Felsőtárkány Község Önkormányzata
3324 Felsőtárkány, Fő út 101.

Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157
e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu

Jegyzőkönyv
Készült Felsőtárkány Község Polgármesteri Hivatalának tárgyaló helyiségében a 2010.
november 5-én megtartott képviselő-testületi ülésen.

Határozatok:

Tárgya:

70/2010. (XI. 5.) A Képviselő-testület bizottságai elnevezésének módosítása
71/2010. (XI. 5.) A Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása
72/2010. (XI. 5.) Az Emberi Erőforrás Bizottság tagjainak megválasztása
Rendeletek:

Tárgya:

12/2010. (XI. 5.) Az alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló
4/2008. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet módosítása
A jegyzőkönyv vezetése 172. oldaltól 176. oldalig folyamatos számozással történik.
Napirendi pontok:
1. A Képviselő-testület bizottsági tagjainak megválasztása
2. Előadó: polgármester
3. A képviselői tiszteletdíjak megállapítása
Előadó: polgármester
4. Az SZMSZ elfogadása
Előadó: jegyző
5. Egyebek
Jelen vannak:
dr. Juhász Attila Simon polgármester
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző
Pelyhe Istvánné alpolgármester
Bajzát Ferenc képviselő
Kakuk Pál képviselő
Kapuvári Csaba Dezső képviselő
Szántósi Rafael képviselő
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dr. Juhász Attila Simon polgármester:
Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen Juhász
Csaba István képviselő nem jelent meg, előzetesen jelezte, hogy az ülésre később érkezik.
Megállapítom, hogy a képviselői létszám 6 fő, az ülés határozatképes.
Ismertetem a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
1. Napirendi pont
A Képviselő-testület bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: dr. Juhász Attila Simon polgármester
dr. Juhász Attila Simon polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző testületi ülésen két bizottságot választottunk. A két bizottság marad, viszont a nevek
módosítása vált szükségessé egyrészt, azért hogy jobban lefedje azt a tevékenységet, ami a két
bizottsághoz kapcsolódik.
Pelyhe Istvánné alpolgármester:
Javaslom, hogy az Emberi Erőforrás Bizottság elnevezést módosítsuk Szociális és Egyéb
Emberi Erőforrás Bizottságra.
Kapuvári Csaba képviselő:
Az Emberi Erőforrás tükrözi a szociális ügyeket is ezért javaslom a bizottság nevét Emberi
Erőforrás Bizottság (EEB) elnevezésre módosítani.
Javaslom, hogy a bizottságok elnevezését az alábbiak szerint módosítsuk:
1. Pénzügyi Bizottság (PB)
2. Emberi Erőforrás Bizottság (EEB)
Kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
70/2010. (XI. 5.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bizottságai elnevezését az
alábbiak szerint módosítja:
a Pénzügyi Gazdasági és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnevezést:
Pénzügyi Bizottság (PB) elnevezésre
a Szociális Bizottság elnevezést:
Emberi Erőforrás Bizottság (EEB) elnevezésre
módosítja.
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A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a határozat Szervezeti és Működési Szabályzatban
történő átvezetésére.
Felelős: jegyző
Határidő: 2010. 11. 30. és folyamatos
dr. Juhász Attila Simon polgármester:
Javaslom a Pénzügyi Bizottság elnökének Szántósi Rafael képviselő, tagjának Bajzát Ferenc
képviselő megválasztását. A PB tevékenységi körének kialakítására sort kell keríteni, a
beruházási feladatok is ide kerülnének, a bizottság egy külső taggal bővülhet. Külső tagként
javaslom Csáti Sándor megválasztását, aki már az előző két ciklusban is végzett pénzügyi,
illetve beruházási bizottsági munkát.
A jelöltek a jelölést elfogadják.
