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--------------------------------------------------

6./2010. sz.

JEGYZİKÖNYV

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testületének
2010. október 15-én megtartott alakuló ülésérıl
Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester
Fehér István képviselı
Hegedős Lászlóné képviselı
Kecskeméti Zoltán képviselı
Kigyósi Krisztián képviselı (4 fı képviselı)

Tanácskozási joggal meghívott: Lırincz Edit jegyzı
Vörös László Helyi Választási Bizottság elnöke

Kecskeméti Zoltán képviselı (korelnök) köszönti az alakuló ülésen megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképességét, azt megnyitja. Elmondja, hogy az önkormányzati
törvény értelmében az alakuló ülést a legidısebb települési képviselı, mint korelnök vezeti,
majd javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Az ülés napirendje:
1./ Választás végleges eredményének ismertetése, megbízólevelek ünnepélyes átadása.
Elıadó: Vörös László Helyi Választási Bizottság elnöke
2./ Képviselı-testület és a polgármester eskütétele
Elıadó: Kecskeméti Zoltán képviselı
3./ Polgármester programjának ismertetése
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
4./ Polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Javaslattevı: kecskeméti Zoltán képviselı
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5./ Az SZMSZ módosítása, bizottság megválasztása
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
6./ Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétele
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
7./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
8./ Megbízás adása SZMSZ felülvizsgálatára
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
9./Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társuláshoz történı csatlakozási kérelemrıl döntés
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
10./A vörösiszap-katasztrófa károsultjainak támogatásáról döntés
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
A képviselı-testület az ismertetett napirendet egyhangúlag elfogadta.

Az elsı napirendi pont tárgyalása:
Választás végleges eredményének ismertetése,
megbízólevelek ünnepélyes átadása.
Elıadó: Vörös László Helyi Választási Bizottság elnöke
Kecskeméti Zoltán képviselı, korelnök köszönti Vörös Lászlót, a helyi választási bizottság
elnökét és felkéri, hogy ismertesse a 2010. október 3-i választás eredményét.
Vörös László helyi választási bizottság elnöke köszönti az újonnan megválasztott
képviselıket és a polgármestert. A választás eredményének ismertetése után átadja a
képviselıknek és a polgármesternek a megbízó levelet.
A második napirendi pont tárgyalása:
Képviselı-testület és a polgármester eskütétele
Elıadó: Kecskeméti Zoltán képviselı
Kecskeméti Zoltán képviselı, korelnök: felkéri Vörös Lászlót a választási bizottság elnökét,
hogy az eskü szövegének elımondásával tegye lehetıvé a képviselık és a polgármester
eskütételét.
Vörös László a választási bizottság elnöke elıször a képviselık, majd a polgármester
eskütételét bonyolítja le.
Ezt követıen a képviselık és a polgármester az eskü letételét igazoló jegyzıkönyvet aláírták.

A harmadik napirendi pont tárgyalása:
Polgármester programjának ismertetése
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
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/ Írásos program jkv.-hez mellékelve /

Kecskeméti Zoltán képviselı, korelnök felkéri a polgármestert, hogy tartsa meg
programismertetıjét.
Tóth Ferenc polgármester ismerteti a következı négy évre szóló elképzeléseit, programját.

A negyedik napirendi pont tárgyalása:
Polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Javaslattevı: Kecskeméti Zoltán képviselı

Tóth Ferenc polgármester bejelenti napirenddel kapcsolatban személyes érintettségét és 15
óra 40 perckor távozik az ülésterembıl.
A Képviselı-testület 4 fıvel határozatképesen folytatja munkáját.
Kecskeméti Zoltán képviselı, korelnök elmondja, hogy az alakuló ülés kötelezı napirendje a
polgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Tájékoztatja a képviselıket, hogy a polgármester tiszteletdíját a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseirıl, valamint a köztisztviselık jogállásáról szóló törvény vonatkozó
rendelkezési alapján az önkormányzati rendeletben megállapított illetményalap (38 650.-Ft)
és a lakosságarányosan meghatározott szorzószám szorzatként, összegszerően kell
megállapítani.
Az 1000-nél kevesebb lakosú település esetén a szorzószám: 2,5 - 4,5.
Tehát összegszerően: 96 625.-Ft-tól 173 925.-Ft-ig állapítható meg.
A korelnök elmondja, hogy a polgármester tiszteletdíját az elızı ciklusban 120. 000.forintban állapította meg a testület. A polgármester tiszteletdíját a „Boróka” alapítványhoz
juttatta el az elsı és második ciklus során is.
Javasolja, hogy a polgármesteri tiszteletdíj 140 000.-Ft legyen.
Kéri a képviselı-testület véleményét, javaslatát.
Fehér István képviselı támogatja a korelnök javaslatát.
Hegedős Lászlóné képviselı a javasolt összeggel egyetért, támogatja.
Képviselı-testület részérıl más javaslat nem történt, így 4 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta.
19./2010.(X. 15.) határozat
Polgármester tiszteletdíjának megállapítása
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Határozat

