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Községi Önkormányzat
Nemeskér
7 -1/2014.

JEGYZŐKÖNYV

HATÁROZAT

NAPIREND

27/2014.(X.23.)

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása

28/2014.(X.23.)

A választás eredményéről szóló tájékoztató
elfogadása

29/2014.(X. 23.)

Joóné Nagy Csilla polgármester
programjának elfogadása

30/2014.(X.23.)

A polgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítása

31/2014.(X.23.)

Lemondás után a polgármester
tiszteletdíjának és költségtérítésének
ismételt megállapítása

32/2014.(X. 23.)

Az ügyrendi bizottság elnökének
megválasztása

33/2014.(X. 23.)

Az ügyrendi bizottság tagjának
(Horváth Zoltán ) megválasztása

34/2014.(X. 23.)

Az ügyrendi bizottság tagjának
(Plechl Richárd ) megválasztása

35/2014.(X. 23.)

Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármester
megválasztása

36/2014.(X.23.)

Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármester
tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítása
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Községi Önkormányzat
Nemeskér
7-1/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. október 23-án az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
alakuló üléséről.
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester
Musztácsné Szigethy Zsanett
Horváth Gyuláné
Horváth Zoltán
Plechl Richárd képviselők
Lukács Antalné jegyző
Meghívott: Kálmán Zsoltné a Nemeskéri Helyi Választási Bizottság elnöke
Joóné Nagy Csilla: köszönti az alakuló ülésen megjelenteket megállapítja,hogy a képviselőtestület tagjai teljes létszámban megjelentek ,így az alakuló ülés határozatképes, azt
megnyitja.
Joóné Nagy Csilla a napirendekre az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat
fogadja el a mai ülésén:
1.) A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
2. )A képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása
3.) A polgármester programjának ismertetése
4.) A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
5.) Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
6.)Alpolgármester megválasztása, eskütétele
7.)Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
8.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
27/2014.(X.23.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.) A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
2. )A képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása
3.) A polgármester programjának ismertetése
4.) A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
5.) Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
6.)Alpolgármester megválasztása, eskütétele
7.)Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
8.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

1.) A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Joóné Nagy Csilla: felkéri Kálmán Zsoltnét a Nemeskéri Helyi Választási Bizottság elnökét
tájékoztatójának megtartására.
(írásos előterjesztés csatolva)
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.október 12-én megtartott
választás eredményéről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
28/2014.(X.23.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014.október 12-én megtartott választás eredményéről szóló
tájékoztatót az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző

2. )A képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása
Joóné Nagy Csilla felkéri Kálmán Zsoltnét az eskütétel levezetésére és a megbízólevelek
átadására. A képviselők az esküt letették, az esküokmányt aláírták.
Ezt követően a Nemeskéri Helyi Választási Bizottság elnöke részükre a megbízólevelet
átadta.
Kálmán Zsoltné felkéri Joóné Nagy Csillát az eskü letételére.
Joóné Nagy Csilla az esküt letette, az esküokmányt aláírta, majd ezt követően a
megbízólevelet átvette.
3.) A polgármester programjának ismertetése
Lukácsné felkéri a polgármestert programjának ismertetésére.
Joóné Nagy Csilla : ismerteti az 5 éves ciklusra vonatkozó fő célkitűzéseit.

( írásos előterjesztés csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Joóné Nagy Csilla polgármester
programját az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
29/2014.(X.23.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Joóné Nagy Csilla polgármester programját az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

4.) A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Lukácsné:A polgármester illetményéről és tiszteletdíjáról, költségtérítéséről Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban :Mötv.)71.§-a
rendelkezik.
A Mötv.71.§ (2) bekezdése kimondja:
„A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a
helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott
alapilletményéből,illetménykiegészítéséből,vezetői illetménypótlékából álló illetményének
összegével.” Ennek összege jelenleg 747 877 Ft.
A Mötv. alapján a polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a.)20 %-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében,
b.)40 %-a a 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében.
A Mötv. 71.§ (5) bekezdése alapján:
„A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50 %-ával
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.”

