Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
ÖKÖRITÓFÜLPÖS
970-14- /1//2010
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. október 18-án tartott nyilvános ülésének:
a./ Jegyzőkönyve: 143-tól -156-ig
b./ Tárgysorozata: 1-től- 11-ig
c./ Határozatai: 60- tól-70 -ig
d./ Rendeletei: 6-tól-7-ig
Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/
1/ Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolójára a 2010. október 3-án megtartott Helyi
Önkormányzati képviselő és polgármester választásról, annak eredményéről, a Megbízólevelek átadása
Előadó: Angyal Zsuzsanna a Helyi Választási Bizottság elnöke
2/ Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Az esküt kiveszi: Angyal Zsuzsanna a Helyi Választási Bizottság elnöke
3/Előterjesztés a polgármester illetményének meghatározására
Előadó: Tarcali Gyuláné korelnök
4/ Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2007(III.26), 7/2007( XII.11),10/2009 (XII.09) számú
rendelet módosítására, a bizottsági struktúra felállítására, az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat kezelő feladatokat is
ellátó Szociális Bizottság megválasztására
Előadó: Szabó Béla polgármester
5/ Előterjesztés az alpolgármester megválasztására titkos szavazással, igény szerint zárt ülésen, az alpolgármester
eskütétele
Előadó: Szabó Béla polgármester
6/ Előterjesztés a megválasztott alpolgármester tiszteletdíjának meghatározására
Előadó: Szabó Béla polgármester
7/ Előterjesztés a Képviselő-testületi tagok, a Bizottságok külsős tagjainak tiszteletdíjának meghatározására, a
polgármester úr, az alpolgármester úr/hölgy, a Képviselő-testület tagjai, a bizottságok elnökei, a bizottságok nem
képviselőtestületi tagjai tiszteletdíjának megállapításáról szóló 13/2006 ( XII.14.) számú rendelet módosítására
Előadó: Szabó Béla polgármester
8/ Tájékoztató az összeférhetetlenségi szabályokról, a polgármester, alpolgármester, a települési képviselők és a
bizottságok külsős tagjai részére a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről, a szükséges nyomtatványok kiosztása
Előadó: Hopka Ildikó körjegyző
9/ Előterjesztés Szabó Béla polgármester programjának ismertetésére
Előadó: Szabó Béla polgármester
10./ A Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázattal kapcsolatos aktuális feladatok.
Előadó: Szabó Béla polgármester
11./ Előterjesztés az Egészségügyi létesítmény felújítása saját erő mértékének 2011. évi átütemezésére.
Előadó: Szabó Béla polgármester

Ököritófülpös, 2010. október 18.

Szabó Béla
Polgármester

Hopka Ildikó
körjegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testülete 2010. október 18-án tartott nyilvános
alakuló ülésén
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Jelen vannak: Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint
Kiss László
Tarcali Gyuláné
Kajus László
Mezőssy Gyöngyi
Kukucskáné Laboncz Márta

