JEGYZŐKÖNYV
Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének
2010. október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal.
Jelen vannak: Bartók László polgármester,
Hajmási Árpád, Lengyelné Vincze Etelka, Mizda József és
Nagy János képviselők.
Helyi Választási Bizottság részéről:
Balogh Ernőné a HVB Elnöke
Körjegyzőség részéről:
Osvald Lajosné körjegyző.
Lakosság részéről: 29 választópolgár.

Lengyelné Vincze Etelka képviselő - korelnök - köszönti a 2010. október 3-án
megtartott helyi önkormányzati választások alkalmával megválasztott polgármestert,
valamint képviselő társait.
Külön köszönti Balogh Ernőnét a Helyi Választási Bizottság elnökét, a körjegyzőt.
és a megjelent választópolgárokat.
A korelnök megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, mert a polgármester és a megválasztott 4 fő képviselő jelen van. Az alakuló ülést megnyitja.
Ezek után előterjeszti az alakuló ülés napirendjére vonatkozó javaslatot, a kiküldött meghívó
szerint.
A polgármester és a képviselők 5 szavazattal 0 ellenében a következő napirendet fogadják el:

NAPIREND
1./ Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati választás eredményéről.
Előadó: Balogh Ernőné HVB. elnöke.
2./ Képviselők eskütétele. Megbízólevelek átadása.
Polgármester eskütétele a képviselő testület előtt. Megbízólevél átadása.
Előadó: Lengyelné Vincze Etelka korelnök, Balogh Ernőné HVB. elnöke.
3./ A polgármester programjának ismertetése.
Előadó: Bartók László polgármester.
4./ Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző – összeférhetetlenségi ügyeket vizsgáló bizottság

megválasztása.
Előadó: Lengyelné Vincze Etelka korelnök, Bartók László polgármester.

5./ A polgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Lengyelné Vincze Etelka korelnök, Osvald Lajosné körjegyző.
6./ Az alpolgármester megválasztása, eskütétele.
Előadó: Bartók László polgármester.
7./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Lengyelné Vincze Etelka korelnök, Bartók László polgármester.
8./ A képviselők tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Bartók László polgármester.
9./ Döbörhegyért kitüntető cím megállapításáról döntés.
Előadő: Bartók László polgármester
.
10./ Döbörhegyért Alapítvány létrehozásának kezdeményezése.
Előadó: Bartók László polgármester.
11. Képviselő testületi megbízottak felkérése.
Előadó: Bartók László polgármester.
Lengyelné Vincze Etelka korelnök felkéri a Helyi Választási Bizottság tagját ismertesse a
választás eredményét.
1./ Napirendi pont
Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati választás eredményéről.
Előadó: Balogh Ernőné a HVB. elnöke..
/ A tájékoztató írásban csatolva a jegyzőkönyvhöz. /
Balogh Ernőné a HVB. elnöke - a csatolt előterjesztés szerint – tájékoztatja a képviselőtestületet a választás eredményéről
Lengyené Vincze Etelka korelnök megköszöni a helyi választási bizottság tájékoztatóját a
választás eredményéről és a választás törvényes lebonyolítását.
Hozzászólás nem hangzott el; helyi választási bizottság tájékoztatóját a polgármester és a
képviselők egyhangúlag tudomásul veszik.

2./ Napirendi pont
Képviselők eskütétele. Megbízólevelek átadása.
Polgármester eskütétele a képviselő testület előtt. Megbízólevél átadása.
Előadó: Lengyelné Vincze Etelka korelnök, Balogh Ernőné HVB.elnöke
.
Lengyelné Vincze Etelka korelnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló törvény értelmében a megválasztott települési k é p v i s e l ő k
az alakuló ülésen e s k ü t tesznek.
Felkéri képviselőtársait az eskü letételére; Osvald Lajosné körjegyzőt pedig az esküszöveg
felolvasására.
A k é p v i s e l ő k a következőkben leteszik a jogszabályban meghatározottak szerint
az e s k ü t, majd aláírják az esküokmányt.
A korelnök a következőkben felkéri a p o l g á r m e s t e r t, hogy a képviselőtestület
előtt tegye le az esküt.
Bartók László polgármester leteszi a képviselő testület előtt jogszabályban előírtak szerint
az e s k ü t .
Ezt követően Balogh Ernőné a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a polgármesternek és a képviselőknek a m e g b í z ó l e v e l ü k e t. Gratulál megválasztásukhoz. és
eredményes munkát kíván az önkormányzati ciklusra.
3./ Napirendi pont
A polgármester programjának ismertetése.
Előadó: Bartók László polgármester.
/ A polgármesteri program írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva./
Bartók László polgármester köszönti a már esküt tett képviselőket, a HVB megbízott tagját
és a körjegyzőt.
Ezt követően ismerteti - a csatolt előterjesztés alapján - programját.
A képviselőtestületi tagok a polgármester programját egyhangúlag tudomásul veszik;
észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

