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JEGYZŐKÖNYV
Amely készült Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október
21-én 18 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről.
Az ülés helye: Kulturház Egyházashollós
Jelen vannak: Németh Tamás polgármester, Németh Péter, Nyul Kálmánné, Porpáczi Gyula,
Simonné Daróczi Annamária képviselők..
Az ülésről igazoltan távolmaradt képviselő: nem volt.
Az ülésen részt vett Lakosi Károlyné a Helyi Választási Bizottság elnöke, tanácskozási joggal
dr. Takács Ervin jegyző. Laczkó Istvánné igazgatási főelőadó a jegyzőkönyvvezetői
feladatokat látja el.
Lakosság részéről jelen van 6 fő.
Németh Tamás polgármester köszönti a Képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülésen a képviselő-testület 5 tagjából 5 jelen van, így az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz a napirend elfogadására az alábbiak szerint, melyet a képviselő-testület tagjai 5
igen szavazattal 0 nem ellenében elfogadtak.

Napirendi javaslat:
1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás
eredményéről
Előadó: Lakosi Károlyné Helyi Választási Bizottság elnöke
2. Képviselők eskütétele
Előadó: Lakosi Károlyné HVB elnök
3. Polgármester eskütétele
Előadó: Lakosi Károlyné HVB elnök
4. Alpolgármester megválasztása
Előadó: Németh Tamás polgármester
5. Alpolgármester eskütétele
Előadó: Lakosi Károlyné HVB elnök
6. Polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Németh Tamás polgármester
7. Polgármester költségtérítésének megállapítása
Előadó: Németh Tamás polgármester
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8. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Németh Tamás polgármester
9. Alpolgármester költségtérítésének megállapítása
Előadó: Németh Tamás polgármester
10. Rendelet a képviselők tiszteletdíjának megállapításáról
Előadó: Németh Tamás polgármester
11. Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: dr Takács Ervin jegyző
12. Egyéb időszerű feladatok

Napirend tárgyalása

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás
eredményéről
/ Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz 1. sz. mellékletként csatolva/
Előadó: Lakosi Károlyné Helyi Választási Bizottság elnöke
Németh Tamás polgármester megkéri Lakosi Károlynét a Helyi Választási Bizottság elnökét,
hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napján
megtartott választásának lebonyolításáról, eredményeiről a képviselő-testületet és a
jelenlévőket tájékoztassa.
Lakosi Károlyné Helyi Választási Bizottság elnöke: Ismerteti a választás eredményeit.
Németh Tamás polgármester megköszöni a választási bizottság elnökének tájékoztatóját, és
megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Kérdés, észrevétel nem volt.
A polgármester szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait, akik 5 igen szavazattal, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozzák:
57/2014. (X. 21.) sz. határozat
A Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját
tudomásul veszi.
2. Képviselő-testületi tagok eskütétele
Előadó: Lakosi Károlyné HVB elnök
Lakosi Károlyné HVB elnök: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján a polgármesternek és a képviselőknek esküt kell
tenni. Felkéri a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni.
Lakosi Károlyné a Helyi Választási Bizottság elnöke előolvassa az eskü szövegét a
következők szerint:
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„Én, …….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a települési
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Egyházashollós község
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.
(A képviselő meggyőződése szerint.)
Isten engem úgy segéljen!”
A képviselők az esküokmányokat aláírják.