Ennek alapján a polgármesternek 500 fő lakosságszám alatti településen 74 788 Ft
állapítható meg. A törvény ettől való eltérítésre lehetőséget nem biztosít.
A Mötv. 71.§ (6) bekezdése értelmében:
A főállású polgármester,a társadalmi megbízatású polgármester,a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének,tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.
Ez a mi önkormányzatunk esetében 11 218 Ft lehet. Ennél magasabb összegű költségtérítés
megállapítására a képviselő-testületnek nincs lehetősége.
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Bejelentem a képviselő-testületnek, hogy előzetes egyeztetés alapján Joóné Nagy Csilla
polgármester a döntéshozatalban nem vesz részt. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a
polgármester asszony tiszteletdíját 74 788 Ft-ban, költségtérítését 11 248 Ft-ban állapítsa
meg.
Lukácsné az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete Joóné Nagy Csilla polgármester részére
2014. október 12- től
a.) havi 74 788 Ft tiszteletdíjat,
b.) havi 11 218 Ft költségtérítést állapít meg.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: 2014.november 5.
Felelős: Lukács Antalné jegyző

A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
30/2014.(X.23.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Joóné Nagy Csilla polgármester részére
2014. október 12- től
a.) havi 74 788 Ft tiszteletdíjat,
b.) havi 11 218 Ft költségtérítést állapít meg.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat
közlésével.
Határidő: 2014.november 5.
Felelős: Lukács Antalné jegyző

Joóné Nagy Csilla írásban bejelenti,hogy csak a választást megelőzően folyósított
tiszteletdíjra – 50 000 Ft –ra tart csak igényt,így 24 788 Ft-ról lemond.
Továbbá bejelenti, hogy az 50 000 Ft után járó költségtérítésre tart igényt.
Lukácsné: bejelenti a képviselő-testületnek, hogy előzetes egyeztetés alapján Joóné Nagy
Csilla polgármester a döntéshozatalban nem vesz részt. Javasolja a képviselő-testületnek,
hogy a polgármester asszony tiszteletdíját 50 000 Ft-ban, költségtérítését 7500 Ft-ban
állapítsa meg.
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Lukácsné az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete Joóné Nagy Csilla polgármester részére
2014. október 12- től
a.) havi 50 000 Ft tiszteletdíjat,
b.) havi
7 500 Ft költségtérítést állapít meg.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: 2014.november 5.
Felelős: Lukács Antalné jegyző

A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
31/2014.(X.23.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Joóné Nagy Csilla polgármester részére
2014. október 12- től
a.) havi
b.)havi

50 000 Ft tiszteletdíjat,
7 500 Ft költségtérítést állapít meg.

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat
közlésével.
Határidő: 2014.november 5.
Felelős: Lukács Antalné jegyző

