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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én –
hétfő – de. 08.30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykereki
Iroda tanácskozó termében megtartott nyilvános alakuló üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Balogh Zsigmond
Dávid Andrásné
Haraszti István
Kovács Miklós
Matolcsi Áron Csabáné
Tóth István
Dr. Juhász Marica
Szodorai József
Balogh Anikó

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
Helyi Választási Bizottság elnöke
jegyzőkönyvvezető

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselőtestületének alakuló ülésén a Helyi Választási Bizottság elnökét, a megválasztott
önkormányzati képviselőket, Jegyző Asszonyt.
Felkéri Szodorai Józsefet, a Helyi Választási Bizottság Elnökét, tartsa meg tájékoztatóját a
választás eredményéről.
Szodorai József HVB Elnök: A 2014. október 12. napján megtartott helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának
előkészületeiről, eredményéről az alábbiak szerint számol be:
A Helyi Választási Bizottság a jogszabályban előírt hatáskörében eljárva:
• Döntött
3 polgármesterjelölt
20 képviselőjelölt
11 roma nemzetiségi képviselőjelölt
nyilvántartásba vételéről.
• Jóváhagyta a szavazólapok adattartalmát.
• Megállapította és közzétette a választás eredményét.
1. A települési választás eredményei:
Nagykerekiben a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: 1073 fő.
Szavazóként megjelentek száma:
709 fő,
amely a választók
66,08 %-a.
A polgármester választás eredménye:
Sorszám
1.
2.
3.

Jelölt neve
Holopovics Zoltán
Dózsa Károly
Zilai Károly

Kapott érvényes szavazat
334
29
335

%
47,85
4,15
47,99
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Egyéni listás választás eredménye:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jelölt neve
Kovács Imre
Farkas Géza
Gyarmati Sándor
Szabó Sándorné
Szabó Sándor
Matolcsi Áron Csabáné
Dávid Andrásné
Kiss Erika Magdolna
Megyesi Károly
Balogh László
Haragos René László
Haraszti István
Kiss Tamás Lajos
Lakatos Sándor
Zilai Károly
Tóth István
Czeglédi Levente Vince
Balogh Zsigmond
Kovács Miklós
Nagy Károly

Kapott érvényes szavazat
147
98
120
117
111
180
183
170
88
114
165
186
162
142
288
175
117
225
241
121

2. A roma nemzetiségi választás eredményei:
A roma nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 166 fő
Szavazóként megjelentek száma: 131 fő,
amely a választópolgárok 78,92 %-a.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jelölt neve
Rácz Andor
Soltész Róbert Gyula
Dózsa Kálmánné
Zámbó Géza
Rostás Anikó
Horváth Gyula
Gyöngyösi Viktorné
Lénárt Irén
Trencsényi Ferenc
Balogh Sándor
Lénárt Irma

