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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
5/2007. (III.29.) rendeletének felülvizsgálatára megbízás
adása
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Jegyzıkönyv

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. október 15-én,
a Faluházban megtartott alakuló ülésérıl.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Czigány Lajos, Kun János, Majoros István,
Makainé Antal Anikó képviselık ( 5 fı )
Az ülés kezdete: 10.10 óra
Tanácskozási joggal meghívottak:
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
Muhariné Mayer Piroska
aljegyzı
dr.Gazdag Judit
jogi referens
Tengölics Judit
irodavezetı
Gáspár Vilmos
pü. szakértı
Gulyásné Szigetvári Márta
HVB elnök
Terenyi Zoltánné
HVB tag
Havasi Pálné
HVB tag
Krasnyánszki Éva
HVB tag
Felsılajos Polgármesteri Hivatal
dolgozói
Jegyzıkönyvvezetı:

Nagy Imréné

HIMNUSZ
1. napirendi pont
Alakuló ülés megnyitása
Elıadó: Majoros István korelnök
Majoros István korelnök: Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Képviselı-testület! 2010. október 3-án
lezajlottak a helyi önkormányzati képviselı és polgármester választások az ország minden településén,
így Felsılajoson is. A választást követı 15 napon belül meg kell alakulnia a képviselı-testületnek,
hogy megkezdhesse törvényes keretek között a munkáját.
Ezen alakuló ülés alkalmából köszöntöm Önöket, mint megválasztott polgármestert és képviselıket.
Tisztelettel köszöntöm jegyzı asszonyt, aljegyzı asszonyt, valamint a Polgármesteri Hivatalból
megjelent valamennyi munkatársat. Kívánok mindannyiunk számára eredményes munkát Felsılajos
fejlıdésének elımozdítása érdekében.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselı-testület 5 fıs tagságából valamennyien
megjelentek.A jelenlévı települési képviselık közül kettı fıt az alakuló ülés jegyzıkönyv
hitelesítıjének javasolok, ez a két személy Makainé Antal Anikó és Kun János.
Kérdezem aki a javasolt személyekkel egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal Makainé Antal Anikó és Kun János
képviselıket jegyzıkönyv hitelesítınek megválasztotta.
Javaslom, hogy a meghívóban szerepelı napirendi pontokat tárgyaljuk meg.
Van-e egyéb javaslat. – Amennyiben nincs, aki egyetért a meghívóban szereplı napirendi pontokkal
kérem kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el.
Napirend
1. Alakuló ülés ünnepélyes megnyitása

Elıterjesztı
Majoros István
korelnök
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2. Felsılajos Község Helyi Választási Bizottsága elnökének tájékoztatója a 2010. október 3-i választás eredményérıl,
megbízólevelek átadása
3. Képviselı-testület eskütétele
4. Polgármester eskütétele
5. Polgármesteri program ismertetése
6. Ügyrendi Bizottság megválasztása
7. Alpolgármester választása, eskütétele
8. A polgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapitása
9. Alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapitása
10. Tájékoztató a Képviselı-testület részére az összeférhetetlenségi
szabályokról és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrıl
(szóban)
11. Az önkormányzat gazdasági programja elkészítésére megbízás
adása
12. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
5/2007.(III.29.) rendeletének felülvizsgálatára megbízás adása

Gulyásné Szigetvári Márta
HVB elnöke
Majoros István
korelnök
Majoros István
korelnök
Juhász Gyula
polgármester
Majoros István
korelnök
Majoros István
korelnök
Majoros István
korelnök
Majoros István
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
Majoros István
korelnök
Majoros István
korelnök