Tanácskozási joggal megjelent: Hopka Ildikó jegyző

Tarcali Gyuláné korelnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel a 7 fő testületi tagból, 6 fő az ülésen megjelent, az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg.
Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat
megtárgyalásra elfogadta.
Kéri, hogy ünnepélyes alakuló ülésünk kezdeteként hallgassuk meg közösen a HIMNUSZT.
Megérkezik Kajus László képviselő.
1. Napirendi pont
Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolójára a 2010. október 3-án
megtartott Helyi Önkormányzati képviselő és polgármester választásról, annak
eredményéről, a Megbízólevelek átadása
Előadó: Angyal Zsuzsanna a Helyi Választási Bizottság elnöke
Tarcali Gyuláné korelnök felkéri Angyal Zsuzsannát a Helyi Választási Bizottság elnökét,
tartsa meg beszámolóját a választás lefolytatásáról.
Angyal Zsuzsanna szóban az alábbi előterjesztést adja:
Tisztelt jelenlévők!
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Mint az Ököritófülpösi Helyi Választási Bizottság elnöke szeretettel köszöntök minden
kedves megjelentet a Képviselő-testület alakuló ülésének alkalmából.
Engedjék meg, hogy röviden beszámoljak arról, hogy hogyan zajlott le a települési
önkormányzati képviselő és polgármester választás a településen.
Mint mindannyian tudjuk a köztársasági elnök 2010. október 3-ra tűzte ki az önkormányzati
választásokat.
Ezt követően a Képviselő-testület 2010.augusztus 2-án megválasztotta a Helyi Választási
Bizottság, és a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait.
A jelöltek folyamatosan 2010. augusztus 27-ig jelenthették be azt, hogy indulni szeretnének,
és 2010. szeptember 17-ig volt lehetőség arra, hogy a választási és Szavazatszámláló
bizottságokba tagokat delegáljanak.
Így 2010. október 3-án 8 polgármester és 38 képviselőjelölt között lehetett választani.
A szavazás napján reggel 6. 00. perckor valamennyi szavazókör kinyitásra került, a nap
folyamán 19. 00-ig 927 választópolgár szavazott, a polgármesterekre 903 db érvényes
szavazatot adtak, le az érvénytelenek száma 24 db volt.
Így a település polgármestere Szabó Béla FIDESZ-KDNP jelölt lett, 257 szavazattal.
A települési képviselőkre összesen 4325 érvényes szavazat érkezett.
Településünk képviselői az alábbi személyek lettek:
1. Mezőssy Gyöngyi független 217 szavazattal
2. Kiss László FIDESZ-KDNP 196 szavazattal
3./ Kukucskáné Laboncz Márta független 183 szavazattal
4./ Tarcali Gyuláné FIDESZ-KDNP 180 szavazattal
5./ Kajus László MSZP 180 szavazattal
6./ Szécsi Bálint FIDESZ-KDNP 175 szavazattal

A választás során minden törvényesen zajlott, a választás eredménye ellen kifogás nem
érkezett.
Megköszönöm mindazok munkáját, akik a szavazás lebonyolításában segítséget nyújtottak!
A polgármester úrnak, és a képviselő-testület tagjainak jó munkát, és erőt, kitartást kívánok az
elkövetkezendő 4 év munkájához!
Angyal Zsuzsanna a Helyi Választási Bizottság elnöke, átadja a megbízóleveleket.

2. Napirendi pont
Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Az esküt kiveszi: Angyal Zsuzsanna a Helyi Választási Bizottság elnöke

Tarcali Gyuláné korelnök felkéri Angyal Zsuzsannát , a Helyi Választási Bizottság
elnökét, hogy eskesse le a Képviselő-testület tagjait.

Angyal Zsuzsanna a Helyi Választási Bizottság elnöke:
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Tisztelt Települési képviselők!
Először az Önök eskütételére kerül sor. Kérek mindenkit, hogy felállva hallgassuk végig az
esküt, a települési képviselőket pedig kérem, hogy amikor az esküt diktálom, az én szó után
mindenki saját nevét mondja!
Az eskü szövege:
Én, (a képviselő neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a
(megye/település/kerület) fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!
Angyal Zsuzsanna átadja az esküokmányokat.

Tarcali Gyuláné korelnök felkéri Angyal Zsuzsannát, a Helyi Választási Bizottság elnökét,
hogy eskesse le a polgármestert
Angyal Zsuzsanna a HVB elnöke:
Tisztelt Polgármester Úr!
Most az Ön eskütételére kerül sor. Kérek mindenkit, hogy felállva hallgassuk végig az esküt,
a polgármester urat pedig kérem, hogy amikor az esküt diktálom, az én szó után a saját nevét
mondja!
Az eskü szövege:
Én, (a polgármester neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek;
az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a
(megye/település/kerület) fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!
Angyal Zsuzsanna átadja az esküokmányt.
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3. napirendi pont
Előterjesztés a polgármester illetményének meghatározására
Előadó: Tarcali Gyuláné korelnök
Tarcali Gyuláné korelnök szóban az alábbi előterjesztést adja:

Az írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták, így a jogszabályi hátterét
megismerhették. Ehhez szóbeli kiegészítést nem kívánok adni.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a polgármester
illetményét és egyéb juttatásait fogadja el.
A polgármester bejelenti személyes érintettségét és, hogy a szavazáskor tartózkodni fog.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének
60/2010.(X. 18 )
határozata

Szabó Béla polgármester illetményének megállapításáról.
Képviselő-testület :
Szabó Béla (szül:Ököritófülpös, 1959. 06.27.an. Bajnai Piroska)
Ököritófülpös,Kossuth u.99. szám alatti lakos, polgármester
illetményét 2010. október 3-tól bruttó 328.525.- forintban
állapítja meg.
Költségtérítését:98.558.-Ft összegben
Caffetéria juttatását: 48.000.-Ft összegben

Utasítja a polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a jelentési kötelezettségét tegye meg a
TÁH felé.

Tarcali Gyuláné korelnök kéri, hogy a rövid kis ünnepségük végén hallgassák meg a
Szózatot.
A szózat elhangzása után Tarcali Gyuláné korelnök megköszöni a HVB elnökének
részvételét, elmondja és kéri, ha ideje van maradjon, majd az ülés vezetését átadja Szabó
Béla polgármesternek.
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4. napirendi pont
Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2007(III.26), 7/2007(
XII.11),10/2009 (XII.09) számú rendelet módosítására, a bizottsági struktúra
felállítására, az Ügyrendi feladatokat is ellátó Szociális Bizottság megválasztására
Előadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester is köszönti a képviselő-testület tagjait és az alábbi előterjesztést adja:
Először is átadja Fülöp István országgyűlési képviselő üdvözletét.
Kéri a képviselő-testületet, hogy az iszapkatasztrófa áldozatainak emlékére egy perces néma
felállással emlékezzenek.
Elmondja, hogy az előterjesztést írásban kiküldte, abban a személyeket megnevezte, így
szóbeli kiegészítést nem kíván adni, kéri annak támogatását. Felkéri a képviselő-testületet,
hogy mondjanak véleményt, javaslatot.
Hozzászólások:
Kajus László
Gratulál ő is a polgármesternek és a képviselőknek. Elmondja, hogy ő elég furcsán olvasta az
előterjesztéseket. Eddig volt pénzügyi bizottság, kulturális bizottság, nem érti miért van most
kevesebb.
Kérdezi, hogy a külsős bizottsági tag vizsgálhatja-e a vagyonnyilatkozatokat egyáltalán?
Kérdezi továbbá, hogy őket is megválasztotta a falu, az ő munkájukra miért nincs szükség?
Hopka Ildikó körjegyző
Az első kérdés úgy érzi, neki szól. Igen a külsős bizottsági tag, amennyiben arra sor kerül
vizsgálhatja a vagyonnyilatkozatokat, hisz megválasztását követően esküt tesz és a hivatali
titoktartás köti. A bizottság tagjainak többsége a képviselő-testület tagjai közül kell, hogy
kikerüljön és külső bizottsági tag, nem lehet a bizottság elnöke, így van szabályozva az
Szmsz-ben.
Szabó Béla polgármester
Elmondja, hogy senkire nem haragszik, az előterjesztése csakis a takarékosságra irányult. Ez
erre az évre, az új költségvetésig szól, amennyiben a jövő évi költségvetés lehetővé teszi, erre
lesz keret, úgy lehet szó több bizottság felállításáról is.
Mezőssy Gyöngyi:
Úgy gondolja, hogy nagy hatalom van most a kezébe, de ez a megmérettetés éve is lesz.
Tisztában van vele, hogy az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetben van és azzal is egyet
értene, hogy ne legyen tiszteletdíj, hisz itt van az iszapkatasztrófa is, így nem valószínű, hogy
itt több pénz lesz. Így kéri a képviselő-testületet, hogy mérlegeljen.
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Kukucskáné Laboncz Márta:
Ő a szakmaiságot hiányolja. Véleménye szerint vannak köztük szakemberek és azokkal ki
kellene egészíteni a bizottságot.
Szabó Béla polgármester
Megköszöni a hozzászólásokat, elmondja, hogy ő a FIDESZ programját szeretné
megvalósítani és az elképzeléseit ő ezekkel az emberekkel látja biztosítottnak.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a bizottság tagjaira tett
javaslatát fogadja el.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének
61/2010.(X. 18 )
határozata

