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JEGYZÕKÖNYV

Készült:

Dörgicse
Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testületének
2010. október 15-én 17 órakor megkezdett alakuló ülésén.

Az ülés helye: Faluház nagyterme, Fõ u. 18.

Jelen vannak: Kis-Pál Miklós
Bogdán Attila
Király László
Deák Attila
Szini Erzsébet

polgármester
képviselõ
képviselõ
képviselõ
képviselõ

Dr. Czelnai Rudolfné HVB. elnöke

Tanácskozási joggal megjelent: Cseh Jenõné körjegyzõ
Jegyzõkönyvvezetõ: Slemmer Zsoltné

A lakosság részérõl megjelent: 14 fõ.

Szini Erzsébet korelnök: köszöntötte a megjelent dörgicsei lakosokat, a Helyi
Választási Bizottság elnökét, tagjait, az újonnan megválasztott polgármestert és
képviselõket, a körjegyzõt. Megállapította hogy az 5 tagú Képviselõ-testület
minden tagja megjelent, így az alakuló ülés határozatképes és megnyitotta azt.
A napirendet 5 igen szavazattal fogadták el.
Napirend:
1./ Választási bizottság tájékoztatója, megbízólevelek átadása.
2./ Eskütétel.
3./ Polgármesteri program ismertetése.
4./ Polgármester tiszteltdíjának megállapítása.
5./ Alpolgármester megválasztása
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1./ Napirend:
Szini Erzsébet korelnök felkérte a HVB elnökét, Dr. Czelnai Rudolfnét, tartsa
meg a választásról szóló tájékoztatóját.
Dr. Czelnai Rudolfné HVB elnök: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, és a
következõkben tájékoztatta õket:
A 2010 október 3-i helyhatósági választásokon 2 polgármester jelölt és 9 fõ,
képviselõ jelölt indult.
Dörgicsén a választás napján 255 választópolgár volt, ebbõl 175 fõ, 68% élt a
választójogával. A választás, mint ahogy az Dörgicsén megszokott, most is
fegyelmezetten zajlott, semmilyen rendbontás és törvénysértés nem történt.
A polgármester jelöltekre leadott 175 db szavazólap közül 174 db volt érvényes
és 1 db volt érvénytelen.
A képviselõ jelölteknél 175 szavazólapból 172 volt érvényes és 3 érvénytelen.
A lakosság 107 érvényes szavazattal választotta meg Kis-Pál Miklóst
polgármesternek. Deák Attila 67 érvényes szavazatot kapott.
A képviselõ jelöltek összesen 611 érvényes szavazatot kaptak, ami a
következõképpen oszlott meg a jelöltek között:
Bogdán Attila
97
Bocskay Gyula
59
Deák Attila
65
Király László
118
Kurucz Attila
60
Mórocz Imre
45
Németh József
40
Sokhegyi Ervinné 38
Szini Erzsébet
89
Az 4 legtöbb szavazatot kapott jelölt lett a megválasztott helyi önkormányzati
Képviselõ-testület tagja.
Ezek a következõk:

Király László
Bogdán Attila
Deák Attila
Szini Erzsébet

118
97
65
89 szavazattal.

Gratulált a polgármesternek, a megválasztott képviselõknek. Munkájukhoz sok
sikert, jó eredményeket kívánt, és átadta a megbízóleveleket.
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2./ Napirend:

