JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó
14—én 17- órakor tartott alakuló üléséről.
Az ülés helye: Községháza
Jelen vannak: Fischer József polgármester
Fischerné Koncz Katalin ,
Hangyál Csaba ,
Suhaj Józsefné ,
Zab Zsuzsanna ,
települési képviselők.
Továbbá:

Gálné Papp Erika körjegyző
Horváth Jánosné igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető
Rauf Béláné a HVB Elnöke
Tóth Andrásné
Alpek Zoltán újságíró.
Napirend előtt:

Hangyál Csaba korelnök:
Köszönti az új képviselő-testület tagjait, meghívottakat, valamennyi megjelentet. A
polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak gratulál megválasztásukhoz.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt ünnepélyesen megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Napirend:
1./ Hantos Község Helyi Választási Bizottsága tájékoztatója a 2010.
október 3-án tartott helyi képviselő és polgármester választásról,
a választás eredményeiről.
Előadó: Rauf Béláné HVB elnök
2./ Települési Képviselők eskütétele.
3./ Polgármester eskütétele
Megbízólevelek átadása
4./ Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.
5./ Alpolgármester választás.
6./ Alpolgármester eskütétele.
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7./ Döntés az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről.
8./ Szociális és Ügyrendi Bizottság megválasztása.
9./ A Bizottság külső tagjának eskütétele.
10./ Döntés a leköszönő polgármester végkielégítéséről.
11./ Felhatalmazás
felülvizsgálatára.