A Bizottságok tagjainak megválasztásáról.
A Képviselő-testület:
Az ügyrendi és a vagyonnyilatkozat-kezelői feladatokat is ellátó Szociális Bizottság
elnökének választotta: Kiss László képviselőt
Tagjának: Tarcali Gyulánét képviselőt
Külsős tagnak:Kovács Imrét
II./
A polgármester szavazásra teszi fel az Szmsz módosítását.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének
6/2010 ( XI.02)
rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2007(III.26), 7/2007( XII.11),10/2009
(XII.09) rendelet módosításáról
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. a./ pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 2/2007(III.26), 7/2007( XII.11),10/2009 (XII.09) számú
rendelet / a továbbiakban: R/ módosításáról a következőket rendeli el:
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1. §.
Az R. 20§(3) bek helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a
polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetében a Szociális Bizottság
elnöke hívja össze a képviselő-testületet és vezeti a képviselő-testület ülését.
2.§.
Az R. 29§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
29. § (1) A képviselő-testület tagjainak választáskori létszáma: 7 fő.
(2) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább – a képviselőknek
több mint a fele, azaz 4 fő jelen van.
(3) Ha a (2) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés
határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 5 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására
újra össze kell hívni.
3.§
Az R. 39 § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
39.§ Minősített többség, azaz a megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4
képviselő) egybehangzó szavazata szükséges a 14. § (1) a), b), e), f), g) pontban foglalt ügyek,
továbbá ezen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, a
képviselő kizárásához, valamint az Ötv. 12. § (4) bek. b) pontja szerinti zárt ülés
elrendeléséhez.
4.§.
Az R. 80. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében az alábbi állandó
bizottságot hozza létre:
- Szociális Bizottság,
5.§.

Az R. 90.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület – saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a
képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a polgármester helyettesítésére, munkájának
segítésére
- társadalmi megbízatású alpolgármestereket választ.
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6.§.
Az R. 6 számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A települési képviselők névsora – a rendelet 61. §-ához
Képviselői minősége
A képviselő neve
(polgármester alpolgármester,
képviselő)
Szabó Béla
Polgármester
Szécsi Bálint

Alpolgármester

Kiss László

Képviselő

Tarcali Gyuláné

Képviselő

Mezőssy Gyöngyi

Képviselő

Kajus László

Képviselő

Kukucskáné Laboncz Mátra

Képviselő

7.§.
A rendelet 7. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
Az állandó bizottság létszáma a bizottság feladata, hatásköre:
A vagyonnyilatkozatokat is Nyilvántartó Szociális Bizottság
Létszáma : 3 fő
A bizottság feladat- és hatásköre:
- képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése,
- a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása,
- a vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását,
- a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása
a képviselő-testület hivatalán keresztül,
- a vagyonnyilatkozottal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása, ennek keretében:
- a képviselő felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az ellenőrzéshez szükséges azonosító
adatok írásbeli bejelentésére,
- a felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő őrzése és az ellenőrzést követő 8
napon belüli törlése,
- a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a képviselő-testület soron
következő ülésén való tájékoztatás.
- részt vesz a szociális ellátást érintő éves és hosszú távú fejlesztési, felújítási, pénzügyi,
költségvetési javaslatok kidolgozásában,
- előkészíti a helyi szociális rendeletet,
- véleményezi a szociális ágazatot érintő képviselő-testületi előterjesztéséket,
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- figyelemmel kíséri a település szociális ellátásának tevékenységét, előkészíti és a képviselőtestület elé terjeszti e feladatok ellátását segítő, képviselő-testületi hatáskörbe tartozó
döntéseket;
- részt vesz a szociális segélyezés elveinek kidolgozásában, ellenőrzi annak végrehajtását;
- felügyeli az Önkormányzat által fenntartott, szociális és családvédelmet ellátó
intézményeket, koordinálja tevékenységüket;
- közreműködik az intézményi térítési díjak megállapításában.