3. Polgármester eskütétele
Előadó: Lakosi Károlyné HVB elnök
Lakosi Károlyné a Helyi Választási Bizottság elnöke a polgármester előtt előolvassa az eskü
szövegét a következők szerint:
„Én, …….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a
Egyházashollós község fejlődésének
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(A képviselő meggyőződése szerint.)
Isten engem úgy segéljen!”
A polgármester az esküokmányt aláírja.
4. Alpolgármester megválasztása
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzati
törvény 74. § alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy
alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban
együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább
egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei
a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. Az alpolgármester
a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester esetén a polgármester
bízza meg általános helyettesét.
Németh Tamás polgármester: Elmondja, hogy nem szeretne változást az alpolgármester
személyében. Nyul Kálmánné munkájával, hozzáállásával, közvetítő, helyettesítő szerepével
maximálisan elégedett volt, ezért újra őt javasolja.
Nyul Kálmánné képviselő: elmondja, hogy a jelölést elfogadja, hozzájárul ahhoz, hogy a
képviselő-testület nyilvános keretek között tárgyalja a megválasztását.
A szavazás tekintetében pedig személyes érintettségét jelenti be.
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Dr. Takács Ervin jegyző elmondja, hogy a személyes érintettség bejelentése esetén a
képviselő-testület dönt arról, hogy az érintett személy részt vehet-e a szavazásban.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, akik 4 igen
szavazattal 0 nem ellenében 1 tartózkodás mellett úgy döntenek, hogy Nyul Kálmánné
képviselőt az alpolgármester választásból kizárják.
Dr. Takács Ervin jegyző elmondja, hogy az idézett önkormányzati törvény értelmében titkos
szavazással kell az alpolgármestert megválasztani, melyhez szavazatszámláló bizottságot kell
választani.
Németh Tamás polgármester javasolja, hogy a testület nyílt szavazással döntsön a bizottság
tagjainak és elnökének megválasztásáról.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és elnökének
választására vonatkozóan a nyílt szavazásra vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal, 0
ellenszavazat és 0 tartózkodással elfogadta.
58/2014. (X. 21.) Képviselő-testület határozata:
A képviselő-testület a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és elnökének
választása során nyílt szavazással dönt.
Németh Tamás polgármester javasolja, hogy válasszák meg a szavazatszámláló bizottságot. A
bizottság 3 tagú. Elnökének Simonné Daróczi Annamária képviselőt, tagjainak pedig Németh
Péter és Porpáczi Gyula képviselőket javasolja.
A képviselők jelzik személyes érintettségüket.
Németh Tamás polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
XLXXXIX. törvény 58. § (1) bekezdése értelmében a polgármester a bizottságnak elnöke
vagy tagja nem lehet A kizárásról a testületnek vita nélkül a megválasztott képviselők több,
mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. a személyes érintettség bejelentése miatt a
polgármester egyenként szavazást rendel el a kizárás kérdésében.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal 0 nem ellenében 1 tartózkodással hozzájárulnak,
hogy Németh Péter a döntéshozatalban részt vegyen.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal 0 nem ellenében 1 tartózkodással hozzájárulnak,
hogy Porpáczi Gyula a döntéshozatalban részt vegyen.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal 0 nem ellenében 1 tartózkodással hozzájárulnak,
hogy Simonné Daróczi Annamária a döntéshozatalban részt vegyen.
Németh Tamás polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület Simonné Daróczi
Annamária, Németh Péter és Porpáczi Gyula képviselőket a Szavazatszámláló Bizottság
tagjainak és elnökének megválasztásából nem zárja ki.
Németh Tamás polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy Simonné Daróczi Annamária
képviselőt a Szavazatszámláló Bizottság elnökének megválasszuk, kézfeltartással jelezze.
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Megállapítom, hogy Simonné Daróczi Annamária képviselőt a Szavazatszámláló Bizottság 4
igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással megválasztotta.
Kérem, aki egyetért azzal, hogy Németh Péter képviselőt a Szavazatszámláló Bizottság
tagjának megválasszuk, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy Németh Péter képviselőt a Szavazatszámláló Bizottság tagjának 4 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással megválasztotta.
Kérem, aki egyetért azzal, hogy Porpáczi Gyula képviselőt a Szavazatszámláló Bizottság
tagjának megválasszuk, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy Porpáczi Gyula képviselőt a Szavazatszámláló Bizottság 4 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással megválasztotta.
59/2014. (X. 21.) számú határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az alpolgármester
megválasztását lebonyolító szavazatszámláló bizottság elnökének Simonné Daróczi
Annamáriát, tagjainak Németh Pétert és Porpáczi Gyulát megválasztotta.