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 4. § (1)
bekezdésében meghatározottakra, Tóth Ferenc társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíját
2010. október 3-tól 140.000Ft/hó
összegben állapítja meg.
A tiszteletdíjhoz kapcsolódó – munkáltatót terhelı – járulékfizetési
kötelezettség a községi önkormányzatot terheli.

Határidı: 2010. október 31.
Felelıs: Lırincz Edit jegyzı

Tóth Ferenc polgármester 15 óra 50 perckor visszajön az ülésterembe, így a testület 5 fıvel
határozatképesen folytatja munkáját.
Tóth Ferenc polgármester megköszöni a tiszteletdíj megállapítását, azonban kéri, hogy a
tiszteletdíj számfejtett nettó összegét az önkormányzati hivatal a Kunbaracsi Boróka
Alapítvány számlájára utalja havonta.
Mivel a Képviselı-testület ezek után megalakultnak tekinthetı, a korelnök átadja a
polgármester pedig átveszi az ülés vezetését.
Az ötödik napirendi pont tárgyalása:
Az SZMSZ módosítása, bizottság megválasztása
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az SZMSZ módosítását
jelenleg csak annyiban kívánja javasolni, hogy a vagyonnyilvántartó bizottság egy tagját meg
kell választani, az elnök személye változatlan maradhat, Hegedős lászlóné személyében.
Továbbá elmondja, hogy az SZMSZ átfogó vizsgálatát és módosítását külön napirend
keretében javasolja tárgyalni és meghatározni.
A polgármester javaslatot tesz a vagyonnyilvántartó bizottság tagjának személyére:
Tag: Kigyósi Krisztián képviselı
A szavazáshoz minısített többség szükséges (3 fı)

A polgármester megkérdezi a javaslatba került személyt, hogy vállalja-e a vagyonnyilvántartó
bizottságba történı tagsági jelölést.
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Kigyósi Krisztián nyilatkozik, hogy vállalja a jelölést.
A jelölt bejelenti, személyes érintettségét.
A Képviselı-testület döntéshozatalból történı kizárásról szavaz.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza.

20./2010.(X. 15.) határozat
döntéshozatalból való kizárásról

Határozat

Kunbaracs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy
Kigyósi Krisztián bizottsági jelöltet nem zárja ki a döntéshozatalból.

Felelıs: Tóth Ferenc polgármester
Határidı: azonnal

Döntéshozatal a vagyonnyilvántartó bizottsági tag választásáról.
Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza.
21./2010.(X. 15.) határozat
vagyonnyilvántartó bizottsági tag megválasztásáról

Határozat

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV.
törvény 22. §-ának (1) bekezdése, valamint az önkormányzat
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 42/A §-ában
meghatározottak értelmében Kigyósi Krisztiánt a vagyonnyilvántartó
bizottság tagjának megválasztja.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: azonnal
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Hatodik napirendi pont tárgyalása:
Alpolgármesterek titkos szavazással történı választása
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
A polgármester elmondja, hogy az Ötv. 34. § (1) bekezdése szerint a képviselı-testület a
polgármester javaslatára, titkos szavazással, minısített többséggel a polgármester
helyettesítésére, munkájának a segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A
képviselı-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.
Azon alpolgármester, akit nem a képviselı-testület tagjai közül választottak, nem tagja a
képviselı-testületnek,a polgármestert a képviselı-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a
képviselı-testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz.
Az alpolgármester az Ötv. és az SZMSZ szerint társadalmi megbízatásban látja el munkáját.
(háromezer fınél kisebb)
Javaslatot tesz a képviselı- testület tagjai közül alpolgármester jelölt személyére, azaz Fehér
Istvánra.
Megkérdezi, hogy elfogadja-e Fehér István a jelölést.
Fehér István a jelölést elfogadja.
A polgármester megkérdezi Fehér Istvánt, hogy kéri-e az Ötv. 12. § (4) bekezdés a./ pontja
szerint zárt ülés elrendelését?
Fehér István nem kéri a zárt ülés elrendelését.
Nyilatkozik, hogy nyílt ülésen történjen a napirendi pont tárgyalása.
Az alpolgármester jelölt bejelenti személyes érintettségét.
A Képviselı-testület döntéshozatalból történı kizárásról szavaz.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza.