Kapott érvényes szavazat
18
21
26
52
24
50
21
16
29
23
34

A választás eredményével kapcsolatban jogorvoslati kérelem nem érkezett.
Zilai Károly polgármester: Az alakuló ülés kötelező eleme a települési képviselők és a
polgármester eskütétele. Felkéri Szodorai Józsefet a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy
az önkormányzati képviselőktől vegye ki az esküt.
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Szodorai József HVB elnök: Megkéri a megválasztott önkormányzati képviselőket, hogy az
eskü letételéhez fáradjanak ki, a jelenlévőket pedig arra kéri, szíveskedjenek felállni az
eskütétel idejére.
A megválasztott képviselők a HVB elnöke előtt letették az alábbi szövegű esküt:
„Én ………………………(eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselő tisztségemből eredő feladataimat
Nagykereki fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet
a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az esküvevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!„
Szodorai József HVB elnök: Megkéri az önkormányzati képviselőket, hogy az esküokmányt
írják alá.
Az esküokmány aláírását követően:
Szodorai József HVB elnök: Felkéri Zilai Károly polgármestert, az eskü letételéhez fáradjon ki.
Zilai Károly polgármester az alábbi szövegű esküt tette le:
„Én Zilai Károly becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Nagykereki fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az esküvevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!„
Szodorai József HVB elnök: Megkéri Polgármester Urat, hogy az esküokmányt írja alá.
Szodorai József HVB elnök: Az okmány aláírását követően gratulál még egyszer a
megválasztott polgármesternek, és a helyi képviselőknek, munkájukhoz jó egészséget és
kitartást kíván. Az ülés további vezetésére átadja a szót Zilai Károly polgármesternek.
Zilai Károly polgármester: Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7
megválasztott képviselőből 7 fő jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitja.
Az ülés napirendi pontjaira, a kiküldött meghívónak megfelelően tesz javaslatot.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának elfogadására
2. Előterjesztés Nagykereki Község Alpolgármestere megválasztására
3. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározására
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4. Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzat Bizottságának megválasztására
5. Előterjesztés a képviselői tiszteletdíj meghatározására
6. Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 16/2013. (X. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
7. Különfélék
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának elfogadására
2. Előterjesztés Nagykereki Község Alpolgármestere megválasztására
3. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározására
4. Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzat Bizottságának megválasztására
5. Előterjesztés a képviselői tiszteletdíj meghatározására
6. Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
7. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Napirendi pont
Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának elfogadására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Juhász Marica jegyző: Az új szabályozásnak köszönhetően a polgármester díjazását a
képviselő-testület nem egy „–tól – ig” terjedő összegben határozza meg, hanem taxatíve fel van
sorolva, hogy adott lakosságszámhoz a településen a polgármesternek mennyi az illetménye,
vagy ha társadalmi megbízatásban látja el a tisztségét, a tiszteletdíja. A költségtérítést kötelező
most már megállapítani, mely a polgármester illetményének 15%-a. Ettől eltérni nem lehet.
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Polgármester
illetményének, költségtérítésének megállapítása” tárgyban készített előterjesztést és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (1), (4) és
(6) bekezdés alapján az alábbi határozatot hozza:
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1. Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zilai Károly – főállású
foglalkoztatási jogviszonyban álló – polgármester illetményét 2014. október 12. napjától
havonta 299.150 Ft/hó összegben állapítja meg, jogszabályi rendelkezés alapján.
Felkéri Dr. Juhász Marica jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dr. Juhász Marica jegyző
Határidő: azonnal
2. Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zilai Károly – főállású
foglalkoztatási jogviszonyban álló - polgármester költségtérítésre való jogosultságát 2014.
október 12. napjától havonta illetményének 15 %-ában meghatározott 44.873.- Ft/hó
összegben állapítja meg, jogszabályi rendelkezés alapján.
Felkéri Dr. Juhász Marica jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dr. Juhász Marica jegyző
Határidő: azonnal
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
44/2014. (X. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Polgármester
illetményének, költségtérítésének megállapítása” tárgyban készített előterjesztést és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (1), (4) és
(6) bekezdés alapján az alábbi határozatot hozza:
1.

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zilai Károly – főállású
foglalkoztatási jogviszonyban álló – polgármester illetményét 2014. október 12. napjától
havonta 299.150 Ft/hó összegben állapítja meg, jogszabályi rendelkezés alapján.
Felkéri Dr. Juhász Marica jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Dr. Juhász Marica jegyző
Határidő: azonnal

2. Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zilai Károly – főállású
foglalkoztatási jogviszonyban álló - polgármester költségtérítésre való jogosultságát 2014.
október 12. napjától havonta illetményének 15 %-ában meghatározott 44.873.- Ft/hó
összegben állapítja meg, jogszabályi rendelkezés alapján.
Felkéri Dr. Juhász Marica jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Dr. Juhász Marica jegyző
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Község Alpolgármestere megválasztására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Javasolja, hogy a
Képviselő-testület Nagykereki alpolgármesterévé válassza meg Dávid Andrásné képviselőt.
Megkérdezi a jelöltet, hogy a napirend nyilvános tárgyalásába beleegyezik-e?
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Dávid Andrásné képviselő: Bejelenti személyes érintettségét, szavazni szeretne. A nyilvános
tárgyalásba beleegyezik.
Zilai Károly polgármester: Az alpolgármester választás lebonyolításához, az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzata alapján létre kell hozni egy ideiglenes 3 tagú bizottságot.
A bizottság a titkos szavazásnál szavazatszámláló bizottsági feladatot fog ellátni. Javasolja,
hogy a szavazatszámláló bizottság elnökévé Matolcsi Áron Csabáné képviselőt, tagjává Kovács
Miklós és Balogh Zsigmond képviselőket válassza meg a képviselő-testület.
Dr. Juhász Marica jegyző: A szavazással kapcsolatban annyit szeretne elmondani, hogy a
képviselő-testület titkos szavazással, minősített többséggel, a polgármester javaslatára fogadja
el az alpolgármestert. A szavazólapon csak igennel vagy nemmel lehet szavazni.
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester titkos választás
technikai lebonyolítására, a szavazatok megszámlálására szavazatszámláló bizottságot választ,
melynek elnöke – Matolcsi Áron Csabáné önkormányzati képviselő, tagjai: Kovács Miklós és
Balogh Zsigmond önkormányzati képviselők.
Felkéri a Bizottság tagjait a titkos szavazással kapcsolatos feladatok ellátására, és a Bizottság
elnökét az eredmény ismertetésére.
Felelős:
Matolcsi Áron Csabáné képviselő
Kovács Miklós képviselő
Balogh Zsigmond képviselő
Határidő: azonnal
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
45/2014. (X. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester titkos
választás technikai lebonyolítására, a szavazatok megszámlálására szavazatszámláló
bizottságot választ, melynek elnöke – Matolcsi Áron Csabáné önkormányzati képviselő,
tagjai: Kovács Miklós és Balogh Zsigmond önkormányzati képviselők.
Felkéri a Bizottság tagjait a titkos szavazással kapcsolatos feladatok ellátására, és a
Bizottság elnökét az eredmény ismertetésére.
Felelős:

Matolcsi Áron Csabáné képviselő
Kovács Miklós képviselő
Balogh Zsigmond képviselő
Határidő: azonnal
Zilai Károly polgármester: Ismerteti a szavazólap tartalmát. Kéri a testületet, szavazzon
egyetért-e az alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a titkos alpolgármester választásra
vonatkozó döntés szavazólapját a határozat melléklete szerint fogadta el.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
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Határidő:

azonnal
Melléklet a …./2014. (X. 27.) számú önkormányzati határozathoz:
TÁMOGATOM
IGEN 
NEM 

HOGY,
DÁVID ANDRÁSNÉ
LEGYEN AZ ALPOLGÁRMESTER A MAI NAPTÓL A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
MEGBÍZATÁSÁNAK IDŐTARTAMÁIG.
Szavazni érvényesen az „IGEN”, vagy „NEM” szó melletti körben elhelyezett egymást metsző
két vonallal lehet.
Például:
⊕ ⊗
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
46/2014. (X. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a titkos alpolgármester
választásra vonatkozó döntés szavazólapját a határozat melléklete szerint fogadta el.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Melléklet a 46/2014. (X. 27.) számú önkormányzati határozathoz:
TÁMOGATOM
IGEN 
NEM 
HOGY,
DÁVID ANDRÁSNÉ
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LEGYEN AZ ALPOLGÁRMESTER A MAI NAPTÓL A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
MEGBÍZATÁSÁNAK IDŐTARTAMÁIG.
Szavazni érvényesen az „IGEN”, vagy „NEM” szó melletti körben elhelyezett egymást metsző
két vonallal lehet.
Például:
⊕ ⊗
-.-.-.-.-.-.-.-.Zilai Károly polgármester: A titkos szavazás lebonyolítására szünetet rendel el.
Szünet után.
Matolcsi Áron Csabáné képviselő, a szavazatszámláló bizottság elnöke: A 7 szavazólapból 7
szavazólap került az urnába. Urnanyitás után a bizottság a szavazatokat megszámolta,
megállapították, hogy 7 érvényes szavazat érkezett. A 7 érvényes szavazatból 7 támogatta
Dávid Andrásné alpolgármesterré választását. Mindezek alapján a bizottság megállapította,
hogy az alpolgármester választás érvényes és eredményes volt.
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
47/2014. (X. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dávid Andrásné képviselőt
2014. október 27. napjától a képviselő-testület megbízatásának idejéig Nagykereki
Község társadalmi megbízatású Alpolgármesterévé választja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Zilai Károly polgármester: Gratulál Dávid Andrásné alpolgármesternek a megválasztásához.
Kéri Alpolgármester Asszonyt, hogy esküjét tegye le.
Dávid Andrásné alpolgármester az alábbi szövegű esküt tette le:
„Én Dávid Andrásné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is
megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Nagykereki fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az esküvevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!„
Zilai Károly polgármester: Megkéri az Alpolgármestert, hogy az esküokmányt szíveskedjen
aláírni.
3. Napirendi pont
Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták.
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Dr. Juhász Marica jegyző: A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Képviselőtestület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90 %-a közötti összegben
állapítja meg. A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja, havonta a polgármester
illetménye 50 %-val megegyező mértékű. Zilai Károly polgármester illetménye bruttó 299.150
Ft. Ezen összeg 50 %-a, azaz 149.575 Ft felel meg a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíjának.
Zilai Károly polgármester: Dávid Andrásné Alpolgármester Asszonnyal előzetesen egyeztetett,
aki úgy nyilatkozott, hogy a minimum összeget, a 70 %-ban megállapított összeget, 104.703.Ft-ot kéri megszavazni.
Dávid Andrásné alpolgármester: Köszöni a testület bizalmát. Bízik abban, hogy sikerül majd
jól együttműködniük. Polgármester Úrral történt előzetes egyeztetés alapján úgy gondolta,
hogy alpolgármesterré választása esetén a minimum összegben, 70%-ban kéri a tiszteletdíját
megállapítani, a 15%-os költségtérítésről pedig teljes egészében lemond.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
I.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …………… alpolgármester
tiszteletdíját 2014. október 27. napjától ……. Ft-ban, azaz: ……. forintban állapítja meg.
II.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ……. alpolgármester költségtérítését
2014. október 27. napjától tiszteletdíjának 15 %-ában, azaz …… Ft x 0,15 = …. Ft-ban, azaz:
…………. forint összegben állapítja meg.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
I.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dávid Andrásné társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 27. napjától bruttó 104.703 Ft-ban,
azaz: Egyszáznégyezer-hétszázhárom forintban állapítja meg.
II.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dávid Andrásné alpolgármester
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez intézett írásbeli nyilatkozata
alapján, az Alpolgármester részére költségtérítést nem állapít meg.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
48/2014. (X. 27.) számú önkormányzati határozat:
I.
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Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dávid Andrásné társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 27. napjától bruttó 104.703 Ftban, azaz: Egyszáznégyezer-hétszázhárom forintban állapítja meg.
II.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dávid Andrásné alpolgármester
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez intézett írásbeli nyilatkozata
alapján, az Alpolgármester részére költségtérítést nem állapít meg.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

4. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat Bizottságának megválasztására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Javasolja, hogy a
Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságot hozzon létre, a bizottság létszámát 4 főben határozza
meg. Előzetes egyeztetések alapján az Ügyrendi Bizottság elnökének Matolcsi Áron Csabánét
javasolja, tagjainak pedig Balogh Zsigmond, Haraszti István és Tóth István képviselőket
javasolja. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
I.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete működése időtartamára Ügyrendi
Bizottságot hoz létre.
II.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökévé
………. képviselőt választja meg.
III.
Nagykereki Községi Önkormányzati Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága tagjának az
alábbi személyeket választja meg:
képviselő
képviselő
képviselő
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati
javaslattal:
I.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete működése időtartamára Ügyrendi
Bizottságot hoz létre.
II.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökévé
Matolcsi Áron Csabáné képviselőt választja meg.
III.
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Nagykereki Községi Önkormányzati Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága tagjának az
alábbi személyeket választja meg:
Balogh Zsigmond
képviselő
Haraszti István
képviselő
Tóth István
képviselő
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
49/2014. (X. 27.) számú önkormányzati határozat:
I.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete működése időtartamára
Ügyrendi Bizottságot hoz létre.
II.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság
elnökévé Matolcsi Áron Csabáné képviselőt választja meg.
III.
Nagykereki Községi Önkormányzati Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága tagjának
az alábbi személyeket választja meg:
Balogh Zsigmond
képviselő
Haraszti István
képviselő
Tóth István
képviselő
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