2. napirendi pont
Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága elnökének tájékoztatója a 2010. október 3-i
választás eredményérıl
Megbízólevelek átadása
Elıadó: Gulyásné Szigetvári Márta HVB elnöke
Majoros István korelnök: Felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét, Gulyásné Szigetvári
Mártát a választás végleges eredményének ismertetésére
Gulyásné Szigetvári Márta HVB elnöke: A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. október 3. napjára
tőzte ki a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választását.
A települési kisebbségi önkormányzati képviselık választását a választást megelızı 55.napig kell
kitőzni a Helyi Választási Bizottságnak, azaz 2010. augusztus 9-ig. E kitőzésre a településünkön nem
került sor.
Szavazni csak polgármesterre, egyéni listás képviselı – jelöltekre és a megyei közgyőlés tagjaira
lehetett.
A jelöltállítás bejelentésének határideje: 2010. szeptember 03-a volt, amely idıpontig településünkön
2 polgármester jelöltet és 10 egyéni listás képviselı-jelöltet vett nyilvántartásba a HVB. A jogszabály
értelmében Felsılajoson 4 képviselıt lehetett választani. Megválasztott képviselı az a 4 jelölt lett,
akik a legtöbb szavazatot kapták. Szavazategyenlıség nem fordult elı.
Sem a jelöltállítás idıszakában, sem azt követıen a választás napjáig a Helyi Választási Bizottsághoz
kifogás, fellebbezés nem érkezett be.
A választás lebonyolítását, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítását a HVB és a
mellette mőködı Helyi Választási Iroda végezte.
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Felsılajos polgármester választás eredménye
Jegyzıkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
A szavazás
megkezdésekor a
névjegyzéken lévı
választópolgárok
száma
A
796

A
A szavazás napján
választópolgárok
igazolás alapján
száma a
névjegyzékbe vett
névjegyzékben a
választópolgárok
választás
száma
befejezésekor
B
C
0
796
Szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma
D
485
60,93 %

b) Szavazás

E

Eltérés a
megjelentek számától
(többlet:+ /
hiányzó: -)
F

485

0

Urnában lévı
szavazólapok
száma

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

G
4
0,82 %

H
481
99,18 %

Érvényes szavazatok száma

Jelölt neve

Jelölı szervezet(ek)

Kapott
érvényes
szavazat

FIDESZ
KDNP
FÜGGETLEN

1 Bogdán Jenı
2 Juhász Gyula

A választókerületben a választás eredményes.

Felsılajos egyéni listás választás eredménye
Jegyzıkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása
A szavazás
A szavazás napján
A
megkezdésekor a igazolás alapján választópolgárok

%

196

40,75

285

59,25
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névjegyzéken lévı névjegyzékbe vett
választópolgárok választópolgárok
száma
száma
A
796

B
0

száma a
névjegyzékben a
választás
befejezésekor
C
796

Szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma
D
485
60,93 %
b) Szavazás

E

Eltérés a
megjelentek számától
(többlet:+ /
hiányzó: -)
F

484

-1

Urnában lévı
szavazólapok
száma

Érvénytelen
szavazólapok
száma

Érvényes
szavazólapok
száma

G
11
2,27 %

H
473
97,53 %

Érvényes szavazatok száma

Jelölt neve
1 Czigány Lajos
2
3
4
5
6
7
8
9

Farkas Ferenc
Gazsó Borbála
Juhász Gyula
Keresztes Tibor
Kun János
Majoros István
Makainé Antal Anikó
Nagy Klára

10 Ubornyák Mihály

Jelölı szervezet(ek)
FIDESZ
KDNP
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FIDESZ
KDNP

A megválasztott képviselık száma : 4
A választókerületben a választás eredményes.