gazdasági

program

elkészítésére

és

SZMSZ

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
Hantos Község Helyi Választási Bizottsága tájékoztatója a 2010.október 3-án
tartott helyi képviselő és polgármester választásról,
a választás eredményeiről.
Rauf Béláné a helyi választási bizottság elnöke:
Ismerteti a 2010. október 3-án megtartott önkormányzati választás lebonyolításával
kapcsolatos az előterjesztést, a választás végleges eredményét,
mely a
jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Hangyál Csaba korelnök :
Megköszöni a választási bizottság munkáját, s a továbbiakban is eredményes és jó
munkát kíván nekik.
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz kapcsolódóan nem hangzott el.
A képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság tájékoztatóját jóváhagyólag
tudomásul vette.
2. napirend
Települési Képviselők eskütétele.
Hangyál Csaba korelnök:
Kéri a választási bizottság elnökét, hogy a települési képviselőktől az esküt vegye ki.
A jelenlévők az eskü letételéhez felálltak.
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Rauf Béláné a választási bizottság elnöke :.
Megkéri az önkormányzati képviselőket az eskü letételére.
„ Én ………………….esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz , annak
népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az
állami és szolgálati titkot megőrzöm, megbízásomhoz híven
pártatlanul ,
lelkiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel
Hantos település javát szolgálom. „
A jelenlévő települési képviselők a törvényben megfogalmazott esküt letették.
( Az eskü szövege az esküt tevők által aláírva a jegyzőkönyvhöz csatolva. )
3. napirend
Polgármester eskütétele
Hangyál Csaba korelnök:
Kéri a választási bizottság elnökét, hogy a polgármestertől az esküt vegye ki.
A jelenlévők az eskü letételéhez felálltak.
Rauf Béláné a választási bizottság elnöke :.
Megkéri Fischer József polgármestert, hogy a Ötv. 32. §. szerint a képviselő-testület
előtt az esküt tegye le.
„ Én Fischer József esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz , annak
népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az
állami és szolgálati titkot megőrzöm, megbízásomhoz híven
pártatlanul ,
lelkiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel
Hantos település javát szolgálom. „
Fischer József polgármester az esküt letette.
( Az eskü szövege az esküt tevő által aláírva a jegyzőkönyvhöz csatolva. )
Rauf Béláné a választási bizottság elnöke :.
A polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak gratulál, s részükre egyenként
átadja a megbízólevelet.
A megbízólevelek átadása után mindenkinek további jó munkát kíván .
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Fisher József polgármester:
Megköszönte a választási bizottság elnökének és tagjainak a választás napján végzett
munkáját.
Rauf Béláné a választási bizottság elnöke elhagyta a helyiséget.
Hangyál Csaba korelnök.
Az érvényben lévő SZMSZ szerint két jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani.
Javasolja, hogy a mai ülésen a jegyzőkönyv hitelesítő Fischerné Koncz Katalin és
Suhaj Józsefné legyen.
A képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért és öt igen szavazattal a
jegyzőkönyv hitelesítőjének Fischerné Koncz Katalint és
Suhaj Józsefnét
megválasztotta.
Bejelenti, hogy a képviselő-testület megalakultnak tekinthető.
Felkéri Fischer József polgármestert az ülés további vezetésére.
Fischer József polgármester:
Az ülés vezetését átveszi.
Tisztelettel köszönt az alakuló ülésen megjelenteket. Külön köszönti Alpek Zoltán
újságírót.
Valamennyi képviselőnek gratulál a választás során elért eredményhez, bízik benne,
hogy a következő négy évben jól tudnak együtt dolgozni.
4. napirend
Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.
Fischer József polgármester:
A választópolgárok felé jelezte, hogy a polgármesteri tisztséget nem főállású, hanem
tiszteletdíjas polgármesterként kívánja ellátni. Azt is jelezte, hogy a részére
megállapításra kerülő tiszteletdíjból egy bizonyos összeget szeretne egy olyan alapba