5. Napirendi pont
Előterjesztés a képviselői tiszteletdíj meghatározására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Dr. Juhász Marica jegyző: A törvényben nincs meghatározva összeghatár, a képviselő-testület
dönt mennyi lesz a tiszteletdíj, olyan összeget kell meghatározni, amely nem veszélyezteti az
önkormányzat költségvetését.
Zilai Károly polgármester: Egyeztetett a környező települések önkormányzataival, az ott
elfogadott összegeket vette figyelembe az előterjesztés elkészítésekor. Mivel kérdés, észrevétel
nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e a helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet-tervezettel.
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1) bekezdésének
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjának megállapításáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjaira.
(2) Nem terjed ki a hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.
2. §
A képviselő-testület tagjait tagságukért havonta 20.000 Ft tiszteletdíj (a továbbiakban: alapdíj)
illeti meg.
3. §
A képviselő-testület tagja bizottsági elnöki feladata ellátásáért 20.000 Ft összegű tiszteletdíjra
jogosult.
4. §
A bizottság képviselő-testület tagjai tagságukért 15.000 Ft összegű tiszteletdíjra jogosultak.
5. §
A tiszteletdíjak kifizetésének határideje minden tárgyhót követő 15. nap
6. §
Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a helyi
önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 3/2012. (II. 6.)
önkormányzati rendelet.
Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2014. október 28. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
6. Napirendi pont
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Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/2013.(X.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Dr. Juhász Marica jegyző: Kötelező elem, hogy a képviselő-testület az alakuló ülésén, vagy azt
követő ülésén módosítja az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatát, a változásokat
kell átvezetni, valamint a hatályos jogszabályoknak feleljen meg a szabályzat. Jelenleg a
kötelező elemek kerülnek változtatásra.
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselőket
szavazzanak, egyetértenek-e Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezettel.
7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelete
Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 16/2013. (X. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1) bekezdésének
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Rendelet 14.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. Az ülések nyilvánossága
14. §
(1) A Képviselő-testület ülései – a Mötv. 46. § (2) bekezdésében meghatározott esetkörök
kivételével – nyilvánosak. Az ülés időpontjáról a választópolgárokat a napirendet is tartalmazó
meghívónak
és a nyilvános ülés keretében tárgyalandó előterjesztéseknek a
www.nagykereki.hu portálon történő közzétételével tájékoztatni kell.”

2. §
A Rendelet 16.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

14

„(1) A polgármester a Képviselő-testületnek ajánlott írásbeli előterjesztésekről, azok
sorrendjéről, a képviselő-testületi meghívó végleges tartalmáról az ülést megelőző 4. napon, a
rendkívüli ülés esetében az ülés előtti napon dönt.”
3. §
A Rendelet 39.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület feladatának eredményesebb ellátása érdekében:
továbbá az Mötv. felhatalmazása alapján
4 fővel Ügyrendi Bizottságot
hoz létre.”
4. §
A Rendelet 40.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az SzMSz a bizottság feladat- és hatásköreit az alábbiakban határozza meg:
Ügyrendi Bizottság:
-

-

kivizsgálja és döntésre előkészíti az önkormányzati képviselők és
összeférhetetlenségének megállapításra irányuló kezdeményezéseket;
- javaslatot tesz az SzMSz módosítására, kiegészítésére, felülvizsgálatára;
- döntésre előkészíti a közterületek elnevezésére, az elnevezések
megváltozatására vonatkozó előterjesztéseket,
- döntésre előkészíti a jegyzővel együttműködve a törvényességi
észrevételek alapján készülő előterjesztéseket,
- jogilag előzetesen véleményezi a költségvetési intézmények alapítását,
megszüntetését, gazdasági társaság létrehozását, abban való
önkormányzati részvételt, a képviselő-testület egyes hatásköreinek
átruházására vonatkozó javaslatot, valamint azon a képviselő-testület által
kötendő szerződéseket, megállapodásokat, amelyek véleményezésével a
képviselő-testület külön megbízza,
- dönt a külön önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörébe utalt
ügyekben,
- gyakorolja a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogokat,
- az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása keretében kiadja a polgármester
éves szabadságát a polgármester által, a bizottság részére február 15-ig
benyújtott éves szabadságolási ütemterv alapján, lehetőleg annak
figyelembe vételével.
Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát az Ügyrendi Bizottság tartja nyilván
és ellenőrzi.
A bizottság elnöke, vagy az általa megbízott bizottsági tag a vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettség megnyíltától számított, legkésőbb 5. napig a nyilatkozat tételre
kötelezetteknek a szükséges példányban átadja az erre szolgáló formanyomtatványt és a
hatályos jogszabályok alapján készített útmutatót, majd azokat kitöltve a határidők
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betartása mellett a képviselőktől bekéri. A vagyonnyilatkozat az erről szóló jogszabály
alapján a 8. napon vissza kell adni.
-

A bizottság a vagyonnyilatkozatokat a Közös Önkormányzati Hivatal Nagykereki
Irodájában a jegyző által kijelölt páncélszekrényben tárolja.

