
Hegyesd község ÖnkormányzataKépviselő-testülete
8296. Hegvesd. Zrínyi u.1.
Szám:617-1112014' 

Jegyzőkönyv

Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testiilete 2014. október 22-én
(szerdán) l 7.00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Az ülés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zinyiu.I.

Jelen vannak:
Stark Sándor polgármester
Fekete Róbertné képviselő
Imre Gabriella képviselő
Kovács Krisztián képviselő
Pókóné Román Katalin képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné jeewő
Adrián Istvánné választásibizottságelnöke

Jegyzőkönywezető:

Takács Lászlőné jegyző

Stark Sándor polgármester: köszöntette a jegyzőt, képviselőket, a választásí bizottság
elnökét. Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből mind az 5 főjelen van. Kérte a
képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet, azt
fogadják el.
Aképviselő-testiilet határozathozatal nélkiil, egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta az
alábbi:

N a p i r e n d e t : 1./ Ünnepélyes megnyitő, aválasztási bizotts ágtájékoztatőja a
v álasztás eredményérő 1.

Előadó: Adrián Istvánné Yálasztási Bizottság elnöke.

2./ Önkorm ányzati képviselők és a polgármester eskiitétele

Előadó: Adrián Istvárrné Yálasztási Bizottság elnöke.

3.1 Apolgármesteri program ismertetése

Előadó: Stark Sándor polgármester

4. l Ü gyr endi Bizottság tagj ainak megválasztása.

Előadó: Stark Sándor polgármester
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5./ Alpolgármester választása titkos szavazással. szükség szerint
zárt ülésen; eskiitétele

Előadó: Stark Sándor polgármester

6. l P olgármester tiszteletdíj ának, költségtédtés ének megáll apítása

Előadó: Takács Lászlőné jegyző

7 ./ Alpolgarmester tiszteletdíj ának, költségtédtésónek
megállapítása

Előadó: Stark Sándor polgiármester

8./ Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
S zervezeti é s Műkö dés i S zab ályz atának fetülviz s gá latár a
megbízás adása.

Előadó: Stark Sándor polgármester

9 . / T ársadalmi megbízatású polgármester munkarendj ének
meStatározása.

Előadó: Stark Sandor polgármester

1./Napirend:

Adrián Istvánné a helyi választási bizottság elnöke köszöntötte a polgrármestert,
kéPviselŐket. JÓ egészséget és sok sikert kívánt. Tájékoztatást adott aválasztás eredményéről.
YáIasztőpolgárok száma: I49, váIasztáson megjelefi 97 fő, Polgármesterre leadott érvényes
szavazatok száma 90, két jelÖlt volt: Stark Sándor 53, Kapócs Tibor 37 szavazatot kapott, így
a polgármester Stark Sándor lett.

Képviselőjelöltek száma 7 fcí volt,Pókóné Román Katalin 53, Imre Gabriella 70, Mondli
István Béla26, Kovács Krisztián 65, Fekete Róbertné 64, Startk Sandor 28,SzitaÁrpaa ts
szavazatot kapott. Képviselők lettek: Pókóné Román Katalin, Imre Gabriella, Kovács
Krisztián, Fekete RÓbertné. Stark Sándort törölték a jelöltek listájáról, mivel elnyerte a
pol gármesteri ti sztséget.

2./Napirend:

Adrián Istvánné a helyi választási bizottság elnöke kérte a képviselőket álljanak fel, és
mondják utánaaz eslni szövegét. Képviselők az eskíit letették.

/Esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezí. l

Ezt kÖvetően felkérte Stark Sándor polgármestert, hogy a képviselő-testtilet előtttegyele az
eskiit.

Polgármester letette az esktit. Képviselők és a polgármester aláírtrák az esktiokmányt.
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(Eskiiokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3./Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy közmeghallgatáson is elmondta, hogy
fontosnak tartja,hogy az önkormányzat kötelező feladatait ellássa, intézményeit működtesse.
Hat hónapon belül részletes gazdaság1 programot terjeszt a képviselő-testiilet eló.

Képviselő-testület a program ot határozathozatal nélkiil elfogadta.

4./Napirend:
Stark Sándor polgármester javasolta az Ügyrendi Bizottságot megválasztani. A
4l20rl.GY.1.)önkormányzati rendelettel elfogadott Szewezeti és Működési Szabélyzat
alaplán a bizottság elnökének Fekete Róbertnét, tagjainak Pókóné Román Katalint és Kovács
Krisztiánt j avasolta megválasztani.

Képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat és lartőzkodás nélkril
me$tozta az alábbi

41t2014.(X.22)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Hegyesd község Onkormányzata Képviselő-testtilete
4l20II.1IY"1.)önkormányzati rendelettel elfogadott Szervezeti
Műkö d és i S zab ályzat alapj ful az Ű gyr endi B iz otts ág

elnökének: Fekete Róbertné
tagjainak: Pókóné Román Katalin

kovács krisztián

képviselőket megválasztj a.

Képviselő-testíilet felhata|mazza a yegyzőt, hogy a változás
SZM SZ- en történő átv ezetésér ő1 gondo skodj on.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 20I 4. november 3 0.

5./Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta,hogy az alpolgármester személyének megválasztására
polgármester javaslatára kerül sor, titkos szavazással. Legtöbb szavazatot Imre Gabriella
kapta,ezért Őt j avasolta alpolgármesternek.