Kapott
érvényes
szavazat
218 Képviselı
143
102
290
96
203 Képviselı
155 Képviselı
180 Képviselı
131
128
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Az önkormányzat összetétele :
Polgármester: Juhász Gyula független jelölt

Név
Czigány Lajos
Kun János
Majoros István
Makainé Antal Anikó

Jelölı szervezet(ek)
FIDESZ
KDNP
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN

A megyei közgyőlés tagjaira leadott szavazatok összesítése a Területi Választási Bizottságnál
történt, így ennek eredményét nem ismertetem.
A választás jogorvoslati ideje alatt kifogás, fellebbezés nem érkezett a választási bizottsághoz.
A Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok a megválasztott polgármesternek és képviselıknek!
Majoros István korelnök: Köszönöm elnök asszony tájékoztatóját, és egyúttal megköszönöm a Helyi
Választási Bizottság valamennyi tagjának a választáson végzett munkáját.
Felkérem Gulyásné Szigetvári Mártát a megbízólevelek átadására.
Gulyásné Szigetvári Márta HVB elnöke: Átadom a megbízóleveleket a polgármester úrnak és a
képviselı-testület tagjainak, és egyben gratulálok és sok sikert kívánok munkájukhoz.

3. napirendi pont
Képviselı-testület eskütétele
Elıadó: Majoros István korelnök
Majoros István korelnök: Folytatnánk az ülésünket az eskütétellel, melyhez felkérem Makainé Antal
Anikót, mint a legfiatalabb képviselıt az eskü szövegének elıolvasására. Elıször a képviselık
eskütételére kerül sor, ezért megkérem polgármester urat, hogy az ı esküszövegét ne mondja el.
Makainé Antal Anikó képviselı
Elıolvassa az eskü szövegét:
„Én… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hü leszek. az Alkotmányt a többi
jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom: a tudomásomra jutott titkot megırzöm: a képviselıi
tisztségembıl eredı feladataimat
Felsılajos fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen.!”
Az eskütételrıl szóló jkv. jelen jegyzıkönyvhöz csatolva.
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4. napirendi pont
Polgármester eskütétele
Elıadó: Majoros István korelnök
Majoros István korelnök: Folytatnánk polgármester úr esküjével, felkérem Makainé Antal Anikót,
mint a legfiatalabb képviselıt az eskü szövegének elıolvasására.
Makainé Antal Anikó képviselı
Elıolvassa az eskü szövegét.
„Én Juhász Gyula esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hü leszek: az Alkotmányt a
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom: a tudomásomra jutott titkot megırzöm: a
képviselıi tisztségembıl eredı feladataimat a Felsılajos fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen.!”
Az eskütételrıl szóló jkv. jelen jegyzıkönyvhöz csatolva.
Majoros István korelnök: Felkérem a HVB elnökét köszöntse a képviselı-testület tagjait és a
polgármestert.
Gulyásné Szigetvári Márta HVB elnöke: Virággal és egy pezsgıs koccintással köszöntöm a
polgármester urat, valamint a képviselı-testület tagjait. Kívánok nekik munkájuk végzéséhez sok
sikert és örömöt.

5. napirendi pont
Polgármesteri program ismertetése
Elıadó: Juhász Gyula polgármester
Juhász Gyula polgármester: Tisztelt Képviselı-testület! Minden erımmel azon leszek, hogy a
település érdekét szolgáljam. A lakosságot minél szélesebb körben szeretném bevonni a falu életének
jobbá tételébe. Az összefogás erejével javítani az itt élık életkörülményeit. Ehhez a következı
programot szeretném ismertetni.
- Oktatási intézmények biztonságos mőködése, továbbfejlesztése, korszerősítése, lehetıség
szerint önállósodásuk,
- Pályázati lehetıségek kihasználása az utak szilárd burkolására, csatornahálózat kiépítésére,
- Külterületi utak kiszélesítése és karbantartása,
- Hiányzó járdák megépítése,
- Vezetékes ivóvízhálózat folyamatos bıvítése,
- A közbiztonság érdekében polgárırség létrehozása és támogatása. Térfigyelı kamerarendszer
kiépítése.
- A Szent László Katolikus Templom befejezése,
- Szelektív hulladékgyőjtés fejlesztése, illegális szemétlerakók felszámolása,
- A falu szebbé tétele, virágosládák bıvítése,
Hagyományok ápolása, Idısek napi, Falunapi rendezvény változatlan színvonalú
megrendezése,
- Kulturális programok szervezése minden korosztály részére, a Faluház szélesebb körő
kihasználása,
- Sportpálya felújításával lehetıséget nyújtani a lakosság számára a szabadidıs
tevékenységekre,
- Szociálisan rászorult személyek támogatása a lehetıségek szerint,
- Munkahely teremtés érdekében jó kapcsolatok kialakítása a meglévı és a leendı cégekkel
vállalkozásokkal,