Szini Erzsébet korelnök: Felkérte a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a
képviselõktõl vegye ki az esküt.
A képviselõk, letették az esküt, amelynek szövege a következõ volt:
" Én .......... esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, hû leszek, az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudásomra jutott titkot megõrzöm; képviselõi tisztségembõl eredõ feladataimat
Dörgicse fejlõdésének elõmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében
lelkiismeretesen teljesítem.
„Isten engem úgy segéljen,”
Szini Erzsébet korelnök: Felkérte Kis-Pál Miklós újraválasztott polgármestert,
hogy a Képviselõ-testület elõtt tegye le az esküt.
Kis-Pál Miklós polgármester letette az esküt, amelynek szövege a következõ
volt:
" Én .......... esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, hû leszek, az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudásomra jutott titkot megõrzöm; polgármesteri
tisztségembõl eredõ
feladataimat Dörgicse fejlõdésének
elõmozdítása és az Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
„Isten engem úgy segéljen,”
Az eskütételek után, amit a jelenlévõk állva hallgattak, aláírásra kerültek az
esküokmányok.
3./ Napirend:
Szini Erzsébet korelnök: Felkérte a polgármestert, hogy ismertesse a
programját.
Kis-Pál Miklós polgármester: Megköszönte a lakosság bizalmát, és a
szavazatokat már az ötödik alkalommal, a képviselõ-testület nevében is. Az
elmúlt 16 év sikeres munkáját annak is köszönheti, hogy a képviselõ-testület is
segítette azt. Ezért szeretne köszönetet mondani annak a két volt képviselõ
hölgynek, akik végig segítették 16 éven át a munkáját. Azért nem lettek újra
megválasztva, mert nem indultak a mostani választáson. Király Lászlóné helyett
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férje Király László és Sárffy Etelka helyett Szini Erzsébet képviselõk indultak és
folytatják a munkát.
Köszöni Király Lászlóné volt alpolgármester és Sárffy Etelka volt képviselõnek
a 16 éven keresztül végzett munkájukat és egy kis ajándékcsomagot, adott át.
Király Lászlóné elmondta, hogy megtisztelõ volt, hogy 16 éven keresztül
Dörgicséért dolgozhattak és megköszönte az ajándékot.
Kis-Pál Miklós polgármester: A választási kampány során kiadványában már
ismertette programját, azt most nem kívánja újra elmondani, csak egy-két
dologgal kiegészíteni.
- Leader beruházás: - az önkormányzat épületének cserepezése, nyílászárók
cseréje, szolgálati lakás elõtt terasz felújítása, falukemence építése.
- Nyugdíjas és egészséges életmód klub mûködése, az elnyert pályázaton
megvásárolandó berendezések beszerzése után.
- Ifjúsági klub létrehozása, vezetõjük kapcsolatot tart a polgármesterrel,
problémáik ismertetésére.
- Idegenforgalmi, kulturális stb. együttmûködés a szomszédos
településekkel, Vászoly, Akali.
- Méhnyakrák elleni védõoltás: Kistérségi beszerzés után olcsóbb lesz,
orvossal való egyeztetés után, ha kérik, megkapják a vakcinát és az oltást
az érintett lányok.
- Lehetõség nyílott arra, hogy a Posta Hivatalokat visszaállítsák a
kistelepüléseken, ahol lehetséges. Végig kell gondolni, hogy érdemes-e
nekünk visszaállítani, vagy meghagyjuk a helyiséget az ifjúságnak,
konditerem céljára?
- Sebességkorlátozás megoldására a község területén már sokszor próbáltak
megoldást keresni, de nem tudtak a hatóságokkal megegyezni, nem
engedélyezték, ill. nem tartották indokoltnak azokra a bizonyos helyekre
korlátozás bevezetését. Azt a megoldás javasolták, hogy a sebesség mérõ
kihelyezése visszafogja a gyorshajtókat. Meg kellene próbálni.
- Idegenforgalom fejlesztése lehetne az egyik fõ és nagy lehetõsége a
falunak, amihez meg kell alakítani egy turisztikai egyesületet.

