünk.
Ha a fejlesztéseket ebben a ciklusban befejezzük és egy önkormányzati reformot
követően megfelelő finanszírozási támogatást kapunk, akkor várhatóan kb. 150 millió
forint tartalékunk marad a repülőtéri ingatlan hasznosításból az elkövetkező ciklus
végére.
Közös célunk, hogy alkotó, értékteremtő munkát végezzünk a község lakóival közösen.
Szeretnénk, hogy a tisztesség, a becsületesség, a másik iránt érzett szolidaritás,
segíteni akarás hassa át mindannyiunk gondolkodását.
A fentiekben megfogalmazott konkrét feladatokon, célokon túl szeretném minden
jelenlévő, illetve községlakó felé jelezni azt a kérést, hogy mindent tegyünk meg az
irányba, hogy a működő civil szervezeteink tovább erősödjenek, újabbak jöjjenek létre a
kormányzatunk szándékának megfelelően erősödjön országunk, azon belül
Szentkirályszabadja, Szent István Királyunk alapította településünk.”
Szólt a repülőtér ügyéről, s a jelenlévő Miniszter Úr segítségét kérte előzetesen, hiszen
szükséges a kormányzati állásfoglalás a korábbi országgyűlési döntéssel kapcsolatban, Balaton törvény, illetve a Fejlesztési Törvények - azaz legyen-e megvalósítva a polgári
repülőtér.
Kérte mindenki támogatását a testület munkájához.
Ezt követően felolvasta Dr. Kégl Tamás köszöntő levelét.
3. napirend - A polgármester illetményének megállapítása
Iványi András a napirend tárgyalásának lebonyolítására és levezetésére javasolta és
felkérte Gyarmati Katalin képviselőt.
A javaslatot szavazásra bocsátotta és a képviselő-testület 6 igen 1 tartózkodás
szavazattal – határozathozatal nélkül – elfogadta azt.
Iványi András bejelentette érintettségét, és jelezte, hogy nem kíván részt venni a
napirend tárgyalásában és a szavazásban.
Gyarmati Katalin ismertette az írásos napirendet. A képviselő-testület a polgármester
illetményéről alakuló ülésén, illetőleg a polgármester megválasztását követő első
ülésen dönt. A testület ezt a napirendet nyílt ülésen tárgyalja. A polgármester a
választás előtt a jelölt-bejelentés során nyilatkozott arról, hogy megválasztása esetén
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főállásban látná el tevékenységét. Az Önkormányzati törvény szerint főállású a
polgármester, ha főállásúként választották meg.
Az előző ciklusban megállapított 10-es szorzót és a 25 %-os költségátalányt javasolta
megállapítani a polgármester részére.
Vitára bocsátotta a napirendet.
A képviselők támogatták a 10-es szorzóval bruttó 386.500 ,- Ft/hó összegben Iványi
András polgármester illetményét, valamint költségátalányát 25 %-os mértékben
96.625,- Ft/hó összegben megállapítani.
Gyarmati Katalin szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért azzal, hogy a polgármester illetménye bruttó 386.500,- Ft/hó összegben
kerüljön megállapításra, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
121./2010.(X.14.) sz. kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete Iványi
András polgármester illetményét 10-es szorzóval bruttó 386.500 ,- Ft/hó
összegben állapítja meg.
Felhatalmazza Szántód László jegyző a szükséges intézkedések
megtételére.
Aki egyezért azzal, hogy a polgármester részére a költségátalány 25 %-os mértékben –
96.625,- Ft/hó összegben - kerüljön meghatározásra, kérem, kézfeltartással jelezze.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
122./2010.(X.14.) sz. kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete Iványi
András polgármester költségátalányát 25 %-kal 96.625,-Ft összegben
állapítja meg.
Felhatalmazza Szántód László jegyző a szükséges intézkedések
megtételére.
Gyarmati Katalin
polgármesternek.