8
-

Buszjárat bıvítése a késıi órákban. A probléma megoldása érdekében esetleg vállalkozót
felkérni.

Ezen programok megvalósításához kérem a képviselık támogatását, együttmőködését. Az elkövetkezı
négy évhez kívánok mindenkinek sok erıt, egészséget.
Majoros István korelnök: Szavazzuk meg a polgármester úr programját.
Aki az elhangzott programmal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.

32/2010.(X.15.) ÖH
Polgármesteri program ismertetése
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Juhász Gyula polgármester
programismertetését elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı. 2010. október 15.
6. napirendi pont
Ügyrendi Bizottság megválasztása
Elıadó: Majoros István korelnök
Majoros István korelnök: Ezen napirendi pontban meg kell választanunk az Ügyrendi Bizottság
tagjait, a javaslattételre felkérem Juhász Gyula polgármester urat.
Juhász Gyula polgármester: Tisztelt Képviselı-testület! Tagoknak javaslom Majoros István és
Farkas Ferenc urat, elnöknek pedig Makainé Antal Anikót.
Majoros István korelnök: Köszönöm a javaslatokat. Kérem az érintetteket nyilatkozzanak arról,
hogy a nyílt üléshez hozzájárulnak-e, vagy sem, továbbá a személyes érintettséget jelentsék be.
Makainé Antal Anikó képviselı: Nyílt üléshez hozzájárulok, vállalom a tisztséget, egyúttal
bejelentem személyes érintettségemet.
Majoros István korelnök: Köszönöm, kérem a képviselı-testületet szavazzunk.
Aki egyetért azzal, hogy Makainé Antal Anikót a szavazásból ne zárjuk ki, kérem kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.

33/2010.(X.15.) ÖH
Makainé Antal Anikó szavazásban
történı részt vétele
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Makainé Antal Anikót az
Ügyrendi Bizottság elnökének történı szavazásból nem zárja ki.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı. 2010. október 15.
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Majoros István korelnök, képviselı. Nyílt üléshez hozzájárulok, vállalom a tisztséget és
egyúttal bejelentem a személyes érintettségemet. Kérem a képviselı-testületet szavazzunk.
Aki egyetért azzal, hogy Majoros Istvánt a szavazásból ne zárja ki a testület, kérem
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
34/2010.(X.15.) ÖH
Majoros István szavazásban
történı részt vétele
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Majoros Istvánt az Ügyrendi
Bizottság tagjának történı szavazásból nem zárja ki.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı. 2010. október 15.
Majoros István korelnök: Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy Farkas Ferenc
hozzájárult a nyílt üléshez és vállalta a tisztséget. Tekintettel arra, hogy a javasolt személyek
vállalták a tisztségeket, kérem a Képviselı-testületet szavazzunk a megválasztásukról.
Kérem, aki egyetért azzal, hogy az Ügyrendi Bizottság elnöke Makainé Antal Anikó legyen,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
35/2010.(X.15.) ÖH
Makainé Antal Anikó
Ügyrendi Bizottság elnökének
megválasztása
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Makainé Antal Anikót az
Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztotta.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı. 2010. október 15.

