Tárnokréti Község Képviselő-testülete
3-10/2010./NY.
Jegyzőkönyv
Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2010. október 11-én tartott nyilvános
alakuló üléséről.
A képviselő-testületi ülés kezdete: 1900 óra
A képviselő-testületi ülés helye: Közösségi színtér tanácskozó terme, Tárnokréti
A képviselő-testületi ülésen jelenlévők:
Jankovits Ferencné polgármester,
Buga Viktor,
Erdélyi Józsefné,
Nagy Szilárd,
Takács Zsolt testületi tagok.
A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:
Dr. Molnár Erika jegyző,
Győrik Lászlóné Helyi Választási Bizottság elnöke
A lakosság részéről:
3 fő érdeklődő
Erdélyi Józsefné korelnök: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5
tagjából 5 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött
napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.
Napirend:
1. A helyi önkormányzati választások eredményének ismertetése, megbízólevelek átadása.
Előterjesztő: Győrik Lászlóné Helyi Választási Bizottság Elnöke
2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.
Előterjesztő: Erdélyi Józsefné korelnök
3. Alpolgármester választása, eskütétele.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
4. Polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének és munkarendjének megállapítása.
Előterjesztő: Erdélyi Józsefné korelnök
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5. Alpolgármester, képviselők tiszteletdíjának megállapítása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
6. Bizottsági tagok megválasztása, eskütétele.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
7. Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára, a gazdasági program kidolgozására.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
8. Tárnokréti Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Napirend tárgyalása:
1. napirendi pont: A helyi önkormányzati választások eredményének ismertetése,
megbízólevelek átadása.
Előterjesztő: Győrik Lászlóné Helyi Választási Bizottság Elnöke
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Erdélyi Józsefné: felkéri Győrik Lászlónét a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy a
választások eredményét ismertesse és a megbízóleveleket adja át.
Győrik Lászlóné: ismerteti a választások eredményét, gratulál a polgármesternek és a
képviselőknek a megválasztásukhoz, majd átadja a megbízóleveleket.
2. napirendi pont: Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.
Előterjesztő: Erdélyi Józsefné korelnök
Erdélyi Józsefné: felkéri a képviselőket, hogy az esküt tegyék le.
Dr. Molnár Erika előmondása alapján a képviselők leteszik az esküt. Az eskü letételére a helyi
önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 1.§ (2)
bekezdésének megfelelően került sor. (Az aláírt esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét
képezik.)
Erdélyi Józsefné: felkéri a polgármestert, hogy az előmondás alapján az esküt tegye le.
Jankovits Ferencné polgármester leteszi az esküt. Az eskü letételére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 32. §-ában foglalt szabályoknak megfelelően került sor.
Az ülés vezetését az eskütételt követően átveszi a polgármester.
Jankovits Ferencné: köszöni a lakosságnak a magas részvételt a választáson, és köszöni a
szavazatokat. Megköszöni a Helyi Választási Bizottság munkáját is. Megjegyzi, hogy a
kampány csúfra sikerült, de nem szabad a múlttal foglalkozni, hiszen az előttünk álló
feladatokon kell gondolkodni. Megfiatalodott a testület, és bízik benne, hogy ez kellő aktivitást
hoz a képviselő-testületi munkába. Fontosnak tartja, hogy mindig a falu fejlődését tartsák szem
előtt. Ehhez kíván kitartást és sok egészséget a képviselőknek. Kéri a képviselőket, hogy
keressenek szponzorokat, hiszen a falu költségvetése elég behatárolt, nagy szükség van
támogatókra. Előbbre jutni csak pályázatokból lehet, és reméli, hogy szép sikereket fognak
elérni.
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3. napirendi pont: Alpolgármester választása, eskütétele.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Jankovits Ferencné: alpolgármesternek javasolja Erdélyi Józsefné képviselőt. Megkérdezi, hogy
a jelölt a nyilvános üléshez hozzájárul-e.
Erdélyi Józsefné: hozzájárul a nyilvános üléshez. Továbbá bejelenti személyes érintettségét,
valamint azt, hogy a szavazásban nem kíván részt venni.
Jankovits Ferencné: felkéri a jegyzőt és Buga Viktor képviselőt, hogy a titkos szavazást
bonyolítsa le.
A titkos szavazás lebonyolítása után a jegyző ismerteti a szavazás eredményét.
(A szavazási jegyzőkönyv írásban mellékelve.)