22./2010.(X. 15.) határozat
döntéshozatalból való kizárásról

Határozat

Kunbaracs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy
Fehér István alpolgármester jelöltet nem zárja ki a döntéshozatalból.
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Felelıs: Tóth Ferenc polgármester
Határidı: azonnal

Továbbá javaslatot tesz ún, „külsıs alpolgármester” jelölt személyére, azaz Lázár Tamásra.
Megkérdezi, hogy elfogadja-e Lázár Tamás a jelölést.
Lázár Tamás a jelölést elfogadja.
A polgármester megkérdezi Lázár Tamást, hogy kéri-e az Ötv. 12. § (4) bekezdés a./ pontja
szerint zárt ülés elrendelését?
Lázár Tamás nem kéri a zárt ülés elrendelését.
Nyilatkozik, hogy nyílt ülésen történjen a napirendi pont tárgyalása.

A polgármester javasolja, hogy a titkos szavazást most megválasztásra kerülı ideiglenes
bizottság bonyolítsa le.
Az ideiglenes bizottság elnökének: Hegedős Lászlóné
tagjának Kecskeméti Zoltán képviselıt javasolja.

A jelöltek bejelentik személyes érintettségüket.
A Képviselı-testület döntéshozatalból történı kizárásról szavaz.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza.

23./2010.(X. 15.) határozat
döntéshozatalból való kizárásáról

Határozat

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy
Hegedős Lászlónét és Kecskeméti Zoltánt, mint bizottsági jelölteket
nem zárja ki a döntéshozatalból.

9
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester
Határidı: azonnal

Döntéshozatal az ideiglenes bizottság választásáról.
Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza.

24./2010.(X. 15.) határozat
ideiglenes bizottság tagjainak megválasztásáról

Határozat

Kunbaracs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az
alpolgármester választás titkos szavazással történı lebonyolítására az alábbi összetételő ideiglenes bizottságot hozza létre.
Elnök
Hegedős Lászlóné
Tag
Kecskeméti Zoltán

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: azonnal

A polgármester felkéri az ideiglenes bizottságot, hogy a titkos szavazás elıkészítését és
lebonyolítását végezze el.
A polgármester a szavazás idejére szünetet rendel el.
Szavazás.
Az ideiglenes bizottság elnöke külön jegyzıkönyv szerint ismerteti a titkos szavazás
eredményét.
Elmondja, hogy az urna felbontása után az ideiglenes bizottság megállapítja, hogy az urnában
5 érvényes szavazólapot találtak, mely közül 5 igen szavazat volt, így a szavazatszámláló
bizottság megállapította, hogy a jelölt Fehér István társadalmi megbízatású alpolgármester
tisztség betöltéséhez szükséges minısített többséget megszerezte. (jkv. mellékelve)

Hegedős Lászlóné külön jegyzıkönyv szerint ismerteti a titkos szavazás eredményét.
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Elmondja, hogy az urna felbontása után az ideiglenes bizottság megállapítja, hogy az urnában
5 érvényes szavazólapot találtak, mely közül 5 igen szavazat volt, így a szavazatszámláló
bizottság megállapította, hogy a jelölt Lázár Tamás társadalmi megbízatású alpolgármester a
tisztség betöltéséhez szükséges minısített többséget megszerezte. (jkv. mellékelve)

Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatokat hozza.