Majoros István korelnök: Kérem, aki egyetért azzal, hogy az Ügyrendi Bizottság tagja
Majoros István legyen, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
36/2010.(X.15.) ÖH
Majoros István Ügyrendi
Bizottság tagjának megválasztása
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Majoros Istvánt az Ügyrendi
Bizottság tagjának megválasztotta.
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Felelıs: Képviselı-testület
Határidı. 2010. október 15.
Majoros István korelnök: Kérem, aki egyetért azzal, hogy az Ügyrendi Bizottság tagja
Farkas Ferenc legyen kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
37/2010.(X.15.) ÖH
Farkas Ferenc Ügyrendi Bizottság
tagjának megválasztása
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Farkas Ferencet az Ügyrendi
Bizottság tagjának megválasztotta.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı. 2010. október 15.
Majoros István korelnök: Farkas Ferenc eskütételével folytatjuk munkánkat.
Felkérem Makainé Antal Anikót, mint a legfiatalabb képviselıt az eskü szövegének
elıolvasására.
Makainé Antal Anikó képviselı:
Elıolvassa az eskü szövegét.
„Én Farkas Ferenc esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hü leszek: az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom: a tudomásomra jutott
titkot megırzöm: a képviselıi tisztségembıl eredı feladataimat Felsılajos fejlıdésének
elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”
Az eskütételrıl szóló jkv. jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi.

7. napirendi pont
Alpolgármester választása, eskütétele
Elıadó: Majoros István korelnök
Majoros István korelnök: Az Ötv. 34. §(1) bekezdése kimondja, hogy a képviselı-testület a
saját tagjai közül a polgármester javaslatára titkos szavazással a képviselı-testület
megbízatásának idıtartamára a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére
alpolgármestert választ, alpolgármestereket választhat. Tehát minden önkormányzatnál kell
legalább egy alpolgármestert választani, akinek személyére kizárólag a polgármester tehet
javaslatot. Az alpolgármestert minısített többséggel kell megválasztani. A jelenleg hatályos
SZMSZ szerint egy alpolgármestert választ a képviselı-testület.
Felkérem Juhász Gyula polgármester urat, tegye meg javaslatát az alpolgármester személyére.
Juhász Gyula polgármester: Alpolgármester úrnak javaslom Kun János képviselı urat.
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Kun János képviselı: Vállalom a tisztséget, bejelentem személyes érintettségemet,
hozzájárulok a nyílt üléshez.
Majoros István korelnök: Javaslom, hogy Kun János képviselıt a szavazásból ne zárjuk ki.
Aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
38/2010. (X.15.) ÖH
Kun János szavazásban történı
részt vétele
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Kun
alpolgármesteri tisztségének megválasztása szavazásból nem zárja ki.

Jánost

az

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2010. október 15.

Majoros István korelnök: A következıkben titkos szavazásra kerül sor, ezért felkérem az
Ügyrendi Bizottság elnökét a titkos szavazás lebonyolítására, eredmények megállapítására, az
eredmény jegyzıkönyvben történı rögzítésére és a szavazás eredményének Képviselı-testület
elıtt történı ismertetésére.
A szavazás idejére szünetet rendelek el.
sz ü n e t
Majoros István korelnök:
eredményét.

Felkérem Makainé Antal Anikót ismertesse a szavazás

Makainé Antal Anikó szavazatszámláló bizottság elnöke: Ismertetem a titkos szavazás
eredményét.
A Képviselı-testület tagjai közül jelen van 5 fı.
Felsılajos Község Alpolgármesterének megválasztása tárgyában megtartott szavazás
eredménye:
A leadott összes szavazat száma 5 db.
Az összes érvényes szavazat száma 5 db.
Az összes érvénytelen szavazat száma 0 db.
Kun Jánosra leadott szavazatok száma 5 db, ebbıl
- érvényes szavazatok száma 5 db.
- érvénytelen szavazatok száma 0 db.
A fentiek alapján Felsılajos Község Alpolgármestere Kun János lett, mert 5 db. érvényes
szavazatot kapott.
A titkos szavazás jegyzıkönyve jelen jegyzıkönyvhöz csatolva.
Majoros István korelnök: Köszönöm a tájékoztatást, kérem a Képviselı-testületet
határozatban fogadjuk el a titkos szavazás eredményét.
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Kérem aki egyetért az elhangzottakkal kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.