4./ Napirend:
Szini Erzsébet korelnök: Felkérte a körjegyzõt, hogy ismertesse a tiszteletdíj
megállapításának szabályait.
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Cseh Jenõné körjegyzõ: Ismertette a polgármester juttatásának szabályait.
A polgármesterek és képviselõk tiszteletdíjának szabályait az 1994. évi LXIV.
törvény tartalmazza. Ez a törvény rendelkezik úgy, hogy a képviselõ-testület az
alakuló ülésen dönt a polgármester tiszteletdíjáról, tehát a mai ülésen kötelezõ
dönteni ebben a tárgykörben. Kötelezõ az is, hogy nyilvános ülésen tárgyalják
ezt a napirendet, mivel a közhatalmat, közszereplést vállalók esetében a
közérdekû adatok megismeréséhez fûzõdõ jog erõsebb a személyes adatok
védelménél.
A hivatkozott törvény megszabja a tiszteletdíj alsó és felsõ határát is. Az 1.000
fõnél kevesebb lakosú településen, a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíja a köztisztviselõi illetményalap, (ami jelenleg 38.650 Ft), 2,5 és 4,5szeres szorzata között lehet. A tiszteletdíj alsó határa 96.625.-Ft felsõ határa
173.925.-Ft.
A törvény azt is elõírja, hogy az újonnan megválasztott polgármester
tiszteletdíja, a választást megelõzõen megállapított összegnél kevesebb nem
lehet.
A törvény rendelkezik arról is, hogy polgármesternek a tisztsége ellátásával
kapcsolatos költségeket meg kell téríteni. Választása szerint költségátalányt
kérhet, ami tiszteletdíja 20-30 %-ának megfelelõ összeg lehet.
Kis-Pál Miklós polgármester tiszteletdíja a választást megelõzõen bruttó
173.925.- Ft volt, ami alapján havi nettó 109.415.- Ft-ot kapott. Ezt az összeget
2009. január 1.-én állapították meg számára. A költségátalánya 30% volt.
A Képviselõ- testület a polgármester tiszteltdíját 173.925.-Ft összegben,
állapíthatja meg.
Szini Erzsébet korelnök: A törvényi elõírások szerint egyrészt kötelezõ az
alakuló ülésen a polgármester tiszteletdíjának a megállapítása, másrészt
meghatározottak annak keretei. A törvény azt is elõírja, hogy a választást
követõen, a polgármester választást megelõzõ tiszteletdíjnál kevesebbet
megállapítani nem lehet. Tehát most a Képviselõ-testület akkor jár el
jogszerûen, ha a választást megelõzõ tiszteletdíjat állapítja meg.
Felkérte a képviselõ-testületet a szavazásra.
Kis-Pál Miklós polgármester: Bejelentette, hogy személyes érintettség miatt a
szavazásban nem vesz részt.
Szini Erzsébet korelnök: Megállapította, hogy a képviselõ-testület 4 igen
szavazattal döntött a polgármester tiszteletdíjáról.
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A képviselõ-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
42/2010.(X.15.) számú HATÁROZATOT
Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az
újraválasztott Kis-Pál Miklós társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíját 2010. október 1-tõl 173.925.- Ft-ban, költségátalányát,
pedig tiszteletdíjának 30 %-ban állapítja meg.
Felhívja a körjegyzõt, hogy a tiszteletdíj és a költségátalány
folyósításhoz a szükséges intézkedéseket tegye meg
Felelõs: Cseh Jenõné körjegyzõ
Határidõ: 2010. november 12.
Szini Erzsébet korelnök: Mivel az új képviselõ-testület megalakult, az ülés
vezetését átadta a polgármesternek.
5. Napirend:
Kis-Pál Miklós polgármester: Megköszönte a levezetõ elnök munkáját és az
ülés vezetését átvette.
Ismertette, hogy a Képviselõ-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a
munkát, mert Ügyrendi Bizottságot és alpolgármestert kell választani. A
vonatkozó törvényi elõírások alapján a megbízólevél átvételét követõ 30 napon
belül a képviselõknek és a polgármestereknek vagyonnyilatkozatot kell tenni. Ez
a kötelezettség a családtagjaikra is kiterjed. Az SZMSZ szerint a
vagyonnyilatkozatok kezelését, az összeférhetetlenségi ügyek elõkészítését a 3
fõ képviselõtestületbõl álló Ügyrendi Bizottság végzi. A bizottság választása
zárt ülésen történik.
Felkérte a körjegyzõt, hogy ismertesse az alpolgármester választásának, és
tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó jogszabályokat.
Cseh Jenõné körjegyzõ: Az alpolgármester választásával kapcsolatban
elmondta, hogy annak titkos szavazással történõ megválasztása szintén kötelezõ.
Az önkormányzati tv. alapján az alpolgármestert az alakuló ülésen titkos
szavazással, minõsített többséggel kell megválasztani. Személyére a
polgármester tehet javaslatot a képviselõk közül. Az alpolgármester feladata a
polgármester helyettesítése, munkájának segítése. Munkáját a polgármester
irányításával látja el. Az SZMSZ szerint az alpolgármester feladatát társadalmi
megbízatásban látja el.
A választás lebonyolítására bizottságot kell létrehozni. A bizottságnak 3 fõbõl
kell állni, tagja nem lehet a polgármester, az alpolgármester.
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A törvény szerint a 2000 fõ alatti településen az alpolgármesternek
megállapítható tiszteletdíj, de ez nem kötelezõ. A tiszteletdíj nem érheti el a
polgármester tiszteletdíját.
Dörgicsén az SZMSZ-nek megfelelõen az alpolgármester társadalmi
megbízatású. Ez idáig az alpolgármesterek tiszteletdíjban nem részesültek.
Kis-Pál Miklós polgármester: A zár ülés idejére szünetet rendelt el.(A zárt ülés
a 43 és 44/2010.(X.15.) számú határozatokkal külön jegyzõkönyvben.)
Kis-Pál Miklós polgármester: A szünet után bejelentette, hogy a titkos
szavazáson Király Lászlót választották meg alpolgármesternek, aki e
minõségében is letette az esküt. Gratulált az alpolgármesternek és kérte, hogy
segítse a munkáját.
Király László alpolgármester a következõ esküt tette le:
" Én .......... esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, hû leszek, az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudásomra jutott titkot megõrzöm; alpolgármesteri
tisztségembõl eredõ
feladataimat Dörgicse fejlõdésének
elõmozdítása és az Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
„Isten engem úgy segéljen,”
Király László alpolgármester aláírta az esküokmányt, és bejelentette, hogy
tiszteletdíjra nem tart igényt.
Kis-Pál Miklós polgármester: Megköszönte a lakosságnak a bizalmat, a
szavazatokat. Elmondta, hogy minden új ötletre, javaslatra nyitottak, segítséget
és a kritikát is elfogadják. A lakosság javaslata is segíthet a fejlesztések,
elképzelések megvalósításában. Megköszönte a figyelmet.

Más felvetés nem volt a polgármester az alakuló ülést 18 órakor bezárta.

kmf.

Kis-Pál Miklós
polgármester

Cseh Jenõné
körjegyzõ