A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes szabályait.

8.§.
/1/ A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. október 3-tól kell
alkalmazni.

Szabó Béla sk.
Polgármester

Hopka Ildikó sk.
Körjegyző

5. Napirendi pont
Előterjesztés az alpolgármester megválasztására titkos szavazással, igény szerint zárt
ülésen, az alpolgármester eskütétele
Előadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:
Az írásos előterjesztés szintén kiment, így ahhoz kiegészítést nem kíván adni. Az Ötv. 12. §.
(4) bekezdése értelmében zárt ülést rendel el, az érintettek nyilatkozata alapján.
Megkéri az ülésen megjelent vendégeket, hogy a zárt ülés idejére az ülésteremből vonuljanak
ki.
Felkéri az ügyrendi feladatokat is ellátó szociális bizottságot, hogy a titkos szavazást
bonyolítsa le.

6. Napirendi pont
Előterjesztés a megválasztott alpolgármester tiszteletdíjának meghatározására
Előadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:
Elmondja, hogy a javaslatát és a vonatkozó jogszabályokat kiküldte. Kérdezi kérdés,
hozzászólás van-e, majd kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a
tiszteletdíj mértékét fogadja el.
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Mezőssy Gyöngyi:
Kérdezi a jegyzőt, hogy változott –e a jogszabály, mert eddig mindig az alpolgármester
tiszteltdíja is annyi volt, mint a képviselői tiszteltdíj.

Hopka Ildikó körjegyző.
A jogszabály nem változott, de eddig csak azért volt annyi az alpolgármesteri tiszteltdíj, mint
a képviselői, mert a képviselő-testület csak úgy fogadta el. Az alpolgármesteri illetmény akár
173.925.-Ft-tól is kezdődhetne, úgy, hogy az ne érje el a polgármester illetményét és mindkét
alpolgármestert megilletné a tiszteletdíj.
Szécsi Bálint alpolgármester bejelenti személyes érintettségét.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének
65/2010.(X. 18 )
Határozata
Az érintett kizárásáról.
Képviselő-testület:
Szécsi Bálint alpolgármestert a döntéshozatalból nem zárta ki.

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodással 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének
66/2010.(X. 18 )
Határozata

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról.
Képviselő-testület :

Szécsi Bálint, Ököritófülpös, Lehel út 13. szám alatti lakos, alpolgármester
tiszteletdíját 2010. október 3-tól bruttó 80.000 .- Ft összegben állapítja meg.
Utasítja a polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a jelentési kötelezettségét
tegye meg a Területi Államháztartási Hivatal felé.
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7. Napirendi pont
Előterjesztés a Képviselő-testületi tagok tiszteletdíjának meghatározására, az
alpolgármester a Képviselő-testület tagjai, a bizottságok elnökei, a bizottságok nem
képviselő-testületi tagjai tiszteletdíjának megállapításáról szóló 13/2006 ( XII.14) számú
rendelet módosítására
Előadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:
Javaslata kiment, kéri annak támogatását. Mint azt korábban is elhangzott, akár le is
mondanának a képviselők a tiszteltdíjról, így kezdjék magukon a spórolást és csökkenjen a
tiszteletdíj.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2010( XI.02)
rendelete

-Az Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok a bizottságok nem képviselő-testületi
tagjai tisztelet díjáról-szóló 13/2006 (XII.14) rendelet módosításárólÖköritófülpös Nagyközség képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. Tv 15§.(1) biztosított
felhatalmazás alapján az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, a bizottságok nem
képviselő-testületi tagjai tisztelet díjáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Az Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok a bizottságok nem képviselő-testületi tagjai
tisztelet díjáról szóló 13/2006 ( XII.14) rendelet 1.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az Önkormányzati képviselők tisztelet díja ( alapdíj) október hónapban: 38.650 - Ft.