a

szavazást

követően

visszaadta

a

szót

Iványi

András

4. napirend – SZMSZ felülvizsgálata, módosítása
Iványi András: Az új testületi felállást a Szervezeti-és Működési Szabályzatban
rögzíteni kell. A bekövetkezett változások szükségessé teszik a szervezeti és működési
szabályzat módosítását, kiegészítését, illetve egyes bizottságok létrehozását már az
alakuló ülésen.
Ezen túlmenően a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény kimondja, hogy
a képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő fél éven belül felülvizsgálják,
megalkotják a szervezeti és működési szabályzatukat. Indokolt, hogy e feladat
megkezdésére a testület már az alakuló ülésen megbízást adjon.
Az előterjesztés és rendeletmódosítás tartalmazza a főállásúként megválasztott
polgármesterhez kapcsolódó módosítást valamint az új testület összetételének
rögzítését a mellékletben. Kérem, SZMSZ rendeletünket módosítsuk az írásos
előterjesztés szerint.
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:
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Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14./2010. (X.15.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7./2007. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Iványi András: Kérem, határozzunk arról, hogy az önkormányzat SZMSZ-ének
felülvizsgálatát, annak előkészítését a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság fél
éven belül, azaz 2011. február 14-ig végezze el.
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
123./2010.(X.14.) sz. kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy
határoz, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát
felülvizsgálja, melynek előkészítésére a Pénzügyi-Gazdasági és
Ügyrendi Bizottságot bízza meg.
Határidő:2011.február 14.
Felelős: Szántód László jegyző
5. napirend – Bizottságok megválasztása
Iványi András: Az alakuló ülésen történik az egyes bizottságok létrehozása,
módosítása. A Képviselő-testület határozza meg bizottsági szervezetét és választja
meg bizottságait. A bizottsági szervezet meghatározása a Szervezeti- és Működési
Szabályzatban történik. Községünkben – 2000 fő feletti lakosságszám esetén – a
pénzügyi bizottság működése kötelező jellegű.
A jelenleg hatályos SZMSZ szerint Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság,
valamint Településfejlesztési és Településrendezési Bizottság működik. A módosítást
az SZMSZ-ben rendelettel kell jóváhagynia a testületnek.
A bizottságok kialakításához névre szóló javaslatot teszek az alábbiak szerint:
Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:
Elnök:
Tagok:

Dr. Kun Gazda Melinda
Öveges János
Sikosné Szücs Marianna

Településrendezési és Településfejlesztési Bizottság:
Elnök:
Tagok:

Fodor Márton
Öveges János
Szabó Péter

Kérem, hogy véleményeteket mondjátok el, illetve egyetértés esetén a javasolt tagokat
válasszuk meg az adott bizottságokba.
A képviselők egyetértettek a javasolt bizottságokkal, azok személyi összetételével.
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Iványi András szavazásra bocsátotta az írásos előterjesztést, az SZMSZ módosítását,
rendeletben történő rögzítését.
Aki egyetért a Szervezeti-és Működési Szabályzat módosításával, kérem, kézfeltartással
szavazzon.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15./2010. (X.15.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7./2007. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
6. napirend - Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétele
Iványi András: A Képviselő-testület – a saját tagjai közül a polgármester javaslatára,
titkos szavazással a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ, akinek személyére
kizárólag a polgármester tehet javaslatot.
Községünkben - a lakosságszám 3000 fő alatti – társadalmi megbízatású alpolgármester
választható.
Írásos előterjesztésemnek megfelelően Gyarmati Katalin képviselőasszonyt javaslom az
alpolgármesteri feladatok ellátására megválasztani, aki az előző ciklusban is aktívan,
lelkiismeretesen betöltötte ezt a tisztséget.
Kérem a testület javaslatát, egyetértését.
Gyarmati Katalin bejelentette érintettségét és hozzájárult a nyílt üléshez, kérte szükség
szerinti kizárását.
Iványi András szavazásra bocsátotta Gyarmati Katalin érintettség miatti kizárását a
napirend tárgyalásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
A testület 6 igen 1 tartózkodás szavazattal – határozathozatal nélkül – kizárta Gyarmati
Katalint a napirend tárgyalásán való részvételből.
Iványi András: Az alpolgármestert titkos szavazással kell megválasztani és ehhez
Szavazatszámláló Bizottságot kell létrehozni. A bizottság személyi összetételét az
alábbiak szerint javaslom:
Dr. Kun Gazda Melinda elnök
Sikosné Szücs Marianna tag
Szabó Péter tag
Aki a Szavazatszámláló Bizottság személyi összetételével egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

