Jegyzőkönyv
Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének 2014. október 21-én tartott üléséről

27./2014.számú képviselőtestületi határozat: a polgármester programjának elfogadása
28./2014.számú képviselőtestületi határozat: az ügyrendi bizottság tagjainak megválasztása
29./2014.számú képviselőtestületi határozat: az alpolgármester megválasztása
30./2014.számú képviselőtestületi határozat: a polgármesteri tiszteletdíj megállapítása
31./2014.számú képviselőtestületi határozat: az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

11/2014.(X.21.)
szabályzatáról

önkormányzati

rendelet

a

Képviselő-testület

szervezeti

és

12/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról.
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működési

Jegyzőkönyv
Készült: Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének 2014. október 21-én 17,30 órai
kezdettel az Önkormányzati Irodában tartott üléséről.

Jelen vannak: Tóth József polgármester, Borbásné Poór Anikó, Hertelendy Zoltánné, Buús
Gyula, Pereszteghy Győző képviselő (5 fő)
Meghívottak: Dr. Erdősi Lászlóné jegyző , Számedli Cecília aljegyző, Markovits Ferencné
HVB elnök

Napirend:
1. Tájékoztató a helyi önkormányzati választásról
Előadó: Markovits Ferencné HVB elnök
2. Képviselők eskütétele
3. Polgármester eskütétele
4. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Tóth József polgármester
5. Bizottság létrehozása
Előadó: Desits József polgármester
6. Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előadó: Tóth József polgármester
7. Polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása
Előadó: Tóth József polgármester
8. Képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Tóth József polgármester
9. Különfélék

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes,
javaslatot tett a napirendre, amelyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.
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Első napirendi pont:
A polgármester felkérte a HVB elnökét a választási eredmények ismertetésére.
Markovits Ferencné elmondta, hogy a választások rendben lezajlottak, rendkivüli esemény nem
történt, intézkedésre nem került sor, panasz, kifogás nem érkezett. A választási jegyzőkönyvek
alapján ismertette az eredményeket, gratulált a megválasztott polgármesternek és képviselőknek,
jó munkát kívánva.
Hozzászólás, észrevétel nem volt a képviselőtestület a tájékozatót elfogadta.
Második napirendi pont:
A képviselők a képviselőtestület előtt letették az esküt, aláírták az eskü-okmányokat.
Harmadik napirendi pont:
A polgármester a képviselőtestület előtt letette az esküt, aláírta az eskü-okmányt.
A polgármester ismertette a programját:
- 2014-ben 11 millió forint körül várható a pénzmaradvány és még 800 eFt várható az
MVH-tól a főtér felújítás elszámolásából, ebből lehet fejleszteni,
- a pályázati lehetőségeket ki kell használni, ezek még nem ismertek,
- a bolt előtti parkoló kiépítésére a Közútkezelővel közösen módot kell találni,
- ÁFÉSZ épület mögötti sportcentrum kialakítási elképzeléseket fel kell frissíteni és meg
kell valósítani,
- volt kisiskola épületét hasznosítani kell,
- útfelújításokra is szükség van,
- főtér felújítást be kell fejezni,
- takarékos gazdálkodás szükséges.
A polgármester kérte programja elfogadását.
A képviselők egyetértettek, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozták:
27/2014.(X.21.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestülete Tóth József
polgármester programját elfogadta.
Negyedik napirendi pont:
A polgármester kérte a kiküldött szervezeti és működési szabályzathoz a javaslatokat,
észrevételeket.
Képviselőtestület részéről észrevétel nem volt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
fogadták el a 11/2014.(X.21.) önkormányzati rendeletet a Képviselőtestület szervezeti és
működési szabályzatáról.
Polgármester öt perc szünetet rendelt el, jegyzőnő a hirdető táblára
kihirdette a rendeletet, majd ennek alkalmazásával folytatódott az ülés.
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való kifüggesztéssel