Németh Tamás polgármester: Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik,
melynek lebonyolítására felkérem a Szavazatszámláló Bizottságot. Felhívom a képviselő
társaim figyelmét, hogy az alpolgármester-jelölt akkor tekinthető megválasztottnak, ha a
szavazólapon a jelölt neve mellett elhelyezett „igen” oszlopban lévő körben elhelyezett
jelölések száma több, mint a megválasztott képviselők számának a fele. Felkérem dr. Takács
Ervin jegyzőt, hogy az előkészített szavazólapokra vezesse fel Nyul Kálmánné nevét, és ossza
ki a szavazólapokat. A szavazólap elkészítése és a szavazás idejére szünetet rendel el
/ A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készült, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi /
Szünet
Németh Tamás polgármester felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás
eredményét.
Simonné Daróczi Annamária a bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét.
Szavazásra jogosult képviselő - mivel Nyul Kálmánné személyes érintettséget jelentett be - 4
fő volt. Az urnában 4 szavazólap volt, érvénytelen szavazólap nem volt.
Németh Tamás polgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Nyul Kálmánnét 4
igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással alpolgármesternek megválasztotta.
60/2014. (X. 21.) számú határozat:
Egyházashollós község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) -ében előírt kötelezettségének eleget téve
Nyul Kálmánnét Egyházashollós község Önkormányzati képviselő-testületének tagjai
közül titkos szavazással alpolgármesternek megválasztotta.
Németh Tamás polgármester gratulál a megválasztott alpolgármesternek.
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5. Alpolgármester eskütétele
Előadó: Lakosi Károlyné HVB elnök
Lakosi Károlyné a HVB elnöke megkéri a jelen lévőket, hogy álljanak fel. Majd előolvassa
Nyul Kálmánnénak az esküt az alábbiak szerint.
„Én, …….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a települési
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Egyházashollós község
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.
(Az alpolgármester meggyőződése szerint.)
Isten engem úgy segéljen!”
Az alpolgármester az esküokmányt aláírja.
6. Polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester bejelenti, hogy a napirend tárgyalásának az idejére az ülés
vezetését átadja Nyul Kálmánné alpolgármesternek. Bejelenti továbbá a személyes
érintettséget, és kéri a testületet, döntsenek a kizárás kérdésében.
Nyul Kálmánné alpolgármester: A kizárásról a testületnek, vita nélkül, a megválasztott
képviselők több, mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie.
Nyul Kálmánné alpolgármester kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy
kizárják-e a polgármestert a döntéshozatalból.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem ellenében 1 tartózkodás
mellett úgy határozott, hogy a polgármestert a döntéshozatalból kizárják.
Nyul Kálmánné alpolgármester: Németh Tamás polgármester a tisztségét társadalmi
megbízatásúként látja el. A hatályos szabályozás szerint a polgármester tiszteletdíját a törvény
és nem a képviselő-testület határozza meg, vagyis a polgármester tiszteletdíjának összege nem
helyi döntés függvénye. A hatályos jogszabályok alapján – a lakosságszám figyelembe
vételével - a társadalmi megbízatású polgármester havonta a főállású polgármester illetménye
50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott
részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A főállású
polgármester illetménye a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben
meghatározott illetményének 50%-a, vagyis 299.151.- Ft/hó lenne, ennek alapján Németh
Tamás polgármester 149.575.- Ft/hó összegű tiszteletdíjra jogosult. A polgármester lemondó
nyilatkozatot nem tett.
Fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot:
Németh Tamás polgármester tiszteletdíja az Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján, - figyelembe
véve a település lakosságszámát – bruttó 149.575.- Ft/hó.
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
61/2014. (X. 21) sz. határozat
Németh Tamás polgármester tiszteltdíja a Mötv. 71. §. (5) bekezdése alapján,
figyelembe véve a település lakosságszámát 149.575.- Ft/ hó.