2.§.
A bizottsági tagok tisztelet díja /Bizottság elnökének, a képviselő bizottsági tag és nem
képviselő bizottsági tag: 17.395.- Ft/ hó
3. §
Záró rendelkezések
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/1/ Ezen Önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010.
október 3-tól kell alkalmazni.

/2/ Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, hatályát veszti az önkormányzati képviselők
és nem képviselő bizottsági tagok tisztelet díjáról szóló 13/2006( XII.14) rendelet.

8. Napirendi pont
Tájékoztató az összeférhetetlenségi szabályokról, a polgármester, alpolgármester, a
települési képviselők és a bizottságok külsős tagjai részére a vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségekről, a szükséges nyomtatványok kiosztása
Előadó: Hopka Ildikó körjegyző

A körjegyző szóban az alábbi előterjesztést adja:

Elmondja, hogy a vonatkozó jogszabályt minden illetékes számára kiküldte, így azt
áttanulmányozhatták. Véleménye szerint nem áll fent összeférhetetlenség, de mindenki mga
tudja, milyen státuszt tölt be, így ha fennáll, akkor kéri 30 napon belül szüntessék meg és
jelentsék be a polgármesternek.
Továbbá a képviselők a megválasztásukat követő 30 napon belül, majd minden év január 30
napjáig kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni.
Kéri, hogy a vagyonnyilatkozatokat kezelő bizottság elnökének, minden képviselő határidőn
belül adja le a vagyonnyilatkozatát egy vele egyeztetett időpontban a hivatal tanácstermében.
Szabó Béla polgármester:
Bejelenti és kéri a képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy a főállású polgármesteri
munkavégzése mellett, az ügyvezetői tisztségét a továbbiakban is betölthesse.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének
67/2010.(X. 18 )
Határozata
Szabó Béla polgármester tisztségviselésének hozzájárulásához
Képviselő-testület:
Az Ötv 33/A (2) bek. b) pont bb) pontja alapján Szabó Béla főállású polgármester ügyvezetői
tisztségviseléséhez a továbbiakban is hozzájárul.
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9/ Napirendi pont
Előterjesztés Szabó Béla polgármester programjának ismertetésére
Előadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester ismerteti a programját, mely a jegyzőkönyv mellékletében van elhelyezve.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének
68/2010.(X. 18 )
Határozata

A polgármester programjának elfogadásáról.
Képviselő-testület :
A polgármester programját a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta.

10./ Napirendi pont
A Bursa Hungarica kapcsolatos aktuális feladatok.
Előadó: Szabó Béla polgármester
A polgármester szóban az alább előterjesztést adja:
Az előterjesztés kiment, várja a javaslatokat.
Hozzászólások:
Kajus László
Elmondja, hogy ő ezt az összeget megemelné, hogy többen férjenek bele.
A képviselő-testület tagjai egyetértettek az emeléssel.
A polgármester szavazásra teszi fel a 73.500.-Ft jövedelemhatárt.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének
69/2010/X.18/
határozata
A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat feltételeiről.
Képviselő-testület:

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatot, azon szociálisan hátrányos helyzetű
hallgatók részére biztosítja, akiknek a családjukban az egy főre eső jövedelem nem haladja a
minimálbért, azaz 73.500.-Ft összeget.
11./ Napirendi pont
Előterjesztés az Egészségügyi létesítmény felújítása saját erő mértékének 2011. évi
átütemezésére.
Előadó: Szabó Béla polgármester

A polgármester szóban az alábbi előterjesztést adja:
Előterjesztés kiment kéri, annak támogatását.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Határozat-tervezet
Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének
70/2010/X.18/
határozata
Az Egészségügyi létesítmény saját erejének átütemezéséről.
Képviselő-testület

Az egészségügyi létesítmény felújítására elnyert 16.200.000.-Ft támogatási összeghez, az
önerő mérsékléséhez benyújtott pályázathoz, 2011. évre 225.000.-Ft saját forrást biztosít a
2011.évi költségvetésében.
A polgármester a nyilvános ülést bezárta.
k.m.f.

Szabó Béla
Polgármester

Hopka Ildikó
Körjegyző
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