letenni, ami majd a pályázatok önerejét képezi.
Ha a képviselő-testület úgy gondolja, a tiszteletdíj megállapításának idejére elhagyja a
helyiséget, de ha a képviselőtestület úgy látja jónak, akkor bent is maradhat az ülésen.
Azt kéri, hogy a munkák során legyenek egymáshoz őszinték.
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Hangyál Csaba korelnök:
Azt kéri, hogy döntse el a polgármester, hogy az ülésen bent marad-e, vagy elhagyja a
helyiséget.
Fischer József polgármester:
A döntés meghozataláig elhagyja a termet. Elhagyta a termet Alpok Zoltán újságíró is.
Hangyál Csaba korelnök :
Megkéri Gálné Papp Erika körjegyzőt, hogy ismertesse e polgármester megállapítható
tiszteletdíjára és költségtérítésére vonatkozó jogszabályokat, és összegeket.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló többször módosított
1994. évi LXIV. Törvény 3-4.§-a alapján a polgármester illetményét, tiszteletdíját
összegszerűen a törvényi keretek között kell megállapítani.
A polgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatásai közérdekű adat ezért
célszerű arról nyilvános ülésen tárgyalni és arról határozatot hozni, egyszerű
többséggel.
2010. évi önkormányzati választáson polgármesterré választott Fischer József
társadalmi megbízatású polgármesterként kívánja
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a képviselő-testület
összegszerűen állapítja meg az alakuló, illetve a polgármester megválasztását követő
ülésén a 3. § (2) bekezdésében megállapított illetményalap és az alábbi keretek között
meghatározott szorzószám szorzataként:
szorzószám - 1000-nél kevesebb lakosú település esetén 2,5-4,5
Az illetményalap 2010. évben 38.650 Ft. Fenti jogszabályi rendelkezések
figyelembevételével a polgármester tiszteletdíját 96.625 Ft és 173. 925 Ft között kell
meghatározni. Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010. (II.16.) számú rendelete alapján a polgármester tiszteletdíjára a fedezet
rendelkezésre áll. A polgármestert, választása szerint – a tisztsége ellátásával
összefüggő, az általa előlegezett, számlákkal igazolt költségei megtérítése helyett -,
költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése
alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő
összeg. Ha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a
képviselőtestület a következő ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely
okból nem hoz határozatot, a polgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a
határozat meghozataláig a költségátalány törvényben meghatározott minimális összege
(illetmény vagy tiszteletdíj 20%- a) illeti meg. (Pttv. 18. § (3) bekezdés) A
polgármester úr jelezte, hogy költségtérítésként költségátalány megállapítását kéri. A
költségátalányt a megszavazott tiszteletdíjának %-ában kell megállapítani 20-30 %
között. A képviselő-testület tagjait tájékoztatja arról, hogy a költségvetési fedezet a
tiszteletdíj és a költségtérítés maximum összegének megállapítására is rendelkezésre
áll.
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Hangyál Csaba korelnök:
Úgy gondolja, hogy, mivel Fischer József polgármester most kezdi tevékenységét,
részére a megállapítható összeg minimumát javasolja tiszteletdíj címén , ami 96.625.Ft .
Költségtérítésre javasolja megállapítani a megállapításra kerülő tiszteletdíj 25 %-át.
Kéri, hogy mondják el véleményüket a javaslattal kapcsolatban.
Kérdések-hozzászólások:
Suhaj Józsefné települési képviselő:
Hogyan, hány napban látja el a munkát?
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Jelzi, hogy érintett a kérdésben, mivel férje a polgármester. Megkérdezi, hogy
hozzászólhat-e, tehet- e javaslatot, szavazhat-e a felmerült kérdéssel, a napirenddel
kapcsolatban.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Személyes érintettség esetén a képviselő-testületnek kell döntenie arról, hogy az
érintettséget tudomásul véve kizárja e vitából, illetve a döntésből.
Hangyál Csaba korelnök:
Javasolja, hogy Fischerné Koncz Katalin mondja el véleményét
kapcsolatban, és a szavazásban is vegyen részt.