7. Polgármester költségtérítése
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester bejelenti, hogy a napirend tárgyalásának az idejére az ülés
vezetését átadja Nyul Kálmánné alpolgármesternek. Bejelenti továbbá a személyes
érintettséget, és kéri a testületet, döntsenek a kizárás kérdésében.
Nyul Kálmánné alpolgármester: A kizárásról a testületnek, vita nélkül, a megválasztott
képviselők több, mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie.
Nyul Kálmánné alpolgármester kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arról, hogy
kizárják-e a polgármestert a döntéshozatalból.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem ellenében 1 tartózkodás
mellett úgy határoznak, hogy a polgármestert a döntéshozatalból kizárják.
Nyul Kálmánné alpolgármester: A hatályos jogszabályok értelmében a polgármestert a
tiszteletdíján felül költségtérítés is megilleti, amely a tiszteletdíjának 15%-a. A jogalkotó nem
ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára a költségtérítés összegét illetően.
Fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot:
Németh Tamás polgármester részére a költségtérítés mértéke tiszteletdíjának 15%-a, vagyis
22.436.- Ft/hó.
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
61/2014. (X. 21) sz. határozat
Németh Tamás polgármester részére a költségtérítés mértéke tiszteletdíjának 15 %-a,
vagyis 22.436.- Ft/hó.

8. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: Következő napirendi pontunk az alpolgármester illetményének
megállapítása.
Nyul Kálmánné alpolgármester bejelenti, hogy a döntés személyét érinti, kéri, hogy a testület
döntsön a szavazásból kizárás kérdésében.
Németh Tamás polgármester: A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott
képviselők több, mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy
Nyul Kálmánné alpolgármestert a döntéshozatalból kizárjuk, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület Nyul Kálmánné alpolgármestert a döntéshozatalból 4
igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással kizárja.
Németh Tamás polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az Mötv. 80. § (2)
bekezdése értelmében az alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90 %-a közötti összegben állapítja meg. A
polgármesternek megállapított tiszteletdíj összege: 149.575.- Ft/hó. A legalacsonyabban
megállapítható összeg 104.703.- Ft, a legmagasabb pedig 134.618.-. Ft. Az alpolgármester a
tiszteletdíj egészéről vagy meghatározott részéről a Képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával lemondhat.
Tájékoztatom Önöket, hogy Nyul Kálmánné az alakuló ülést megelőzően arról nyilatkozott,
hogy alpolgármesterré történő megválasztása esetén tiszteletdíját bruttó 30.000.- Ft/hó
összegben kéri meghatározni.
Fentieket figyelembe véve javaslom, hogy Nyul Kálmánné alpolgármester tiszteletdíját a
lemondó nyilatkozata figyelembe vételével 30.000.-. Ft/hó összegben állapítsa meg a
Képviselő-testület.
Aki egyetért azzal, hogy Nyul Kálmánné alpolgármester tiszteletdíja az Mötv. 80. § (2)
bekezdése alapján 30.000.- Ft/hó összegben kerüljön megállapításra, kérem, kézfeltartással
jelezze!
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
63./2014. (X. 21.) számú határozat:
Egyházashollós Önkormányzat Képviselő-testülete Nyul Kálmánné alpolgármester
tiszteletdíját az Mötv. 80. § (2) bekezdése és a lemondó nyilatkozata alapján bruttó
30.000.- Ftt/hó összegben állapítja meg.

9. Az alpolgármester(ek) költségtérítésének megállapítása
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: A hatályos jogszabályok értelmében az alpolgármestert a
tiszteletdíján felül költségtérítés is megilleti, amely a tiszteletdíjának 15%-a. A jogalkotó nem
ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára a költségtérítés összegét illetően.
Fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot:
Nyul Kálmánné alpolgármester részére a költségtérítés mértéke tiszteletdíjának 15%-a,
vagyis 4.500.- Ft/hó.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal,1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
64/2014. (X.21.) számú határozat:
Nyul Kálmánné alpolgármester részére a költségtérítés mértéke tiszteletdíjának 15 %a, vagyis 4.500.- Ft/hó.
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10. Rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról
/ Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz mellékletét képezi /
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester: Elkészült a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet tervezete.
Az előterjesztést mindenki kézhez kapta. A Képviselő-testület tagjainak havi bruttó 15.000.FT tiszteletdíjat javasol megállapítani.
Felteszi a kérdést, van-e valakinek más javaslata.
Porpáczi Gyula képviselő: A tiszteletdíjról le lehet-e mondani ?
Dr. Takács Ervin jegyző: Írásban bármikor, a Képviselő-testülthez intézett levélben.
Több kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt.
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
rendeletet alkotta:

tartózkodással az alábbi

9/2014.(X.22.) sz. rendelet
A képviselők tiszteletdíjáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi

11. Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság megválasztása
Előadó: dr. Takács Ervin jegyző
Dr. Takács Ervin jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Egyházashollós
Önkormányzati Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 2/1999. (V. 4.) számú rendelet 64/C .§- a alapján a képviselő-testület 3
tagú Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottságot hoz létre.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 58. § (1)
bekezdése értelmében a polgármester a bizottságnak elnöke vagy tagja nem lehet. Azonban a
szervezeti és működési szabályzatban foglalt 3 tagot meg kell választani.
Németh Tamás polgármester javasolja, hogy a testület nyílt szavazással döntsön a bizottság
tagjainak és elnökének megválasztásáról.
Németh Tamás polgármester szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző
Bizottság tagjainak és elnökének választására vonatkozóan a nyílt szavazásra vonatkozó
javaslatot 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással elfogadta.
65/2014. (X. 21.) Képviselő-testület határozata:
A képviselő-testület a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző
bizottságok tagjainak és elnökének választása során nyílt szavazással dönt.
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A polgármester javasolja, hogy a bizottság tagja legyen: Simonné Daróczi Annamária,
Németh Péter és Porpáczi Gyula legyenek. Elnöknek Simonné Daróczi Annamáriát javasolja.
A képviselők a jelölést elfogadják és a jelzik személyes érintettségüket.
Németh Tamás polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
XLXXXIX. törvény 58. § (1) bekezdése értelmében a polgármester és az alpolgármester a
bizottságnak elnöke vagy tagja nem lehet A kizárásról a testületnek vita nélkül a
megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. a személyes
érintettség bejelentése miatt a polgármester egyenként szavazást rendel el a kizárás
kérdésében.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal 0 nem ellenében 1 tartózkodással hozzájárulnak,
hogy Németh Péter a döntéshozatalban részt vegyen.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal 0 nem ellenében 1 tartózkodással hozzájárulnak,
hogy Porpáczi Gyula a döntéshozatalban részt vegyen.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal 0 nem ellenében 1 tartózkodással hozzájárulnak,
hogy Simonné Daróczi Annamária a döntéshozatalban részt vegyen.
Németh Tamás polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület Simonné Daróczi
Annamária, Németh Péter és Porpáczi Gyula képviselőket a Szavazatszámláló Bizottság
tagjainak és elnökének megválasztásából nem zárja ki.
Kérem, aki egyetért azzal, hogy Simonné Daróczi Annamária képviselőt a Vagyonnyilatkozat
Nyílvántartó és Ellenőrző Bizottság elnökének megválasszuk, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy Simonné Daróczi Annamária képviselőt a Vagyonnyilatkozat
Nyílvántartó és Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással
megválasztotta.
Kérem, aki egyetért azzal, hogy Németh Péter képviselőt a Vagyonnyilatkozat Nyílvántartó és
Ellenőrző Bizottság tagjának megválasszuk, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy Németh Péter képviselőt a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző
Bizottság tagjának 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással megválasztotta.
Kérem, aki egyetért azzal, hogy Porpáczi Gyula képviselőt a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó
és Ellenőrző Bizottság tagjának megválasszuk, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy Porpáczi Gyula képviselőt a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és
Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással megválasztotta.

66/2014. (X. 21.) számú határozat:
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat
Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnökének Simonné Daróczi Annamáriát,
tagjainak Németh Péter és Porpáczi Gyula képviselőket választja meg
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12. Egyéb időszerű feladatok
-

Szervezeti és Működési szabályzat felülvizsgálata

Németh Tamás polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bek. alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő
ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendeletét. Az új rendelet megalkotására van szükség, melyet a soron
következő testületi ülésen javasol a Képviselő-testület elé terjeszteni. Felkéri a jegyzőt, hogy
az önkormányzati törvény szabályainak megfelelően az új rendelet tervezetét készítse elő
megtárgyalásra.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a tájékoztatást
tudomásul veszi.