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
52/2010.(X.11.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete Erdélyi Józsefné képviselőt Tárnokréti
Község Alpolgármesterének megválasztja.
Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket
értesítse.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
Jankovits Ferencné: felkéri az alpolgármestert, hogy az esküt tegye le.
Dr. Molnár Erika előmondása alapján Erdélyi Józsefné az esküt leteszi. (Az aláírt esküokmány a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. napirendi pont: Polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének és munkarendjének
megállapítása.
Előterjesztő: Erdélyi Józsefné korelnök
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy 1000 lakos alatti településen a polgármester tiszteletdíját a a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerint 96.625,- és 173.925,- Ft között kell, hogy
meghatározza a testület, úgy, hogy az nem lehet kevesebb a korábbi polgármesteri
tiszteletdíjnál. Eddig 168.750,- Ft volt a polgármester tiszteletdíja.
Jankovits Ferencné: kéri, hogy a korábbi tiszteletdíjának megfelelő összeget állapítsa meg a
testület. Bejelenti érintettségét, nem kíván a szavazásban részt venni.
Erdélyi Józsefné: szavazásra bocsátja a javaslatot.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
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A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot, mely szerint a polgármester
tiszteletdíja havi 168.750,- Ft.
Dr. Molnár Erika: ismerteti a polgármester költségátalány megállapításának lehetőségét. A
költségátalány összege a tiszteletdíj 20-30%-a lehet. Javasolja, hogy a tiszteletdíj 30%-ának
megfelelő összeg, azaz 50.600,- Ft legyen a polgármester költségátalánya.
Erdélyi Józsefné: szavazásra bocsátja a javaslatot.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot, mely szerint a polgármester
költségátalány havi 50.600,- Ft.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a jogszabály szerint a képviselő-testületnek kell megállapítani
a polgármester munkarendjét is. Javasolja, hogy a csütörtök délelőttöket határozza meg a
testület, a polgármester asszony ennél ugyan sokkal többet dolgozik, de a határozatban csak ez
szerepeljen.
Erdélyi Józsefné: szavazásra bocsátja a javaslatot.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
53/2010.(X.11.) határozata
1. Tárnokréti Község Képviselő-testülete Jankovits Ferencné társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíját 2010. október 3-tól 168.750,- Ft/hó
összegben állapítja meg.
2. A Képviselő-testület a polgármester részére tiszteletdíja 30%-ának megfelelő
összegű, azaz 50.600,- Ft/hó költségátalányt állapít meg.
3. A Képviselő-testület a polgármester munkarendjét 2010. október 3-tól a
következők szerint határozza meg
Jankovits Ferencné hivatali munkarendje: csütörtök 800-1200 óráig.
Utasítja a Képviselő-testület az alpolgármestert, hogy döntéséről az érdekeltet
értesítse, továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges pénzügyi intézkedéseket tegye
meg.
Felelős:

Erdélyi Józsefné alpolgármester
dr. Molnár Erika jegyző
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Alpolgármester, képviselők tiszteletdíjának megállapítása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Erdélyi Józsefné: elmondja, hogy nem tart igényt tiszteletdíjra, arról írásban lemond. (A
nyilatkozat írásban mellékelve.)
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a képviselők sem kaptak korábban tiszteletdíjat.
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e tiszteletdíjat felvenni.
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Nagy Szilárd: nem javasol képviselői tiszteletdíjat megállapítani.
Buga Viktor: szintén nem kíván tiszteletdíjat felvenni.
A képviselők egyetértenek abban, hogy nem kívánnak tiszteletdíjat felvenni.
6. napirendi pont: Bizottsági tagok megválasztása, eskütétele.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester megállapítása.
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint egy állandó
bizottságot hoz létre a testület, a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottságot. A
képviselő-testület dönthet további bizottságok felállításáról, de véleménye szerint ilyen kis
településen felesleges bizottságokat felállítani. A jogszabály ezt az egy bizottságot teszi
kötelezővé. Mivel a polgármester és az alpolgármester nem lehet bizottság tagja, így javasolja a
másik három képviselőt a bizottságba megválasztani. Megkérdezi a jelölteket, hogy a jelölést
elfogadják-e, illetve a nyilvános üléshez hozzájárulnak-e
Az érintettek a jelölést elfogadták, és hozzájárultak a napirendi pont nyilvános ülésen történő
tárgyalásához.
