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Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2015. november 24.
Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:
52/2015. (XI.23.) ÖH

Polgármester 2015. évi jutalma

53/2015. (XI.23.) ÖH

Alpolgármester 2015. évi jutalma

JEGYZİKÖNYV
Készült: A Képviselı-testület 2015. november 24-én, 11.45 órakor a Felsılajos Község Faluházában
megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésrıl.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Makainé Antal Anikó, Majoros
István. A Képviselı-testület létszáma összesen 4 fı.
Tanácskozási joggal meghívottak:
Jegyzıkönyvvezetı:

dr. Balogh László jegyzı

Rıfös-Horvát Edit

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli Képviselı-testületi
ülésünkön. Czigány Lajos képviselı úr jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésünkön.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 4 fı képviselı jelen van.
A meghívóban 1 napirendi pont szerepel, van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata?
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért így a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom,
hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi
pontokat fogadta el:
Napirend
Polgármester és alpolgármester 2015. évi jutalma

Napirend
Makainé Antal Anikó
ÜB elnök

1. Napirendi pont: Polgármester és alpolgármester 2015. évi jutalma
Juhász Gyula polgármester: Szeretném átadni a szót az Ügyrendi Bizottság elnökének Makainé Antal
Anikónak.
Makainé Antal Anikó ÜB elnök, képviselı: Tisztelt polgármester úr, tisztelt Képviselı-testület! Az
ÜB megtárgyalta a napirendi pontot, és egyetértettünk abban, hogy a polgármester úr és az
alpolgármester úr munkáját ilyen módon is szeretnénk elismerni. Ezúton is köszönjük az egész éves
munkátokat. Polgármester úrnak bruttó 375.000.- Ft-ot javasol az ÜB, alpolgármester úrnak pedig bruttó
125.000.- Ft-ot.
Majoros István képviselı: Nagyon kevés ez a pénz, de lehetıség nincs többre. Csak meg kell néznünk
Felsılajost, nagyon szépen fejlıdünk. Mindenki nevében mondhatom, hogy ha lenne rá lehetıségünk
nagyobb összeget adnánk.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen a Bizottság döntését. Én azt gondolom, hogy nem is az
összeg a lényeg, hanem, hogy a munkánkat úgy ítélik meg, hogy azért jutalom jár.
Elıször a polgármester 2015. évi jutalmát szavaztatom. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata
ezzel kapcsolatosan? Én személyes érintettséget jelentek be, így nem kívánok a szavazásban részt venni,
és hozzájárulok a nyilvános üléshez. Kérem, aki elfogadja az ÜB javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fı
Juhász Gyula nem szavazott - az alábbi határozatot hozta:
52/2015. (XI.24.) ÖH
Polgármester 2015. évi jutalma

Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Juhász Gyula polgármester
jutalmát 2015. évre bruttó 375.000 Ft-ban állapítja meg.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2015. november 24.
Juhász Gyula polgármester: Most pedig az alpolgármester úr jutalmát szavaztatom. Van-e valakinek
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?
Kun János alpolgármester: Én személyes érintettséget jelentek be, így nem kívánok a szavazásban
részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt, 1 fı Kun János nem szavazott - az alábbi határozatot hozta:
53/2015. (XI.24.) ÖH
Alpolgármester 2015. évi jutalma
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Kun János alpolgármester
jutalmát 2015. évre bruttó 125.000 Ft-ban állapítja meg.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2015. november 24.

Juhász Gyula polgármester: Szeretném megköszönni a jutalmat a bizottságnak is és a testületnek is.
Én ezt elfogadom, de az összeget a településnek fogom oly módon visszajuttatni, ahogyan eddig is, hogy
ha jön a hó, a saját gépemmel megpróbálom megoldani a hó eltakarítást. Köszönöm szépen, az
elismerést a munkámért.
Kun János alpolgármester: Én is köszönöm szépen.

Juhász Gyula polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, így a mai Képviselı-testületi ülést
12.00 órakor bezárom.
kmf.
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