-

Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatás

Dr. Takács Ervin jegyző : Tájékoztatom képviselő-testület tagjait, hogy a hatályos
jogszabályok értelmében vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek. E kötelezettségnek 30
napon belül lehet eleget tenni a most átadásra kerülő nyomtatványok kitöltésével és a
Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság részére történő leadásával. Felhívom
a képviselők figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozat tételére nyitva álló határidő elmulasztása
esetén addig nem vehetnek részt a képviselő-testület munkájában, míg vagyonnyilatkozatukat
a. bizottság részére le nem adják. A vagyonnyilatkozatra vonatkozó további részletes
tájékoztatást az átadásra kerülő nyomtatványcsomagban olvashatnak.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a tájékoztatást
tudomásul veszi.

-

Összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatás

Németh Tamás polgármester: Tájékoztatom képviselő-társaimat, hogy a hatályos
jogszabályok értelmében az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a
megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon
belül köteles megszüntetni. Amennyiben valami miatt nem lehetséges az összeférhetetlenségi
ok alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor az
önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult
által írásban megerősített lemondó nyilatkozatot a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és
Ellenőrző. bizottságnak át kell adni, ebben az esetben ezt kell az összeférhetetlenség
megszüntetésének tekinteni.
Felhívom a figyelmet a határidő pontos betartására, mert a mulasztásnak súlyos
következményei lesznek. Ugyanis a hatályos jogszabály alapján ha az önkormányzati
képviselő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, bármely önkormányzati képviselő vagy
bizottság indítványára - bizottság javaslata alapján - a képviselő-testület a következő ülésén,
legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő harminc napon
belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények
fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget, vagyis a képviselői megbízatás megszűnik.

12

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a tájékoztatást
tudomásul veszi.

-

Adóhatóságoz történő bejelentési kötelezettségről tájékoztatás

Németh Tamás polgármester: Tájékoztatom képviselő-társaimat, hogy az önkormányzati
képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az
adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az
önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának
hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba
való felvételének megtörténtét. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzati képviselő legkésőbb
2014. december 31-ig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének
megtörténtét.
Felhívom a figyelmet arra, hogy akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges
jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló
értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás
esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi,
méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti az önkormányzati
képviselőnek a megbízatását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a tájékoztatást
tudomásul veszi.

Megkérdezem képviselő-társaimat és a jelen lévőket, van-e valakinek az alakuló ülésre
tartozó bejelentése, észrevétele?
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.

Kmf.

………………………………………..
Németh Tamás
polgármester

………………………………….
dr.Takács Ervin
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Alpolgármestert megválasztó titkos szavazásról
Készült: 2014. október 21-én az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal
Egyházashollósi
Kirendeltségén,
Egyházashollós
település
alpolgármesterének
megválasztásáról.
Jelen vannak: Németh Péter, Porpáczi Gyula és Simonné Daróczi Annamária képviselők,
bizottsági tagok..

A képviselő-testület tagjai megkapták a szavazólapokat, melyre előzőleg dr. Takács Ervin
jegyző – a polgármester javaslatára - felvezette Nyul Kálmánné nevét. A képviselő-testület
tagjai leadták szavazataikat az alpolgármester személyére vonatkozóan.
Ezt követően a szavazatszámláló bizottság a szavazatokat átvizsgálta, az urnában 4
szavazólap volt, mind a 4 szavazat érvényes volt, érvénytelen szavazólap nem volt. A
Szavazatszámláló Bizottság megállapította a szavazás végeredményét.
A képviselő-testület 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal
települési képviselőt alpolgármesternek megválasztotta.

0 tartózkodással Nyul Kálmánné

Kmf.

…………………………
(: Németh Péter :)

………………………….

……………………………………

(: Porpáczi Gyula :)

(: Simonné Daróczi Annamária :)

Szavazatszámláló bizottság tagjai

Szavazatszámláló bizottság elnöke
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