az ügyel

A jelenlévők jelenlévők a javaslatot egyhangúlag elfogadták.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Férje a munkát főállású munkahelyén csökkentett időben és csökkentett munkabérért
fog dolgozni. A polgármesteri állásért megszavazásra kerülő tiszteletdíjból jelentős
összeget átutal egy számlára .Véleménye szerint ezt a döntésnél figyelembe kellene
venni.
Hangyál Csaba korelnök.
A polgármester azt ígérte, hogy nem veszi fel egyáltalán a részére megszavazott
illetményt.
Most úgy érti, hogy nem itt hagyja az önkormányzatnál a részére megszavazott
tiszteletdíjat, hanem át akarja utalni a Faluvédő és Kulturális Egyesület számlájára.
Most azt hallja, hogy egy bizonyos összeget akar átutalni, a többit pedig megtartja.
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Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
A választópolgárok részére kiküldött levélben 400-500 ezer Ft-ot összeget jelölt meg,
melyet átutal egy számlára.
Hangyál Csaba korelnök:
A választópolgárok részére akkor nem így kellett volna írni a levelet. Azt kellett volna
írni, hogy a felvett tiszteletdíjból egy meghatározott összeget átutal a meghatározott
számlára. Akkor más hangja lett volna az egésznek. Ő azt írta, hogy 400-500 ezer Ft
lehet a tiszteletdíja.
Továbbra is azt javasolja, hogy a polgármester részére a megállapítható minimális
összeg kerüljön megállapításra tiszteletdíjként. A költségtérítés összege pedig a
megállapított tiszteletdíj 25 %-a legyen.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
A minimumnál magasabb összeget javasol.
Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Ő is úgy értelmezte a választópolgároknak írt levelet, hogy visszafordítja a település
javára a részére megszavazott összeget . Azért gondolta, hogy felesleges magasabb
összeget megállapítani tiszteletdíjra, ha úgy is visszafordítja a meghatározott
számlára. Ha magasabb összeg lesz megállapítva több összeg után kell a járulékokat,
adót fizetni. Ha úgy is itt marad a pénz, akkor csak bukunk rajta a járulékok kifizetése
miatt.
Ha úgy is visszajön a pénz, akkor minek a sok járulékot és adót kifizetni .Ha
magasabb tiszteletdíjat állapítanánk meg, akkor sokkal magasabb lenne a járulék és
adó összege is.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A polgármester részére tiszteletdíjat állapít meg a Képviselő-testület. A járulékokat,
adót a megállapított tiszteletdíj után természetesen meg kell fizetni.
Most azt kell eldöntenie a képviselő-testület tagjainak, hogy mennyi legyen a
polgármester tiszteletdíja és költségtérítése. A pénz a költségvetésben rendelkezésre
áll.
Hangyál Csaba korelnök:
Kéri Fischerné Koncz Katalint, hogy tegyen javaslatot a polgármester bérére.
Fischerné Koncz Katalin:
Az illetményalap legalább háromszorosát javasolja, ami 115.950.—Ft. Egyetért azzal,
hogy a költségtérítés a megállapított tiszteletdíj 25 %-a legyen.
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Hangyál Csaba korelnök:
Megkérdezi van-e más javaslat.
Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Véleménye szerint csupán fél % a különbség a két javaslat között. Ez nem nagy
összeg.
A napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el
Hangyál Csaba korelnök:
Ha nincs más javaslat, akkor szavazásra teszi fel a kérdést.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a polgármester tiszteletdíja 96.625.- Ft , a
költségtérítése pedig a megállapított tiszteletdíj 25 %-a legyen, az kézfelemeléssel
szavazzon.