kérem,

124./2010.(X.14.) sz. kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselőtestülete az
alpolgármester megválasztásához a titkos szavazás lebonyolítására
Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, melynek tagjai:
Elnök: Dr. Kun Gazda Melinda
Tagok: Sikosné Szücs Marianna
Szabó Péter
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Iványi András a titkos szavazás lebonyolításához 17.40 órakor szünetet rendelt el.
Az ülés a szavazás befejezését követően 17.45 órakor változatlan létszámú - 7 fő képviselő jelenlétével folytatódott.
Dr. Kun Gazda Melinda a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismertette a titkos
szavazás eredményét, amely szerint 6 igen szavazattal Szentkirályszabadja Község
Önkormányzat Képviselő-testületének alpolgármestere Gyarmati Katalin lett.
125./2010.(X.14.) sz. kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Gyarmati Katalint választotta meg a 2010-2014 ciklus
alpolgármesterének.
Gyarmati Katalin alpolgármester esküt tett a Képviselő-testület előtt.
7.

napirend

– Az alpolgármester
megállapítása

illetményének

(tiszteletdíjának)

Iványi András: Az alpolgármester részére, megválasztása után illetményt (tiszteletdíjat)
állapít meg a képviselőtestület.
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának szorzója 4,5 – 6,5 közötti érték
lehet, az alpolgármester tiszteletdíja ezt nem érheti el. (4,5 x 38.650= 173.925,-Ft)
Az alpolgármester költségátalánya a tiszteletdíjának 10-20 %-a lehet.
Az előző ciklusban az alpolgármesteri tiszteletdíj háromszoros szorzóval került
megállapításra, költségátalánya pedig 15%-kal.
Javaslom ismételten a 3-as szorzó, valamint a költségátalány 15 %-ban történő
megállapítását, amely összegszerűen bruttó 115.950 Ft/hó illetve 17.393 Ft/hó.
Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
126./2010.(X.14.) sz. kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
alpolgármester tiszteletdíját 3-as szorzóval bruttó 115.950 Ft/hó
összegben határozza meg. Költségátalányát 15 %-kal 17.393,- Ft/hó
összegben állapítja meg.

8. napirend – Vegyes ügyek
-

Tagintézmény-vezető személyi változása

Iványi András: A Szent István Király Tagiskola intézményvezetője Siklósi István a
helyi önkormányzati választásokon polgármesterként Mezőberény településen nyert,
ezért intézményvezetői státusza megszűnt. A hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola
és Óvoda igazgatója illetve igazgatótanácsa a tagintézmény működésének
biztosítására megbízott tagintézmény-vezetőt választ, amelyhez szükséges a
testületünk véleményének kikérése.
A Szent István Király Általános Iskola vezetésére Ékes Tamás igazgató Horváth
Zsuzsanna pedagógust javasolja, akinek személyéről egyeztettek Siklósi Istvánnal és
természetesen Horváth Zsuzsannával.
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Fentiek alapján javaslom Horváth Zsuzsanna megbízott tagintézmény-vezetőként
történő kinevezését.
Horváth Zsuzsanna hozzájárult a napirend nyílt ülésen történő tárgyalásához.
Iványi András szavazásra bocsátotta a napirendet. Aki az írásos előterjesztésben
foglaltak szerint Horváth Zsuzsanna megbízott tagintézmény-vezetői kinevezésével
egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
127./2010.(X.14.) sz. kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul
Horváth
Zsuzsanna
megbízott
tagintézmény-vezetőként
történő
kinevezéséhez a Szent István Király Tagiskola élére.
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és a Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda igazgatójának
tájékoztatására.
Horváth Zsuzsanna tisztelettel elfogadta és megköszönte a megbízást.
A következő, az Eseti Bizottság létrehozásáról szóló napirend tárgyalását a
polgármester úr levette a napirendről, ugyanis az egyik bizottsági tag jelölt visszalépett,
emiatt új javaslattételre van szükség és az előterjesztés nem tárgyalható.
A napirendhez egyéb hozzászólás nem hangzott el, Iványi András polgármester úr
18.00 órakor berekesztette az ülést.
Megköszönte valamennyi megjelent részvételét az ünnepi alakuló testületi ülésen és
kötetlen beszélgetésre, koccintásra hívta a vendégeket.

Kmf.

Iványi András
polgármester

Szántód László
jegyző

Dr. Kun Gazda Melinda
képviselő

Sikosné Szücs Marianna
képviselő
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