39/2010.(X.15.) ÖH
Alpolgármester választása
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az Ügyrendi
Bizottság elnöke által elıterjesztett beszámolót az alpolgármester választás titkos
szavazásáról. A beszámoló alapján megválasztott alpolgármester Felsılajos községben
Kun János.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı. 2010. október 15.

Majoros István korelnök: A választást követıen az alpolgármester úr esküjével folytatnánk
munkánkat, felkérem Makainé Antal Anikót, mint a legfiatalabb képviselıt az eskü
szövegének elıolvasására.
Makainé Antal Anikó képviselı
Elıolvassa az eskü szövegét.
„Én Kun János esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hü leszek: az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom: a tudomásomra jutott
titkot megırzöm: az alpolgármesteri tisztségembıl eredı feladataimat Felsılajos fejlıdésének
elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”
Eskütételrıl szóló jkv. jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi.

8. napirendi pont
A polgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapítása
Elıadó: Majoros István korelnök
Majoros István korelnök: A következıkben javaslatot teszek a polgármester tiszteletdíjára.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló törvény értelmében: „A társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíját a képviselı-testület összegszerően állapítja meg az alakuló, illetve a polgármester
megválasztását követı ülésén a törvényben megállapított illetményalap és az alábbi keretek
között meghatározott szorzószám szorzataként: 1000-nél kevesebb lakosú település esetén a
szorzószám 2.5-4.5.
A köztisztviselık jogállásáról szóló törvény szerint megállapított illetményalap 38.650 Ft. A
szorzószám Felsılajos esetében 2.5-4.5, azaz a megállapítható tiszteletdíj 96.625 Ft – 173.925
Ft. lehet. A korábbi polgármester tiszteletdíja a 8/2008. (II.13.) ÖH alapján 251.225 Ft. volt.
Ez a 6.5-es szorzónak felelt meg, tekintettel arra, hogy a lakosságszám alapján a település az
1000 feletti kategóriába tartozott. Jelenleg a lakosság-számunk 1000 fı alatt van.
Az illetmény, tiszteletdíj és egyéb juttatás közérdekő adat, nyilvános ülésen kell tárgyalni.
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Juhász Gyula polgármester: Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy a szavazásban nem
kívánok részt venni a tiszteletdíj és a költségátalány megállapítása napirendeknél.
Majoros István korelnök: Az általam elmondottakra való tekintettel javaslatot teszek a
polgármester tiszteletdíjára 173.925 Ft. összegre. Kérem a Képviselı-testületet szavazzunk.
Aki ezzel egyetért kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal (l fı Juhász Gyula nem szavaz) a
következı határozatot hozta.
40/2010.(X.15.) ÖH
Polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Juhász Gyula polgármester
tiszteletdíját 2010. október 3-tól bruttó 173.925 Ft-ban állapítja meg.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı. 2010. október 15.