A Képviselő-testület a korelnök által a polgármester tiszteletdíjára és
költségtérítésére tett határozati javaslatot egy igen szavazattal, három nem
szavazattal tartózkodás nélkül elutasította.
Hangyál Csaba korelnök:
A másik javaslatot teszi fel szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy a polgármester
tiszteletdíja: 115.950.- Ft , a költségtérítése pedig a megállapításra kerülő tiszteletdíj
25 %-a, vagyis 28.988.—Ft legyen, az kézfelemeléssel szavazzon.
A javaslatra három igen szavazat és egy tartózkodás érkezett.
A képviselő-testület
három igen szavazattal és egy
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2010. ( X.14.) számú h a t á r o z a t a
a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapításáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
l./ Fischer József ( sz. Dunaújváros, 1968-01-04 an. Molnár
Erzsébet ) 2434 Hantos, Zrínyi utca 29. sz. alatti lakos
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját :
2010. október hó 3- napjától havi bruttó: 115.950.--Ft ban ,
2./ Fischer József társadalmi megbízatású polgármester
költségtérítését :
2010. október hó 3- napjától havi : 28.988.--Ft-ban állapítja
meg.
Utasítja a körjegyzőt, hogy a szükséges intézkedést tegye
meg.
Határidő: 2010.október 30.
Felelős: Gálné Papp Erika körjegyző

Fischer József polgármester és Alpek Zoltán újságíró az ülésre visszajött.
Hangyál Csaba korelnök:
Ismerteti a képviselő-testület
költségtérítéséről.

döntését

a

polgármester

tiszteletdíjáról

és

Fischer József polgármester:
Megköszöni a képviselő-testület döntését.
5. napirend
Alpolgármester választás.
Fischer József polgármester:
Az Ötv. 34. §. ( 1 ) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület – saját tagjai közül
a polgármester javaslatára titkos szavazással a képviselő-testület megbízásának
időtartamára – a polgármester helyettesítésére , munkájának segítésére
alpolgármestert választ.
Az alpolgármestert titkos szavazással javasolja megválasztani.
Alpolgármesternek: Suhaj Józsefnét javasolja .
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Nem csak azért javasolja Suhaj Józsefnét, mert ő kapta a legtöbb szavazatot a
választáson, hanem azért is , mert hosszú évek óta dolgozik a képviselő-testületben.
Nem kíván a vállára tenni átruházandó feladatokat . Azt a segítséget kéri tőle, hogy
amennyiben olyan szinten van akadályoztatva a munkájában, hogy nem tud részt venni
ülésen, akkor, ha van rá ideje és lehetősége, képviselje Őt.
Suhaj Józsefnét a faluban mindenki ismeri. Tudják azt, hogy milyen érdemei vannak
például a kulturális , illetve a szociális területen.
Megkérdezi Suhaj Józsefnét , hogy hozzájárul e a nyílt ülésen történő
megválasztásához , vagy zárt ülés elrendelését kérik.
Suhaj Józsefné települési képviselő:
A nyílt ülésen történő megválasztásához hozzájárul.
Fischer József polgármester:
Javasolja, hogy az alpolgármester választására egy „ad hoc” , ideiglenes bizottságot
hozzon létre a képviselő-testület.
A bizottság elnökének: Hangyál Csaba települési képviselőt, tagjának: Zab
Zsuzsanna települési képviselőt javasolja.
A képviselő-terület
öt igen szavazattal,
ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2010. ( X.14.) számú h a t á r o z a t a
Ideiglenes bizottság megválasztásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Az alpolgármester megválasztására ideiglenes bizottságot
hoz
létre.
A bizottság elnöke: Hangyál Csaba települési képviselő,
A bizottság tagja: Zab Zsuzsanna települési képviselő .
Fischer József polgármester:
Felkéri a bizottságot az alpolgármester választás lebonyolítására.
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Gálné Papp Erika körjegyző:
Tájékoztatja a képviselőket a szavazás módjáról. A szavazólapok elkészültek, melyen
Suhaj Józsefné neve szerepel, mint alpolgármester jelölt. A titkos szavazás zavartalan
lebonyolításához külön helyiség, valamint urna rendelkezésre áll.
Fischer József polgármester:
A szavazás lebonyolításának idejére a polgármester szünetet rendel el.
Szünet után:
Hangyál Csaba az athoch bizottság elnöke:
Ismerteti a szavazás eredményét.
Suhaj Józsefnéra
öt
igen szavazat
alpolgármesterré megválasztotta.