4./ Napirendi pont.
Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző – összeférhetetlenségi ügyeket vizsgáló bizottság
megválasztása.
Előadó: Lengyelné Vincze Etelka korelnök, Bartók László polgármester.
Lengyelné Vincze Etelka korelnök a napirend bevezetéseként arról szól, hogy a Helyi
Önkormányzatokról szóló törvény, valamint a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat
szerint a vagyonnyilatkozatokat ellenőrzésére, illetve az összeférhetetlenségi ügyek
vizsgálatára 3 fős bizottságot kell létrehozni a képviselők közül.
Felkéri a polgármestert, hogy tegyen javaslatot a vagyonnyilatkozatokat ellenőrző és
összeférhetetlenségi ügyeket vizsgáló bizottság elnökére és tagjaira.
Bartók László polgármester a bizottság elnökének: Hajmási Árpád,
tagjainak: Lengyelné Vincze Etelka és
Mizda József képviselőket
javasolja.
A képviselőtestület az előterjesztett javaslat alapján 5 szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozza:
Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2010. /X.15./ határozata
bizottsági tagok megválasztásáról.
Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a vagyonnyilatkozatokat ellenőrző, illetve összeférhetetlenségi ügyeket vizsgáló bizottság
elnökének: Hajmási Árpád ,
tagjainak:

Lengyelné Vincze Etelka és
Mizda József

képviselőket megválasztja.
5./ Napirendi pont
A polgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Lengyelné Vincze Etelka korelnök, Osvald Lajosné körjegyző.
Lengyelné Vincze Etelka korelnök elmondja: ismert a testületi tagok előtt, hogy Bartók
László társadalmi megbízatású polgármesterjelöltként indult a választáson és nyerte el a
választók bizalmát. A polgármester tiszteletdíját a jogszabályi keretek között a képviselő
testület állapítja meg
Felkéri a körjegyzőt a jogszabályi előírások ismertetésére.

Osvald Lajosné körjegyző a polgármesteri tiszteletdíj megállapításához
- a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló l994. évi LXIV. törvény rendelkezéseiről - tájékoztatja a
képviselőket. Kiemeli a törvényi előírásokból, hogy a polgármester tiszteletdíját a képviselőtestület az alakuló ülésen a köztisztviselői illetményalap és a törvényben meghatározott
szorzószám figyelembe vételével összegszerű állapítja meg.
Információként elmondja, hogy a jelenlegi köztisztviselői illetményalap 38.650-Ft;
a szorzószám pedig az 1000-nél kevesebb lakosú település esetében 2,5 – 4,5
Így a polgármesteri tiszteletdíjat összegszerűen 96.625 - 173.925-Ft között kell
megállapítani.
Bartók László polgármester a következőkben bejelenti személyes érintettségét.
A továbbiakban arról nyilatkozik, hogy tiszteletdíja megállapítását azonos szinten kéri az
előző polgármesterével; ettől magasabb összeggel nem kívánja terhelni az önkormányzatot.
Kéri továbbá a költségátalány megállapítását.
A képviselő testület a bejelentést tudomásul vette, a polgármester jelenlétében folytatta az
ülést.
Lengyelné Vincze Etelka korelnök - az elhangzottak figyelembe vételével javasolja a
képviselő testületnek, hogy Bartók László polgármester tiszteletdíját 2010. október 3.
napjától havi 140.000-Ft-ban állapítsa meg, költségátalányát pedig 48.000-Ft-ban.
A testületi tagok a javaslatot egyhangúlag támogatják.
A képviselő testület az előterjesztett javaslatnak megfelelően a polgármester tiszteletdíjának
és költségtérítésének megállapítására 4 szavazattal, 0 ellenében, 1 tartózkodással a
következő határozatot hozza:
Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2010. /X.15./ határozata
a polgármester tiszteletdíjáról.
Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Bartók László polgármester /Döbörhegy, Fő u. 30
szám alatti lakos / tiszteletdíját 2010. október 3.
napjától havi:
140.000-Ft-ban;
költségátalányát havi: 48.000-Ft-ban állapítja meg.

6./ Napirendi pont
Az alpolgármester megválasztása és eskütétele..
Előadó: Lengyelné Vincze Etelka korelnök, Bartók László polgármester.
Lengyelné Vincze Etelka korelnök tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény értelmében a képviselő testület
a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester
helyettesítésére és munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választ.