5.)Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
Lukácsé: az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 17.§ (1) és (2) bekezdése
alapján:
(1) A képviselő-testület tagjaiból állandó három fős Ügyrendi Bizottságot hoz létre.
(2) Az Ügyrendi Bizottság feladata:
a) A polgármester és a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának
nyilvántartása, ellenőrzése és a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatása,
b) A polgármester és a helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének
kivizsgálása,
c) A titkos szavazások lebonyolítása.
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Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: javaslom a képviselő-testület tagjainak, hogy az Ügyrendi Bizottság
elnökét és tagjait válassza meg. Az Ügyrendi Bizottság elnökének Horváth Gyulánét,
tagjainak Horváth Zoltán,és Plechl Richárd képviselőket javaslom.
Megkérdezem a jelölteket, hogy a jelölést elfogadják-e, kérik-e zárt ülés tartását.
A jelöltek a jelölést elfogadták, nem kérték zárt ülés tartását.
Bejelentem, hogy előzetes egyeztetés alapján a jelöltek a személyükre vonatkozó
döntéshozatalban nem kívánnak részt venni.
A képviselők a jelöltekre személyenként külön-külön szavaztak.
Joóné Nagy Cilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökének
Horváth Gyulánét választja meg.
Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak felsorolását a Szervezeti és Működési
Szabályzat 3. számú függeléke tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2014.november 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
32/2014.(X.23.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Ügyrendi Bizottság elnökének Horváth Gyulánét
választja meg.
Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak felsorolását a
Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú függeléke
tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat
közlésével.
Határidő: 2014.november 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjának
Horváth Zoltánt választja meg.
Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak felsorolását a Szervezeti és Működési
Szabályzat 3. számú függeléke tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2014.november 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
33/2014.(X.23.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Ügyrendi Bizottság tagjának Horváth Zoltánt
választja meg.
Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak felsorolását a
Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú függeléke
tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat
közlésével.
Határidő: 2014. november 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjának
Plechl Richárdot választja meg.
Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak felsorolását a Szervezeti és Működési
Szabályzat 3. számú függeléke tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2014.november 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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34/2014.(X.23.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Ügyrendi Bizottság tagjának Plechl Richárdot
választja meg.
Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak felsorolását a
Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú függeléke
tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat
közlésével.
Határidő: 2014. november 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
6.)Az alpolgármester megválasztása, eskütételére
Joóné Nagy Csilla:A Mötv. 74 §(1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület a
polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester
helyettesítésére, munkájának a segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert
választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül köteles
megválasztani.
Javaslatot teszek az alpolgármester személyére. Alpolgármesternek Musztácsné Szigethy
Zsanett képviselőt javaslom.
A képviselők a javasolt személlyel egyetértettek.
Bejelentem a képviselő-testületnek, hogy előzetes egyeztetés alapján Musztácsné Szigethy
Zsanett a döntéshozatalban nem vesz részt, nem kéri zárt ülés tartását.
Felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy a titkos szavazást bonyolítsák le. A szavazás idejére
szünetet rendel el.
Horváth Gyuláné az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét, mely
szerint: Musztácsné Szigethy Zsanett 4 érvényes szavazatot kapott, érvénytelen szavazat nem
volt.
A titkos szavazásról készült külön jegyzőkönyv csatolva.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Musztácsné Szigethy Zsanettet
alpolgármesternek megválasztja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
35/2014.(X.23.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Musztácsné Szigethy Zsanettet alpolgármesternek megválasztja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző

Joóné Nagy Csilla felkéri Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármestert, hogy e minőségében
az esküt tegye le, majd szíveskedjen az esküokmányt aláírni. Ezt követően a polgármester
részére a megbízólevelet kiadja.

7.)Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Lukácsné:a Mötv.80.§ (2) és (3) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90 %ában állapítja meg, melynek egészéről és meghatározott részéről a képviselő-testülethez
intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
A Mötv.80.§ (3)bekezdése értelmében:
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának15 %-ában meghatározott összege
költségtérítésre jogosult.
Bejelentem, hogy előzetes egyeztetés alapján az alpolgármester a döntéshozatalban nem vesz
részt, és nem kéri zárt ülés tartását.
Javaslom Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármester részére 2014. október 12-től
a.) havi
35 000 Ft tiszteletdíjat,
b.) havi
5 250 Ft költségtérítést megállapítson meg a testület.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Musztácsné Szigethy Zsanett
alpolgármester részére 2014. október 12-től
a.) havi
35 000 Ft tiszteletdíjat,
b.) havi
5 250 Ft költségtérítést megállapít meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2014.október 31.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
36/2014.(X.23.)határozat:Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármester részére
2014. október 12-től
a.) havi
b.) havi

35 000 Ft tiszteletdíjat,
5 250 Ft költségtérítést megállapít meg.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat
közlésével.
Határidő: 2014.október 31.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

Musztácsné Szigethy Zsanett írásban bejelenti,hogy a tiszteletdíjra és költségtérítésre nem
tart igény. A lemondása a ciklus végéig érvényes. A képviselő-testület a bejelentést tudomásul
veszi.
A lemondó nyilatkozat a jegyzőkönyvhöz csatolva.

8.)Egyéb feladatok
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a Mötv.39 §-a értelmében:
Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd azt követően minden év január l-jétől
számított 30 napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni.
Az önkormányzati képviselő a saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles
a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának,valamint a gyermekének
(továbbiakban: hozzátartozó ) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.
A vagyonnyilatkozatok tételének elmulasztása esetén-annak benyújtásáig-az önkormányzati
képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni
juttatást, költségtérítést nem kaphat.
A vagyonnyilatkozatot az erre kijelölt bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. Az önkormányzati
képviselő vagyonnyilatkozata –az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételévelközérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem
nyilvános, abba csak a bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.
A polgármester vagyonnyilatkozatára a törvény értelmében ugyanezen szabályok
vonatkoznak.
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