25./2010.(X. 15.) határozat
alpolgármester megválasztásáról

Határozat

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete az
alpolgármester titkos szavazással történı megválasztásáról adott
ideiglenes bizottsági jelentést tudomásul vette, megállapítja, hogy
a Képviselı-testület 5 igen szavazattal
FEHÉR ISTVÁN
képviselıt Kunbaracs Község alpolgármesterének megválasztotta.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: azonnal
.
26./2010.(X. 15.) határozat
alpolgármester megválasztásáról

Határozat

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete az
alpolgármester titkos szavazással történı megválasztásáról adott
ideiglenes bizottsági jelentést tudomásul vette, megállapítja, hogy
a Képviselı-testület 5 igen szavazattal
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LÁZÁR TAMÁST
Kunbaracs Község alpolgármesterének megválasztotta.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: azonnal

Fehér István és Lázár Tamás az eskütételt követıen megköszönik a bizalmat
A hetedik napirendi pont tárgyalása:
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
A polgármester az 1994. évi LXIV. törvény 4. §-ának (2) és (3) bekezdését ismerteti. E szerint
a Képviselı-testület a társadalmi megbízású alpolgármesternek kettıezernél kevesebb lakosú
településen tiszteletdíját állapíthat meg úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízású
polgármester tiszteletdíját.
Lázár Tamás a részére történı tiszteletdíj megállapításáról lemondott.(nyilatkozat a
jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Fehér István alpolgármester bejelenti a napirenddel kapcsolatban személyes érintettségét 16
óra 25 perckor távozik az ülésterembıl.
A polgármester a tiszteletdíj megállapítására vonatkozóan 38.650 .-Ft-ot javasol.
Képviselı-testület részérıl más javaslat nem történt, így 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
27./2010.(X. 15.) határozat
alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Határozat

Kunbaracs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 4. § (2)
bekezdésében meghatározottakra, Fehér István társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját
2010. október 3-tól 38.650Ft/hó
összegben állapítja meg.
A tiszteletdíjhoz kapcsolódó – munkáltatót terhelı – járulékfizetési
kötelezettség a községi önkormányzatot terheli.
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Határidı: 2010. október 31.
Felelıs: Lırincz Edit jegyzı

Fehér István alpolgármester 16 óra 30 perckor visszajön az ülésterembe, így a testület 5 fıvel
határozatképesen folytatja munkáját.

Fehér István alpolgármester megköszöni a tiszteletdíj megállapítását, azonban kéri, hogy a
tiszteletdíj számfejtett nettó összegét az önkormányzati hivatal a Kunbaracsi Boróka
Alapítvány számlájára utalja havonta.

A nyolcadik napirendi pont tárgyalása:
Megbízás adása SZMSZ felülvizsgálatára
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
Tóth Ferenc polgármester elmondja, hogy a jogszabály értelmében a Képviselı-testület
alakuló ülését követı fél éven belül felülvizsgálja vagy megalkotja az SZMSZ –ét.
Indokolt, hogy e feladat megkezdésére a testület már az alakuló ülésen megbízást adjon.
Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza.

28./2010.(X. 15.) határozat
SZMSZ felülvizsgálatára
Határozat

Kunbaracs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az 1994. évi
LXIII. tv. 62. § (5) bekezdése alapján megbízza Kunbaracs Község
jegyzıjét, hogy az önkormányzat SZMSZ-ének felülvizsgálatáról
szóló elıterjesztést készítse el, és terjessze a testület elé.

Határidı: 2011. március 31.
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester
Lırincz Edit jegyzı
A kilencedik napirendi pont tárgyalása:
Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társuláshoz történı csatlakozási kérelemrıl döntés
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
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Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos elıterjesztés alapján.
Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza.

29./2010.(X. 15.) határozat
Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társuláshoz történı csatlakozási kérelemrıl döntés

Határozat

1./Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy támogatja Fülöpjakab község önkormányzatának
kérelmét, hogy 2011. január 1-jétıl a Kecskemét és Térsége Ügyeleti
Társuláshoz csatlakozhasson.
2./Kunbaracs község önkormányzat képviselı- testülete úgy dönt, hogy
a Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás módosított társulási
megállapodását elfogadja.
Határidı:értelemszerően
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester

A tizedik napirendi pont tárgyalása:
A vörösiszap-katasztrófa áldozatainak támogatásáról
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak
megsegítésérıl. Javaslatot tesz 25.000 Ft. azonnali támogatás átutalásáról.
Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza.
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30./2010.(X. 15.) határozat
A vörösiszap-katasztrófa áldozatainak támogatásáról

Határozat

1./Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítéséreanyagi lehetıségeihez mérten-25.000Ft.-t adományoz.
Egyben utasítja a gazdálkodást, hogy a pénzösszeg átutalásáról
haladéktalanul intézkedjék.
Határidı:azonnal
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester
Lırincz Edit jegyzı

Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a
polgármester az ülést 18. óra 03. perckor bezárta.

Kmft.

Tóth Ferenc
polgármester

Lırincz Edit
jegyzı

