Szám: D-20-11 /2014.

Jegyzőkönyv
Készült: Oroszi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 17 órai
kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről.
Ülés helye: Képviselő-testület hivatala Oroszi
8458 Oroszi, Szabadság u. 43.
Jelen vannak:

Dániel Ferenc polgármester
Bokor György, Jóna László,
Jóna Zoltán, Samu József Andrásné képviselők,
Wirsching Károlyné Választási Bizottság elnöke,
Rendes - Somlai Eszter aljegyző
Sarkadi Tiborné jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről megjelent: 0 fő
Dániel Ferenc polgármester:Köszönti a megjelent képviselőket, külön köszönti a
aljegyzőasszonyt, jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy az 5 testületi tagból 5 fő
megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:
1./ A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester , Wirsing Károlyné választási bizottság elnöke
2./ Az önkormányzati képviselők és polgármesterek eskütétele
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
3./ A polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
4./ A polgármester illetménye
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
5./ Ügyrendi Bizottság megválasztása
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
6./ SZMSZ felülvizsgálata, módosítása
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
7./ Alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
8./ Képviselők tiszteletdíja
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
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1./A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester, Wirsching Károlyné vál.biz. elnöke
Dániel Ferenc polgármester: Felkéri Wirshing Károlyné választási bizottság elnökét, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-i választásáról szóló
tájékoztató megtartására, a választás eredményének ismertetésére.
Wirsching Károlyné HVB elnöke: Ismereti a választás eredményét. Elmondja, hogy a
választás problémamentesen lezajlott.
Gratulál a megválasztott polgármesternek és
képviselőknek. A megbízó levelek átadására az elmúlt héten sor került.
Dániel Ferenc polgármester: Megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének
tájékozatóját.

2./ Az önkormányzati képviselők és polgármesterek eskütétele
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
Wirsching Károlyné HVB elnöke: Felkéri a képviselő-testületet az eskü letételére, az
alábbi szöveggel:
A képviselő-testület az esküt az alábbi szöveggel letette:
„Én …………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait
megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből
eredő feladataimat Oroszi fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
Isten engem úgysegéljen,”
Wirsching Károlyné HVB elnöke: : Felkéri a polgármestert az eskü letételére, az alábbi
szöveggel:
„Én Dániel Ferenc becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait
megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből
eredő feladataimat Oroszi fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
Isten engem úgysegéljen,”
Wirsing Károlyné HVB elnök: Megköszöni az eskü letételét, a képviselő-testület tagjai és a
polgármester aláírták az esküokmányokat.
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3./ A polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
Dániel Ferenc polgármester:Elmondja, hogy az elmúlt ciklusban megkezdett munkát
kívánja folytatni. Célja a pályázati lehetőségek kihasználása, a település vagyonának
gyarapítása. Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket.
A testület részéről észrevétel nem érkezett.

4./ A polgármester illetményének megállapítása
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
Dániel Ferenc polgármester: Elmondja, hogy az Mötv. 64.§ (1) bekezdése alapján a
polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el. Az új szabályozás
már a lakosságszámtól függetlenül biztosítja ezt a lehetőséget. Az Alaptörvény 35.§ (3)
bekezdése értelmében a polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart,
tehát a régi tisztség megszűnik, és új jogviszony keletkezik. Az Mötv. 63.§-a szerint a
polgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízás
megszűnésével szűnnek meg. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása az alakuló ülés
napirendje, melyet a testület nyilvános ülésen tárgyal, mivel a polgármester tiszteletdíja
közérdekű adat. A polgármester tiszteletdíját akkor is meg kell állapítani, vagy a kérdésről
tárgyalni, ha újraválasztották. A polgármester illetménye a megyei jogú város, fővárosi
kerület polgármestere illetményéhez viszonyítva kerülhet megállapításra, 20%-a az 500 fő
lakosságszám alatti település polgármestere esetében. A polgármester illetménye egészéről
vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával
lemondhat. Az írásbeli nyilatkozat az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez csatolható.
A polgármester havonta költségtérítésre jogosult, amely a polgármester illetményének 15%ában meghatározott összeg. A törvény értelmében a tiszteletdíjas polgármester illetménye
149.575,-Ft, költségtérítésként ennek a 15 %-a 22.436 ,-Ft.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a polgármester illetményét 149.575-Ft összegben, a
költségtérítését havi 22.436,- Ft összegben állapítsa meg 2014. október 12. napjától
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.
Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
43 /2014. (X.20.) határozat
Oroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete Dániel
Ferenc 8458 Oroszi, Szabadság u. 56. szám alatti lakos
főállású polgármester illetményét 2014. október 12.
napjától Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX tv. (továbbiakban: Mötv.) 71. § (4)
bekezdés a) pontja alapján havi 149.575,- Ft összegben
állapítja meg.
A képviselő-testület a polgármester részére az Mötv. 71. §
(6) bekezdésében foglaltak szerint 2014. október 12.
napjától 22.436,- Ft összegű költségtérítést állapít meg.
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A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a határozat
végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedést tegye
meg.
Felelős: Rendes-Somlai Eszter aljegyző
Határidő: folyamatos