Majoros István korelnök: Juhász Gyula polgármester költségátalányának megállapításáról
kell a következı napirendi pontban dönteni.
A polgármestert, választása szerint – a tisztsége ellátásával összefüggı, az általa elılegezett,
számlákkal igazolt költségei megtérítése helyett -, költségátalány illeti meg. A költségátalány
mértéke – a képviselı-testület döntése alapján – a polgármester tiszteletdíja 20-30 %-ának
megfelelı összeg.
Ha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékérıl a képviselı-testület
a következı ülésén köteles határozni. Ha a képviselı-testület bármely okból nem hoz
határozatot, a polgármestert a képviselı-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a
költségátalány törvényben meghatározott minimális összege (tiszteletdíj 20 %-a) illeti meg.
2010. január l-jétıl megváltoztak a költségtérítésre vonatkozó személyi jövedelemadó
szabályok, így a költségátalány esetében is számlával kell igazolni a tisztséggel összefüggı
kiadásokat. Elszámolás hiányában a fennmaradó összeg után jövedelemadót kell fizetni.
A megállapítható költségátalány összege maximum 52.178 Ft. lehet.
A korábbi polgármester költség átalányát 2008. január l-tıl 75.368 Ft-ban állapította meg a
korábbi képviselı-testület, amely összeg a 6.5-es szorzóval számított tiszteletdíj 251.225 Ft.
30 %-a volt. Tekintettel arra, hogy a jelenleg megállapítható legmagasabb összeg is jóval
alatta marad a korábban megállapított költségátalánynak, ami adódik a megváltozott
lakosságszámból, így javaslatot teszek arra, hogy Juhász Gyula polgármester költségátalányát
52.178 Ft-ban állapítsuk meg.
Kérem aki ezzel egyetért kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 szavazattal (1 fı Juhász Gyula nem szavazott) a
következı határozatot hozta.

41/2010.(X.15.) ÖH
Polgármester költségátalányának megállapítása
Határozat
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Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Juhász Gyula polgármester
költségátalányát 2010. október 3-tól havi 52.178 Ft-ban állapítja meg.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı. 2010. október 15.

9. napirendi pont
Alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának a megállapítása
Elıadó: Majoros István korelnök
Majoros István korelnök: Javaslatot teszek az alpolgármester tiszteletdíjára.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló törvény alapján a képviselı-testület társadalmi megbízatású
alpolgármesternek a 2000, illetve annál kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat
meg úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját.
Az elızı ciklusban az alpolgármester tiszteletdíja 70.800 Ft/hó volt 2008. január l-tıl.
Javasolom, hogy jelenleg is ilyen összegben állapítsa meg a képviselı-testület az
alpolgármester tiszteletdíját.
Kun János alpolgármester: Bejelentem személyes érintettségemet, és nem kívánok a
szavazásban részt venni.
Majoros István korelnök: Kérem aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester tiszteletdíja
2010. október 15-tıl havi 70.800 Ft. legyen kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a képviselı-testület 4 szavazattal ( 1 fı Kun János nem szavaz) a
következı határozatot hozta.
42/2010.(X.15.) ÖH
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Kun János alpolgármester
tiszteletdíját 2010. október 15-tıl havi 70.800 Ft-ban állapítja meg.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı. 2010. október 15.

Majoros István korelnök: A törvény értelmében lehetıség van arra, hogy az alpolgármester
részére is állapítson meg a képviselı-testület költségátalányt, melynek összege az
alpolgármester tiszteletdíjának 10-20 %-a közötti összeg. Ezen jogszabályi rendelkezésre
tekintettel kérem a képviselı-testületet, hogy az alpolgármester részére állapítson meg a
tiszteletdíja 20 %-ának megfelelı összegben költségátalányt, melynek összege 14.160 Ft/hó
lenne.
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Kérem aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester költségátalánya 2010. október 15-tıl havi
14.160 Ft. legyen, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal (1 fı Kun János nem szavaz) a
következı határozatot hozta.
43/2010.(X.15.) ÖH
Alpolgármester költségátalányának megállapítása
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Kun János alpolgármester
költségátalányát 2010. október 15-tıl havi 14.160 Ft-ban állapítja meg.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı. 2010. október 15.