Javaslom a T. Képviselő-testületnek a Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztását.
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
71/2010. (XI. 5.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság
tagjának:
Szántósi Rafael képviselőt
Bajzát Ferenc képviselőt
külső tagnak: Csáti Sándor Felsőtárkány, Koronás u. 22. szám alatti lakost választja
meg.
dr. Juhász Attila Simon polgármester:
Az Emberi Erőforrás Bizottság közművelődési feladatokat is el kell, hogy lásson, gazdasági
jelentőségük van akár kiadási, akár bevételi oldalon.
Javaslom, a bizottság elnökének Kapuvári Csaba Dezső, tagjainak Juhász Csaba István és
Kakuk Pál képviselők megválasztását.
Jelöltek elfogadják.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
72/2010. (XI. 5.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrás
Bizottság tagjainak:
Kapuvári Csaba Dezső képviselőt
Juhász Csaba István képviselőt
Kakuk Pál képviselőt
választja.
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2. Napirendi pont
A képviselői tiszteletdíjak megállapítása
Előadó: dr. Juhász Attila Simon polgármester
dr. Juhász Attila Simon polgármester:
Az 1994. évi LXIV. törvény rendelkezik a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról.
A fenti jogszabály, valamint a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján elkészült a tiszteletdíjakról
szóló rendelet-tervezet, melynek elfogadását javaslom.
Pelyhe Istvánné alpolgármester:
Azért lett felemelve, hogy a legmagasabb legyen, ami köztehermentes
50.000.- Ft költségtérítés + 50.000.- Ft tiszteletdíjat, egy részéről valamelyik civilszervezet
javára lemondok. Korábban az 50.000.- Ft adómentes volt, nekem is kedvezőbb volt, de
ebben az évben már járulékköteles is. Fogom kérni az informatikust, jelölje meg, hogy melyik
összeg mit takar.
Bajzát Ferenc képviselő:
Új javaslattal élnék a tiszteletdíjak vonatkozásában.
Pelyhe Istvánné alpolgármester :
Én ezt a tiszteletdíjat tartom megfelelőnek.
Szántósi Rafael képviselő:
Javaslom, hogy legyünk mértékletesek.
Bajzát Ferenc képviselő:
Az előző testületben volt Cafeteria és volt Internet is.
Kakuk Pál képviselő:
Az eredeti előterjesztés elfogadását javaslom.
Szavazás Bajzát Ferenc képviselő módosító indítványáról:
A képviselő-testület Bajzát Ferenc képviselő módosító indítványát 4 nem szavazattal, 1 igen
szavazat mellett, 1 tartózkodással nem támogatja.
Szántósi Rafael képviselő:
Javaslom, hogy két részletben szavazzunk.
A 2. §-nál a „nyilatkoznak” szót „nyilatkozhatnak”-ra javítani és kivenni a „minden év január
és június 20-ig” részt.

A Képviselő-testület a rendelet 1. §-át 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében elfogadta.
A Képviselő-testület a rendelet 2. §-át egyhangúlag elfogadta.
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dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző:
Bizottsági ülésen az EEB úgy döntött, hogy a bizottság munkájának segítésére külső tagot
nem, hanem eseti szakértőt fog felkérni. Ennek díjáról dönthetne a testület.
Kapuvári Csaba képviselő:
Ha szükséges adott esetben fizetünk szakértőt.
Szántósi Rafael képviselő:
Javaslom, hogy fogadjuk el ezt a javaslatot és évente felülvizsgálhatjuk.
A Képviselő-testület a rendelet tervezetet egyhangúlag elfogadta.
Felsőtárkány Község Önkormányzatának 12/2010. (XI. 5.) számú, az alpolgármester, a
képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendeletét lásd. 1. sz. mellékletként.
dr. Juhász Attila Simon polgármester:
Amennyiben további kérdés-észrevétel nincs, az ülést 19.00 órakor bezárom.
k.m.f.
dr. Juhász Attila Simon
polgármester

dr. Pusztai-Csató Adrienn
jegyző