Buga Viktor, Nagy Szilárd és Takács Zsolt: bejelentik személyes érintettségüket.
Jankovits Ferencné: javasolja Buga Viktort a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző
Bizottság elnökének.
Buga Viktor: nem kíván részt venni a szavazásban.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Jankovits Ferencné: javasolja Nagy Szilárdot a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző
Bizottság tagjának.
Nagy Szilárd: nem kíván részt venni a szavazásban.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Jankovits Ferencné: javasolja Takács Zsoltot a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző
Bizottság tagjának.
Tajkács Zsolt: nem kíván részt venni a szavazásban.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
A Képviselő-testület a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
54/2010.(X.11.) határozata
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Tárnokréti Község Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és
Ellenőrző Bizottság elnökének Buga Viktor képviselőt, tagjainak Nagy Szilárd és
Takács Zsolt képviselőket megválasztja.
Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy döntéséről az érdekelteket
értesítse.
Felelős: Jankovits Ferencné
Határidő: azonnal
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy csak a bizottságok nem képviselő tagjainak kellene esküt
tenni. Mivel a bizottság minden tagja képviselő, így nem kell esküt tenni.
7. napirendi pont: Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára, a gazdasági program
kidolgozására.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a képviselő-testület az alakuló ülést követő 6 hónapon belül
köteles felülvizsgálni a szervezeti és működési szabályzatát, valamint elkészíteni a gazdasági
programot.
Jankovits Ferencné: javasolja az SZMSZ felülvizsgálatával,
előkészítésével a jegyzőt megbízni. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

a
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A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
55/2010.(X.11.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete felkéri dr. Molnár Erika jegyzőt, hogy az
Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát, a gazdasági program
előkészítését végezze el, és a szükséges előterjesztéseket terjessze a képviselőtestület el.
Felelős: dr. Molnár Erika jegyző
Határidő: 2011. április 11.
8. napirendi pont: Tárnokréti Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a Tárnokréti Községért Közalapítvány kuratóriumi
tagságáról lemondott Erdélyi Józsefné és Eőri Attila. Ezért a kuratóriumba új tagokat kell
választani, ami a közalapítvány alapító okiratának módosításával is jár. Javasolja a kuratórium
tagjainak Bödecs Gyöngyit és Takács Zoltánnét megválasztani. A jelöltek a kuratóriumi
targságra jelölést elfogadták, a kérdés nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárultak.
Javasolja, hogy a kuratórium tagjának Bödecs Gyöngyit válassza meg a testület.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
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Jankovits Ferencné: javasolja, hogy a kuratórium tagjának Takács Zoltánnét válassza meg a
testület.
Takács Zsolt: bejelenti érintettségét. Nem kíván a szavazásban részt venni.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja az alapító okirat módosítását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a módosítást.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Képviselő-testületének
56/2010.(X.11.) határozata
Tárnokréti Község Képviselő-testülete a „Tárnokréti Községért”
Közalapítvány kuratóriuma tagjának Bödecs Ilona Gyöngyi Tárnokréti, Fő u.
112. szám alatti lakost megválasztotta.
2. Tárnokréti
Község Képviselő-testülete a „Tárnokréti Községért”
Közalapítvány kuratóriuma tagjának Takács Zoltánné Tárnokréti, Fő u. 88.
szám alatti lakost megválasztotta.
3. Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a „Tárnokréti
Községért” Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását a mellékelt
tartalommal jóváhagyja.
1.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érintetteket, továbbá
a tisztségviselőket a bíróságon jelentse be.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: azonnal
Napirend után:
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a búcsúi bált a kultúrházban rendezik meg, november
utolsó szombatján lesz az idősek napja, aztán Mikulás-ünnepség a gyerekeknek, december 22-én
pedig a Kiskarácsony-ünnep. A szilveszteren el kellene gondolkodni, mert tavaly is alig volt
jelentkező, utólag mégis sokan mondták, hogy szívesen eljöttek volna. Meg lehetne próbálni
megszervezni.
Dr. Molnár Erika: tájékoztatja a polgármestert és a képviselőket arról, hogy a megbízólevelük
átvételét követő 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Elmondja, hogy a szükséges
nyomtatványokat ki fogják küldeni.
Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1945 órakor bezárja.
Kmf.
Jankovits Ferencné
polgármester

dr. Molnár Erika
jegyző