Ötödik napirendi pont:
Polgármester javasolta az ügyrendi bizottság, mint egyedüli bizottság létrehozását, amely egyben
a szavazatszámláló szerepet is betölti, ezzel a képviselők egyetértettek. Javaslatot tett az ügyrendi
bizottság tagjaira, kérte a javasolt személyeket nyilatkozzanak elvállalják-e a tisztséget, kérik-e
zárt ülés elrendelését.
A képviselők elfogadták a jelölést és nem kérték zárt ülés elrendelését, így egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:
28/2014.(X.21.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestülete Heretelndy Zoltánné, Buús Gyula,
Pereszteghy Győző képviselők részvételével ügyrendi bizottságot hozott létre.
A bizottság tagjai egyhangúlag Buús Gyulát választották elnöknek.
Hatodik napirendi pont:
A polgármester elmondta, hogy javaslattételi jogával élve Borbásné Poór Anikót, mint korábban
is azonos tisztséget betöltőt javasolja alpolgármesternek. Borbásné Poór Anikó a megbízást
vállalja és nem kéri zárt ülés elrendelését.
A jegyzőnő felkérte az ügyrendi bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására.
Polgármester ennek idejére szünetet rendelt el.
A bizottság elkészítette a szavazólapokat és az elnök ismertette a szabályokat. Majd a szavazást
követően megállapította az eredményt: négy Borbásné Poór Anikóra leadott szavazat, és egy üres,
érvénytelen szavazólap. (a bizottság a szavazásról külön jegyzőkönyvet készített)
A képviselők négy igen szavazattal, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozták:
29/2014.(X.21.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestülete
Borbásné Poór Anikót alpolgármesterré választotta.
A polgármester felkérte az alpolgármestert az eskütételre, aki a képviselőtestület előtt letette az
esküt, aláírta az eskü-okmányt.
Hetedik napirendi pont:
Polgármester ismertette a Mötv.-nek a polgármesteri és alpolgármesteri tiszteletdíjra vonatkozó
szabályait. Javasolta ennek megfelelően a polgármesteri tiszteletdíj 74.790 Ft/hó míg az
alpolgármesteri tiszteletdíj 60.000 Ft/hó összegben való megállapítását.
A javaslattal a képviselők egyetértettek és 5 igen szavazattal , ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatokat hozták:
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30/2014.(X.21.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestülete
Tóth József polgármester tiszteletdíját havi hetvennégyezer hétszázkilencven
forintban, állapította meg. A polgármester havonta 11.218 Ft költségtérítésre
jogosult, felkérik a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
31/2014.(X.21.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestülete
Borbásné Poór Anikó alpolgármester tiszteletdíját havi hatvanezer forintban
állapította meg. Az alpolgármester havonta 9.000 Ft költségtérítésre
jogosult, felkérik a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Borbásné Poór Anikó írásban nyilatkozott, hogy alpolgármesteri tiszteletdíjának összegéből havi
45.000 Ft-ról lemond (nyilatkozat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Nyolcadik napirendi pont:
Polgármester elmondta, hogy a képviselői tiszteletdíjakat havi 12.000 Ft-ban javasolja
megállapítani. A Mötv. szerint a képviselői tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az
önkormányzat működését, a javasolt összeget a költségvetés elbírja.
Képviselőtestület részéről észrevétel nem volt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
fogadták el a 12/2014.(X.31.) önkormányzati rendeletet az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról.
Különfélék:
Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bem utca felújítása a jövő héten indul. Főtéren a
térelemek elhelyezése van még hátra.
Képviselők javasolják, hogy karácsony előtt rendezzen az önkormányzat összejövetelt a
nyugdíjasoknak. Polgármester a javaslatot elfogadja, következő ülésen dönt a testület a
részletekről.
További hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester az ülést bezárta.
k.m.f.
Dr. Erdősi Lászlóné
jegyző
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Tóth József
polgármester