5./ Ügyrendi Bizottság megválasztása
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
Dániel Ferenc polgármester: Elmondja, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza a bizottságokra vonatkozó rendelkezését. Állandó bizottság az
Ügyrendi Bizottság, amelynek feladata a képviselők vagyonnyilatkozatainak vizsgálata,
nyilvántartása és ellenőrzése. A bizottság elnökét és tagjait a képviselő-testület tagjai közül
kell megválasztani, a polgármester a bizottság tagja nem lehet. Az Ügyrendi Bizottság
elnökének Jóna Zoltán-t, tagjainak Samu József Andrásné és Bokor György képviselőket
javasolja megválasztani.
A javaslattal a képviselő-testület egyetért.
Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
44/2014. (X.20.) határozat
Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi
bizottság elnökének Jóna Zoltán képviselőt, tagjainak:
Samu József Andrásnét és Bokor György képviselőt
megválasztotta.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos

6./ SZMSZ felülvizsgálata, módosítása
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
Dániel Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a választással összefüggésben az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítani szükséges, a függelékeket a
képviselő –testület tagjainak névsorával, illetve az Ügyrendi Bizottság megválasztott
tagjainak névsorával. Kéri a képviselő-testületet, hogy az elhangzott változások miatt az
SZMSZ függelékeinek módosítását vegye tudomásul. A következő ülésen a törvényi
változások miatt majd módosítani is szükséges a rendeletet.
A testület az elhangzottakat tudomásul vette.
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7./ Alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
Dániel Ferenc polgármester: A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy
alpolgármestert választ a képviselő-testület tagjai közül. Javasolja Jóna László
alpolgármesterré történő megválasztását. Megkérdezi, hogy a jelölést elfogadja e, bejelenti-e
személyes érintettségét.
Jóna László képviselő, alpolgármester jelölt: Kinyilatkozta, hogy a jelölést elfogadja. Nem
kéri zárt ülés tartását, bejelenti személyes érintettségét a szavazáson.
Dániel Ferenc polgármester: Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik.
A titkos szavazás lebonyolítására az Ügyrendi Bizottság elnökét felkéri.
A titkos szavazás idejére 5 perc szünetet rendel e 17 óra 35 perckor.
A képviselő-testület ülése a szünet után 17 óra 40 perckor folytatódott.
Dániel Ferenc polgármester: Megkéri az Ügyrendi bizottság elnökét, hogy ismertesse a
szavazás eredményét.
Jóna Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatást ad a
szavazás eredményéről, mely szerint a szavazásban 4 fő vett részt, az érvényes szavazatok
száma 4, érvénytelen szavazat nem volt, 4 igen szavazat született Jóna Lászlót
alpolgármesterré választására.
Dániel Ferenc polgármester: Megköszöni a képviselő-testületnek, hogy elfogadta javaslatát,
valamint az Ügyrendi bizottság munkáját és kéri a testületet, hogy a szavazás eredményét
foglalja határozatba.
Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal- 1 tartózkodással – ellenszavazat
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
45/2014. (X.20.) határozat
Oroszi Önkormányzat Képviselőtestülete Jóna László
Oroszi, Szabadság u. 43. szám alatti lakost 2014. október
20. napján társadalmi megbízatású alpolgármesternek
megválasztotta.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Dániel Ferenc polgármester: Felkéri Jóna Lászlót, mint alpolgármestert, hogy tegye le az
esküt.
Jóna László alpolgármester: az esküt az alábbi szöveggel letette:
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„Én Jóna László becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait
megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből
eredő feladataimat Oroszi fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
Isten engem úgysegéljen,”
Dániel Ferenc polgármester: A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra
jogosult, amelynek összegét a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben , költségátalányát 15%-ban állapítja meg (Mötv. 80.
§ (2) bek.). A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy
meghatározott részéről lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával
(Mötv. 80. § (2) bek.). Összege tehát 52.360,-Ft-tól 67.320,-Ft-ig terjedhet. Költségátalányra
jogosult tiszteletdíja 15%- ra, amennyiben írásban nem kéri kevesebb megállapítását.
Javasolja a 70% megállapítását.
Jóna László alpolgármester: Elmondja, hogy köszöni a javaslatot, de tízezer forintnál nem
gondol többre, tehát a fennmaradó 42.360,-Ft-ról, valamint a költségtérítéséről teljes
egészében most írásban és szóban is lemond.
Dániel Ferenc polgármester Javasolja megállapítani az alpolgármester részére a tiszteletdíjat
10.000,-Ft összegben az elhangzottak alapján.
Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal- 1 tartózkodással – ellenszavazat
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
46 /2014. (X.20.) határozat
Oroszi Önkormányzat Képviselőtestülete Jóna László 8458 Oroszi,
Szabadság u. 43. szám alatti lakos alpolgármester tiszteletdíját 2014.
október 20. napjától Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíja 70 %-ában, havi 52.360,- Ft összegben
állapítja meg.
Az alpolgármester írásbeli nyilatkozata alapján a megállapított
tiszteletdíj összegből 42.360,-Ft-ról lemondott, így tiszteletdíja
10.000,-Ft , azaz tízezer forint.
A képviselő-testület az alpolgármester részére az
Mötv. 80. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint 2014. október 20. napjától havi
7.854,- Ft összegű költségtérítést állapít meg, melyről írásbeli
nyilatkozata alapján lemondott.
A képviselő-testület
felkéri az aljegyzőt, hogy a határozat
végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: Rendes-Somlai Eszter aljegyző
Határidő: 2014. október 31.
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8./ Képviselők tiszteletdíja
Előterjesztő: Dániel Ferenc polgármester
Dániel Ferenc polgármester: A képviselők tiszteletdíját 6.000 Ft-ban javasolja
megállapítani. Kéri, hogy aki az elmondott javaslattal, a 6000 Ft-os tiszteletdíj
megállapításával egyetért, kézfenntartással jelezze.
Oroszi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és – ellenszavazat
nélkül – megalkotta a
5/2014 .(X. 21 .) rendeletét
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról.
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

Rendes – Somlai Eszter aljegyző: Felhívja a polgármester és képviselő-testület figyelmét a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre vonatkozó 30 napos határidőre. Az önkormányzati
képviselő a megválasztásától, majd ezt követően minden év január1-től számított 30 napon
belül az Mötv. 2.melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját
vagyonnyilatkozatához köteles csatolni a vele közös háztartásban élők vagyonnyilatkozatát. A
megválasztását követő 30 n apon belüli vagyonnyilatkozat tétel elmulasztása esetén – annak
benyújtásáig az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja,
tiszteletdíjat, költségtérítést nem kaphat. A polgármester is köteles vagyonnyilatkozatot tenni
a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. Az erre
szolgáló formanyomtatványokat eljuttatja a polgármesternek és képviselő-testület tagjainak.

A polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 18 óra 10 perckor berekesztette.

Kmf.
Dániel Ferenc
polgármester

Rendes - Somlai Eszter
aljegyző

Szlottáné Turi Edina
jegyző