érkezett, így Őt a képviselő-testület

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alpolgármester választás ügyében az alábbi
határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2010. ( X.14.) számú h a t á r o z a t a
Az alpolgármester megválasztásáról
Hantos községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
Suhaj Józsefné települési képviselőt
alpolgármesterré megválasztotta.

A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készült, mely e jegyzőkönyvhöz csatolva.
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6. napirend
Alpolgármester eskütétele.
Fischer József polgármester:
Gratulál Suhaj Józsefné alpolgármesternek a megválasztásához.
Megkéri Suhaj Józsefné alpolgármestert, az eskü letételére.
Az eskü letételének idejére valamennyi jelenlévő feláll
„ Én
Suhaj Józsefné
esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz ,
annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat
megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm, megbízásomhoz híven pártatlanul
, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel
Hantos település javát szolgálom. „
Suhaj Józsefné alpolgármester az esküt letette.
Suhaj Józsefné alpolgármester:
Megköszönte a képviselő-testület bizalmát. Amennyiben munkájára szükség lesz, azt
igyekszik legjobb tudása szerint végezni.
7. napirend
Döntés az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről.
Fischer József polgármester:
Megkérdezi Suhaj Józsefnét , hogy kéri-e az alpolgármesteri tiszteletdíj , illetve
költségtérítés megállapítását ?
Suhaj Józsefné alpolgármester:
Kijelenti, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíj , illetve költségtérítés megállapítását
nem kéri.
Amennyiben tényleges utazási költség merül fel, annak megtérítését kéri csupán.

A képviselő-testület Suhaj Józsefné alpolgármester azon nyilatkozatát, miszerint az
alpolgármesteri teendők ellátásáért sem tiszteletdíj, sem költségtérítés megállapítását
nem kéri, jóváhagyólag tudomásul veszi.
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8. napirend
Szociális és Ügyrendi Bizottság megválasztása.
Fischer József polgármester:
A szociális bizottság létszáma csökken, mivel a képviselő-testület tagjainak száma is
lényegesen lecsökkent.
Javasolja, hogy a szociális bizottság elnöke: Zab Zsuzsanna legyen
Zab Zsuzsanna az elmúlt négy évben is a bizottság elnöke volt. Munkáját jól végezte,
ezért kérte, hogy továbbra is vállalja el e tisztséget.
A bizottság tagjainak javasolja: Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt, aki a
község lakóit jól ismeri, mivel l6-évig Hantos községben egészségügyi dolgozó volt.
A bizottság tagjának javasolja : Tóth Andrásné nem települési képviselőt, aki már
17-éve látja el e tisztséget.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Megkérdezi Zab Zsuzsannát és Fischerné Koncz Katalint és Tóth Andrásnét hogy
hozzájárulnak- e a nyílt ülésen történő megválasztásukhoz, vagy zárt ülés elrendelését
kérik.
Zab Zsuzsanna és Fischerné Koncz Katalin és Tóth Andrásné hozzájárult ahhoz,
hogy a szociális bizottság megválasztása nyílt ülésen kerüljön megtárgyalásra.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a szociális bizottság elnöke: Zab Zsuzsanna,
tagjai: Fischerné Koncz Katalin
települési képviselők, Tóth Andrásné
nem
települési képviselő legyen, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület öt igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2010. ( X.14. ) számú h a t á r o z a t a
A Szociális bizottság tagjainak megválasztásáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szociális Bizottság :
elnökének: Zab Zsuzsanna települési képviselőt,
tagjainak: Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt és
Tóth Andrásné nem települési képviselőt
megválasztotta.
Felelős : Fischer József polgármester
Határidő: azonnal
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Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Megköszöni a bizalmat, igyekszik munkáját úgy végezni, hogy a szociális bizottság a
jövőben is jól működjön.
Fischer József polgármester
Az ügyrendi bizottság
feladata elsősorban a települési képviselők
vagyonnyilatkozatának kezelése lesz.
Az ügyrendi bizottság elnökének: Hangyál Csaba települési képviselőt, tagjának
pedig Zab Zsuzsanna települési képviselőt javasolja.
A feladat ellátását mindketten vállalták.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A törvény előírja, hogy az újonnan megválasztott képviselőknek , polgármestereknek a
megválasztásukat követő 30- napon belül a vagyonnyilatkozatukat le kell adni.
Kéri, hogy minden települési képviselő a vagyonnyilatkozatát készítse el, s a megadott
határidőre adja le.
Megkérdezi Hangyál Csaba és Zab Zsuzsanna települési képviselőket, hogy
hozzájárulnak- e a nyílt ülésen történő megválasztásukhoz, vagy zárt ülés elrendelését
kérik.