10. napirendi pont
Tájékoztató a Képviselı-testület részére az összeférhetetlenségi szabályokról és a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrıl
Elıadó: Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Majoros István korelnök: A következı napirendben néhány tájékoztatással élnék a
képviselı-testület felé. Elıször is felhívom a figyelmet az összeférhetetlenség kezelésére, azaz
a helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló törvény alapján az
önkormányzati képviselı a megbízólevelének átvételét, illetve az összeférhetetlen helyzet
keletkezését, vagy annak az önkormányzati képviselı tudomására jutását követı 30 napon
belül köteles a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot megszüntetni, az
összeférhetetlen tisztségrıl való lemondását írásban benyújtani és annak másolatát átadni a
polgármesternek. Ehhez segítségül jegyzı asszony elkészítette a képviselık részére a
Belügyminisztérium honlapján található „Az önkormányzati képviselık és a polgármesterek
összeférhetetlenségi szabályainak alkalmazásához” címő módszertani ajánlást. Kérem ezt
minden tanulmányozza át.
Felhívom továbbá a képviselı-testület figyelmét, a vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos
kötelezettségre, azaz a polgármester, a helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján
megválasztásakor, az önkormányzati képviselı a helyi önkormányzati képviselık
jogállásának egyes kérdéseirıl szóló törvény alapján megbízólevelének átvételétıl számított
30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni, melyhez a nyomtatványokat a képviselık
rendelkezésére bocsátjuk. Az önkormányzati képviselı ezt követıen minden év január l-jétıl
számított 30 napon belül a törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A
képviselı saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élı házasvagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát.
Ehhez segítségül jegyzı asszony elkészítette a képviselık részére a nyomtatványokat kísérı
levéllel együtt.
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11. napirendi pont
Az önkormányzat gazdasági programja elkészítésére megbízás adása
Elıadó: Majoros István korelnök
Majoros István korelnök: Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját. A törvény
szerint a gazdasági programot az alakuló ülést követı 6 hónapon belül kell elfogadni, illetve
felülvizsgálni.
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 24/2007. határozatában elfogadta a
gazdasági programot a 2007-2010-es évekre. Tekintettel arra, hogy a gazdasági program
lejárt, így új gazdasági program elkészítésérıl kell gondoskodni az alakuló ülést követı 6
hónapon belül.
Kérem aki egyetért azzal, hogy megbízzuk a jegyzıt, hogy Felsılajos község Önkormányzata
Képviselı-testületének gazdasági programját készítse kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
44/2010.(X.15.) ÖH
Az önkormányzat gazdasági programja elkészítésére megbízás adása
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a jegyzıt, hogy
Felsılajos község Önkormányzata Képviselı-testületének gazdasági programját készítse
el.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı. 2010. október 15.
a felülvizsgálat elvégzésére
2011. április 15.

12. napirendi pont
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselıé-testületének 5/2007.(III.29.) rendeletének
felülvizsgálatára megbízás adása
Elıadó: Majoros István korelnök
Majoros István korelnök: A helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében: „a
képviselı-testületek az alakuló ülésüket követı fél éven belül felülvizsgálják, megalkotják a
szervezeti és mőködési szabályzatukat. Az alakuló ülésen történt SZMSZ módosítás nem
helyettesíti az átfogó felülvizsgálatot.
Kérem aki egyetért azzal, hogy megbízzuk az Ügyrendi Bizottságot, hogy Felsılajos Község
Önkormányzata Képviselı-testületének a Képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési
szabályzatáról szóló 5/2007. (III.29.) rendeletét vizsgálja felül, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
45/2010.(X.15.) ÖH
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselıtestületének 5/2007.(III.29.) rendeletének
felülvizsgálatára megbízás adása
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Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza az Ügyrendi
Bizottságot, hogy Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a
Képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló
5/2007.(III.29.) rendeletét vizsgálja felül.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı. 2010. október 15.,a felülvizsgálat elvégzésére 2011. április 15.
Majoros István korelnök: Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez értünk,
megköszönöm mindenkinek az együttmőködést és ezennel az alakuló ülést 11.05 órakor
bezárom.

kmf.

/: Juhász Gyula ./
polgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyzı

Jegyzıkönyv hitelesítık:

/: Makainé Antal Anikó :/
képviselı

/. Kun János :/
alpolgármester