-

A nyilatkozatot tartalmazó, a kötelezett által lezárt és a lezáráson általa aláírt borítékon
fel kell tüntetni a kötelezett nevét, valamint a benyújtás bizottsági elnök által igazolt
időpontját. A kötelezett részére az átvételről elismervényt kell kiadni.

-

A bizottság az általa kezelt vagyonnyilatkozatokról igazolást állít ki, amelynek
adattartalma:
a) benyújtó neve, minősége (képviselő, bizottság tagja);
b) benyújtás időpontja;
c) benyújtott vagyonnyilatkozatok száma (saját és hozzátartozói).

-

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni. Az eljárás
során a vagyonnyilatkozatot ellenőrző bizottság felhívására a képviselő köteles saját,
illetve a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító
adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai
ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell. A
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás dokumentumait a nyilatkozathoz csatolva, azzal
együtt kell tárolni.

-

A bizottságok működésük részletes belső szabályait maguk állapítják meg. A zárt ülés
tartására, a titkos szavazásra, a határozatképességre, a határozathozatalra, a nyílt ülésre, a
nyílt szavazásra, illetve a döntés hozatalból való kizárásra vonatkozó szabályok a
bizottságokra is értelemszerűen irányadók. A kizárásról a bizottsági tag esetén a bizottság
dönt. A bizottság elnökének kizárásáról a polgármester dönt.
A bizottságok ügyrendjének írásba foglalásáért és annak a képviselő-testülethez történő
bemutatásáért a bizottságok elnökei felelősek.

-

A bizottság feladatkörének
- előzetesen véleményezik, előkészítik a képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket
és ellenőrzik a testületi döntések végrehajtását.

-

A képviselő-testület munkatervében megjelöli azon előterjesztéseket, melyekhez
bizottsági véleményt is be kell terjeszteni. A bizottsági vélemények előterjesztéséről a
bizottság elnöke gondoskodik.

-

A bizottságok elnökét és tagjait a képviselő-testület választja.

-

Bármely képviselő tanácskozási joggal részt vehet a bizottság ülésén.

-

A bizottság üléseit a képviselő-testület üléseihez igazodóan szükség szerint tartja, de a
bizottság az üléstervében meghatározott rendszerességgel ülésezik.

-

A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök távolléte esetén a bizottság
ülését az elnök által megbízott személy hívja össze és vezeti.
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-

A bizottsági ülést össze kell hívni:
-

a képviselő-testület döntése alapján,
a polgármester indítványára,
legalább 2 bizottsági tag indítványára.

-

Bármely képviselő javaslatot tehet valamely - a bizottság feladatkörébe tartozó- ügy
megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé
terjeszti, melyre köteles meghívni az indítványozó képviselőt.

-

A bizottság ülésén tanácskozási joggal a tevékenységi körükben az önszerveződő
közösségek képviselői is részt vehetnek. Meghívásukról a bizottság elnöke gondoskodik.

-

A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a
megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás
lényegét, a szavazás számszerű eredményét, a hozott döntéseket és a döntéssel
kapcsolatos ellenvéleményt is.”
5. §

(1) A rendelet 1. számú függeléke helyébe a következő 1. számú függelék lép:
„Nagykereki Község Képviselő-testülete
Nagykereki Község Képviselő-testülete 7 tagú:
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./

Zilai Károly
Dávid Andrásné
Balogh Zsigmond
Haraszti István
Kovács Miklós
Matolcsi Áron Csabáné
Tóth István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő”

(2) A rendelet 3. számú függeléke helyébe a következő 3. számú függelék lép:
„Nagykereki önkormányzati bizottság és annak tagjai
Nagykereki község képviselő-testülete egy bizottsággal működik:
Ügyrendi Bizottság
Matolcsi Áron Csabáné
Balogh Zsigmond
Haraszti István
Tóth István

elnök
képviselő tag
képviselő tag
képviselő tag”
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6. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.
Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént:
Nagykereki, 2014. október hó 28. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
7. Különfélék
Kovács Miklós képviselő: Az alakuló ülésen történtekre számított, a legtöbb szavazatot kapott
képviselőként kirekesztették a közös munkából, a bizottságból, ez diszkriminatív, de tudomásul
veszi.
Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a
képviselő-testület alakuló ülését bezárta.

K.m.f.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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