Hangyál Csaba és Zab Zsuzsanna . települési képviselők hozzájárultak ahhoz, hogy
megválasztásuk nyílt ülésen történjen.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Ügyrendi Bizottság elnöke Hangyál Csaba,
tagja : Zab Zsuzsanna legyen, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület öt igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2010. ( X.14. ) számú h a t á r o z a t a
Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
az Ügyrendi Bizottság :
elnökének: Hangyál Csaba települési képviselőt,
tagjának : Zab Zsuzsanna települési képviselőt
választotta.
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9. napirend
A Bizottság külső tagjának eskütétele.
Fischer József polgármester:
Gratulál Tóth Andrásnénak a szociális bizottság tagjává történő megválasztásához. .
Megkéri Tóth Andrásné szociális bizottsági tagot az eskü letételére.
Az eskü letételének idejére valamennyi jelenlévő feláll
„ Én Tóth Andrásné
esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz ,
annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat
megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm, megbízásomhoz híven pártatlanul
, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel
Hantos község javát szolgálom. „
Tóth Andrásné a szociális bizottság tagja az esküt letette.
Fischer József polgármester:
Gratulál Tóth Andrásnénak és jó munkát kíván.
Tóth Andrásné elhagyta a helyiséget.
10. napirend
Döntés a leköszönő polgármester végkielégítéséről.
Fischer József polgármester:
Ismerteti a napirendre vonatkozó előterjesztést, mely a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva.
Virág József polgármester 1990. szeptember 30-tól mint polgármester, előtte 1985-től
mint elöljáró irányította településünk életét. Az elmúlt 25 évben településünk
fejlődéséért tevékenykedett.
Javasolja, hogy Virág József részére a Képviselő-testület részére a végkielégítésen
felül a maximálisan megállapítható három havi juttatást állapítson meg.
Maximálisan elismeri Virág József Hantos községért tett munkáját. Szeretné, ha a
jövőben egy irányban a falu. Nem szeretne alakoskodást, pártoskodást.
Felejtsük el a múltat, s fogjunk össze. Ha nem fogunk össze, nem tudunk egy irányba
menni.
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Virág József munkáját elismeri, szeretne vele együtt dolgozni. A korábban végzett
munkáját nem fogja bírálni. Jobban szeretne nyitni a civil szervezetek , a fiatalok, a
lakosság felé.
Úgy gondolja, hogy a végkielégítésen felüli juttatással elismerjük a munkáját.
Segítsük, hogy könnyebben beilleszkedjen a civil életbe. Reméljük, hogy megtalálja
számítását.
Kéri mondják el véleményüket, hozzászólásukat a napirenddel kapcsolatban.
Hozzászólás:
Suhaj Józsefné települési képviselő:
Hasonlóan gondolta Virág József részére az egyéb juttatás megállapítását. Egyetért
azzal, hogy a maximálisan adható juttatást állapítsa meg részére a képviselő-testület.
További hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki Virág József leköszönő polgármester végkielégítésére és egyéb
juttatására vonatkozó határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület
öt igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 86/2010. (X.14.) számú
határozata
Döntés Virág József volt polgármester további juttatásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Virág József volt polgármester részére :
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló többször módosított
1994. évi LXIV. Törvény 2.§. (5) bekezdése alapján - elismerve az általa 1985 óta
Hantos község érdekében végzett munkáját a végkielégítésén kívül további három havi : összesen bruttó : 1.043.700,--Ft
juttatást állapít meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy az ügyben a
szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2010. október 30.
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11. napirend
Felhatalmazás gazdasági program elkészítésére és SZMSZ felülvizsgálatára.
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a települési képviselőket, hogy az önkormányzat működésének egyik
legfontosabb jogszabályi alapja az SZMSZ. Hantos Község Önkormányzatának
Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló módosított 7/2003. (V.29.) számú
rendeletét a jelenlévők áttanulmányozás végett írásban megkapták. Megkapták a
települési képviselők az önkormányzat valamennyi hatályos rendeletét is. Kéri, hogy
tanulmányozzák át, s használják a munkájuk során.
Az SZMSZ több pontja módosításra szorul, hiszen vannak benne olyan dolgok,
melyek már elavultak. Az Önkormányzat Képviselő-testületének 6 hónapon belül
felül kell vizsgálnia az SZMSZ-t valamint hat hónapon belül gazdasági programot kell
készítenie. Azt a csapást szeretné követni, ami korábban is volt. A pályázatokat
álladóan figyelni fogják, amit lehet igyekszik kihasználni.
Amit tudunk saját erővel megoldani, azzal nem fogunk várni négy évet. Szeretne
minden lehetőséget kihasználni. Azokat a munkákat, amelyeket a közmunkások el
tudják végezni, azt igyekszik elvégeztetni velük.
Bízik benne, hogy akik biztatták arra, hogy vállalja el e munkát, azok segíteni fogják
munkáját, s együtt meg tudják oldani a feladatokat. Minden lakost szeretne bevonni
azokba a munkákba, amik a községünket előbbre viszik. Amit kétkezi munkával meg
lehet oldani, azt meg kell csinálni.
Meg kell mutatnunk a lakosságnak, hogy tudunk együtt dolgozni. A lakosság bízik
bennünk.
Minden erejével, energiájával azon lesz , hogy a következő négy évben a Hantos
község javát szolgálja , a lakosság érdekeit képviselje, s mindent megtesz azért, hogy a
kitűzött célokat megvalósítsa. Ehhez kéri a mind a lakosság, mind a képviselőtestület tagjainak segítségét.
Kéri, hogy aki az napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület
öt igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:

az
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2010. ( X.14.) számú h a t á r o z a t a
A gazdasági program előkészítéséről, valamint az SZMSZ
felülvizsgálatáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert és a körjegyzőt a Szervezeti és
Működési Szabályzat felülvizsgálatának, valamint a
gazdasági program előkészítésével.
Felelős:

Fischer József polgármester,
Gálné Papp Erika körjegyző
Határidő: 2011. április 1.

Fischer József polgármester:
Megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelenteni valója.
Hangyál Csaba települési képviselő:
A Dózsa utca végén van egy építési telek, mely magántulajdon. Nagyon gazos a
terület, azt le kellene kaszáltatni. Ahhoz benzint biztosít.
Fischer József polgármester:
A terület egy részét már a közmunkások lekaszálták. A tulajdonos költségére az
egész területet le fogja kaszáltatni.

Egyéb hozzászólás, kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Megköszönte mindenkinek a megjelenést és az ülést 18-10 órakor bezárta.
K.m.f.

/: Fischer József :/
polgármester

/: Gálné Papp Erika :/
körjegyző

/ : Fischerné Koncz Katalin :/
jkv. hitelesítő

/ :Suhaj Józsefné
jkv. hitelesítő
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