A képviselőtestület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.
Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik. Javasolja, hogy a titkos
szavazás lebonyolítására 3 fős ideiglenes bizottságot hozzon létre.
A bizottság elnökének Hajmási Árpád, tagjainak Lengyelné Vincze Etelka és Mizda József
képviselőket javasolja.
Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2010. /X.15./ határozata
ideiglenes bizottság megválasztásáról.
Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
ideiglenes bizottságot hoz létre az alpolgármester titkos
szavazásának lebonyolítására.
Az ideiglenes bizottság elnökének: Hajmási Árpád,
tagjainak: Lengyelné Vincze Etelka és Mizda József
képviselőket megválasztja.
A Korelnök ezt követően felkéri a polgármestert, hogy tegye meg javaslatát az
az a l p o l g á r m e s t e r személyére.
-

Az ülés vezetését a polgármester veszi át. –

Bartók László polgármester javasolja a képviselőtestületnek, hogy alpolgármesternek
N a g y J á n o s képviselőt válassza meg, illetve értsen egyet a szavazólapra való
felvételével.
Elmondja a polgármester, hogy Nagy János általános helyettesítési feladatokat látna és
eljárna az általa átadott jogkörökben. Felügyelné a közmunkát és irányítaná az önkormányzati
alkalmazásban lévő dolgozók munkáját. Koordinálná az önkormányzati megbízottak
munkáját, kapcsolatot tart a képviselőkkel, körjegyzőséggel.
Felügyeli a pályázati és egyéb beruházások menetét. Irányítja a község sportrendezvényeit.
A képviselők egyhangúlag támogatják, hogy N a g y J á n o s neve kerüljön fel a
szavazólapra alpolgármester jelöltként.
Titkos

szavazás

/ mely időre a polgármester felfüggeszti az alakuló ülést /.

--- szavazásról külön jegyzőkönyv csatolva --Hajmási Árpád az ideiglenes bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét, mely szerint
a képviselő testület minden tagja szavazott és 5 érvényes szavazattal Nagy János
képviselőt megválasztotta alpolgármesternek.
Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2010. /X.15./ határozata
alpolgármester megválasztásáról.
Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete - titkos szavazással Nagy János képviselőt / Döbörhegy, Fő u. 22.
szám alatti lakost / alpolgármesterré megválasztotta.

A polgármester ezek után felkéri a megválasztott alpolgármestert, hogy a képviselőtestület
előtt tegye le az esküt.
Nagy János alpolgármesterként leteszi a jogszabályban rögzített szövegű - e s k ü t.
7./ Napirendi pont
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Bartók László polgármester.
Nagy János alpolgármester bejelenti s z e m é l y e s érintettségét.
A képviselő testület a bejelentést tudomásul vette, az ülést alpolgármester jelenlétében
folytatta.
Bartók László polgármester ismerteti a törvényi előírásokat, mely szerint a társadalmi
megbízatású alpolgármesternek - a kettőezernél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat
állapíthat meg a képviselő testület, úgy hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját.
Az alpolgármester írásban benyújtott kérésére mellőzheti a képviselő testület a tiszteletdíj
megállapítását, illetve a törvényben meghatározott mértéknél kevesebb összegben is
megállapíthatja.
Nagy János alpolgármester arról nyilatkozik, hogy a jogszabályban biztosította
lehetőségnél alacsonyabb összegben állapítsa meg a képviselőtestület a tiszteletdíja
mértékét.
/ Írásos nyilatkozata a jegyzőkönyvhöz csatolva. /
Bartók László polgármester - az elhangzottak figyelembe vételével javasolja a képviselőtestületnek, hogy Nagy János alpolgármester tiszteletdíját 21.700-Ft-ban állapítsa meg.
A képviselő testület 4 szavazattal, 0 ellenében, 1 tartózkodással a következő határozatot
hozza:
Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2010. /X.15./ határozata
az alpolgármester tiszteletdíjáról
Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Nagy János alpolgármester / Döbörhegy,
Fő u. 52. szám alatti lakos / t i s z t e l e t d í j á t
2010. október 3. napjától havi: 21.700-Ft-ban
állapítja meg.
Felelős: Bartók László polgármester.
Határidő: folyósításra: 2010.10.03-tól.

8./ Napirendi pont
A képviselők tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Bartók László polgármester.
Bartók László polgármester tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a törvényi előírások
szerint a képviselő havi tiszteletdíja nem haladhatja meg a köztisztviselő illetményalap:
38.650-Ft - 1000 lakosnál kevesebb lakosú településen - annak 1,0-szeres szorzatát.
Javasolja a képviselő testületnek, hogy a képviselői tiszteletdíjakat 2010. október 3. napjától
havi: 15.000-Ft-ban állapítsa meg önkormányzati rendelettel.
Elmondja, hogy valamennyi képviselő számára meghatározta a feladatokat, melyeket
személyre szólóan ismertet a c s a t o l t írásos előterjesztés alapján.
A polgármester kitér arra, hogy a korábbinál kis mértékben magasabb tiszteletdíj megállapítását azért javasolja, mivel a képviselőket megbízza az önkormányzati feladatok közül
egy-egy részfeladat ellátásával.
A polgármester ezek után kéri a testületi tagok egyetértését.
A képviselők elfogadják a polgármester által javasolt tiszteletdíjat, az általa ismertetett
feladatok függvényében
A polgármester előterjeszti a képviselői tiszteletdíjak megállapítására a rendelet-tervezetet.
A képviselő testület 5 szavazattal 0 ellenében a következő rendeletet alkotja a képviselői
tiszteletdíjak megállapítására:

9./ Napirendi pont
Döbörhegyért kitüntető cím megalapításáról döntés.
Előadó: Bartók László polgármester.
Bartók László polgármester kezdeményezi, hogy a képviselőtestület „ Döbörhegyért
kitüntető cím” megállapításáról döntsön. E címet, minden év október első hétvégén
ünnepség keretében; illetve a templom avatás 20. évfordulója alkalmával lehetne a
kiválasztottnak átadni. E címre érdemes személyt természetesen a lakosság választaná ki.
Kéri a képviselő testületet, hogy a Döbörhegyért kitüntető cím megalapításával értsen egyet.
A képviselő testületi tagok - az előzetesen már megbeszéltek szerint – támogatják a
javaslatot.
A képviselő testület - az előterjesztett javaslat alapján 5 szavazattal 0 ellenében a
következő
határozatot hozza:
Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2010. /X.15./ határozata
Döbörhegyért kitüntető cím megalapítása.
Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
„Döbörhegyért” kitüntető cím alapításáról határoz.
Felelős:

Bartók László polgármester.

10./ Napirendi pont
Döbörhegyért Alapítvány létrehozásának kezdeményezése.
Előadó: Bartók László polgármester.
Bartók László polgármester arról tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Döbörhegyért kulturális,
közhasznú Alapítvány létrehozását kezdeményezte a képviselőkkel.
Elmondja, hogy ez nem önkormányzati alapítvány lenne, a képviselőtestület alapító tagként,
mint jogi személy venne részt benn.
Kitér arra, hogy az Alapítványnak saját vagyona lehet, olyan pályázatokat nyújthat ha,
amilyenekre az önkormányzat nem pályázhat, későbbiekben az Alapítvány számlájára fel
lehet ajánlani a SZJA 1 %-át.
Megemlíti a polgármester, hogy a testület alakuló ülését követően még a mai napon
megtartja alakuló ülését az Alapítvány is.
Kéri a képviselő testületet a polgármester, hogy értsen egyet azzal, hogy alapító tagként, jogi
személyként részt vesz az önkormányzat a Döbörhegyért Alapítványban.

A képviselő testület a polgármesteri javaslat alapján 5 szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozza:
Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2010. /X.15./ határozata
Döbörhegyért Alapítványban részvétel
Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Döbörhegyért Alapítványban alapító tagként,
jogi személyként részt vesz..
Felelős:

Bartók László polgármester.

11./ Napirendi pont
Képviselő testületi megbízottak felkérése.
Előadó: Bartók László polgármester.
/ Írásos előterjesztés csatolva. /
Bartók László polgármester tájékoztatja az alakuló ülést, hogy az önkormányzat
munkájának segítésére önkormányzati megbízottakat kértek fel: Németh László, Tímár
Éva, László Krisztina és Somogyi Mária személyében, akik különböző feladatokat látnának
el. / ismerteti e feladatokat a polgármester az írásos előterjesztés szerint /.
Elmondja, hogy e megbízatásokat nevezett személyek önként vállalták és a megbízatásért
tiszteletdíjban nem részesülnek.
A képviselő testület az elhangzottakat egyhangúlag tudomásul veszi, elfogadja.
A következőkben Paál Patrik Körzetmegbizott rendőr ad rövid tájékoztatást a
közbiztonság helyzetével kapcsolatosan és kéri a lakosság együttműködését.
Az alakuló ülés végén Osvald Lajosné körjegyző kér szót; gratulál a megalakult képviselő
testületnek és eredményes munkát kíván az elkövetkezendő időre.
A körjegyző a továbbiakban a törvényi előírásokra hivatkozva tájékoztatja a képviselő
testület tagjait, hogy az alakuló üléstől számított 30 napon belül kötelesek
vagyonnyilatkozatot tenni. A körjegyző átadja az ehhez szükséges nyomtatványokat,
valamint e kötelezettségre vonatkozó jogszabály kivonatot.
Kéri a mai ülésen megalakult bizottságot a vagyonnyilatkozatok határidőben történő
átvételére.
A körjegyző még említést tesz az egyéb bejelentési kötelezettségekről, tekintettel a
változásokra.
Több tárgy nincs, a polgármester az alakuló ülést bezárja.
Kmf.
Bartók László
polgármester

Osvald Lajosné
körjegyző