Imre Gabriella jelölt hozzájáruIt a nyilvános üléshez, bejelentette, hogy a szavazásban, és
döntéshozatalban nem kíván részt venni"

Stark Sándor polgármester felkérte az ügyrendi bizottságot a szavazás lebonyolításétra.

Polgármester szüntet rendelt el. (17,30 óra)

Fekete Róbertné ügyrendi bizottság elnöke kiosztotta a szavazőlapot, és megmagyarázta a
szavazás menetét.

a
es



4

Az ülés 17,40 perckor folytatódott.

Fekete Róbertné az ügyrendi bizottság elnöke ismertette a titkos szavazás eredményét,

Imre Gabriella 3 igen, 1 nem szavazatotkápott, alpolgármesternek javasolta Imre Gabriellát

megválasztani.

stark sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy Imre Gabriella

1 e gyen az a|p o\gírme ster kéz feltartás s al j elezze,

Képviselő-testíilet minősített többséggel 4 igen 1 tartózkod Ő szavazattal meghozta az alábbi"

42t20l4.(X.22)Öktsz. h a t á r o za t o t

Hegyesd köz ség Önkormán yzata Kepvi s elő -testtilete 
.

M ag:yarors zág ielyt önkormány zatair őI szó 1ó 2 0 1 1, évi

CLXXXx.törvénv 74.§. (1) bekezdése alapjan titkos szavazással

Imre Gabriella képviselőt
alpolgármesternek megválasztotta,

Adrián Istvánné a vá|asztási bizottság elnöke felkérte Imre Gabriella alpolgármestert

szíveskedjen felállni és az eskti szövegéi mondja utána. Imre Gabriella alpolgármester a

képviselő-testiilet előtt letette az esktit,

(eskti szöve ge a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

6./Nanirend:

Takács Lászlóné jegyzőelmondta, hogy Magyarorczághelyi önkormányzatairól szóló 20II,

évi Clxxxx.to*6nv Mötv. zr.s 
"(, 

úkezdése a1apjan a tarsadalmi megbizatása

poigármester a polgármesteri illetmeny io oÁ-ával megegyező mértélaí tiszteletdíjra jogosult,

A polgármestei illetményét a helyettes államtitkár alapilletményéből,

illetménykiegészítéséb ő|, vezetií illetménypótlékából kell kiszámítani, figyelembe véve a

lakosságszámot a tisztelátdíj mértékel+.lóÓ.-ft. Költségtéfités a tiszteletdíj 15 oÁ-a 11,218,-

ft.
ie.t. a képvi s előket, ho gy a táj ékoztatást határ ozattal ve gyék tudomásul,

Képviselő_testiilet 4 igen,1 tartózkod ő szavazattal meghozta az alábbí:

43t2014.(X.22)Őkt.sz. h a t á r o za t o t

Hegyesd község önkormányzata Képviselőtestii.lete Stark Sándor

társadalmi megűízatásri polgármester tiszteletdíját Magyarország

helyi önkormáíyzatairot szotó 2O1l. évi CLXXXIX.törvény 71.§ (5)

bekezdése auaaÍ-,74.7g0._ft._ban.ál|apítja meg. A társadalmi

megbízatású póigármester a Mötv.71.§(5) bekezdése alapján havonta

11.2018._ft. : illetménye 15 oÁ_ának megfelelő összegű

költségtédtésre jogosult.
Képviselő_testiiieiutasítj a a jegyzőt, ho gy intézkedj en a polgármester

j árándó ságainak havi rendszeressé ggel történő kifi zetéséről.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző



{ Határidő: folyamatos

7./Napirend:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az alpolgármester tiszteletdija a Mötv.80.§ (2 )
bek. alapján a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját 70-90 %-a (52.353-ft-
61.3II.-ft.) költségtédtés a tiszteletdij 15 %-a (7852.-ft-10.096.-ft.)közötti összegben lehet
megállapítani. Javasolta részére a 90 oÁ-ot megállapítani.

Imre Gabriella alpolgármester közölte, hogy lemond a tiszteletdíjról és költségtédtésről.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a Mötv.71.§ (5) bekezdése a|aplán az
alpolgármester tiszteletdíjáról vagy annak egy részéről írásbeli nyi|atkozattal lemondhat.

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a fenti javaslattal
kézfeltartássa| je|ezze.

Képviselő-testi.ilet egyhangú 5 igen szavazattal megltozta az alábbi:.

44l2014.(X.22)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

He gyesd község Önkormányzata Kópvi selő-testülete Magy ar or szág
helyi önkorm ányzatairőI szőIő 20 I 1 . évi CLXXXIX.törvény Mötv.
8 0. § (2 ) b ekezdés e a|apj át társ adalmi me gbizatású alp o 1 gárm ester
Imre Gabriella tiszteletdíját 67 .3II.-ft-ban, költségtédtését
1 0.096.-ft .-ban állapította meg,

Képviselő-testtilet tudomásul veszi, hogy alpolgármester a 67 .3II.-
ft . tiszteletdíjról, 1 0.096.-ft . költségtédtésről lemond.

(lemondás a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

8./Napirend:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a Mötv.43.§ (3) bekezdés alapján a képviselő-
testtilet alakuló ülésén, vagy azt követő ülésen megalkotja, va1y felülvizsgálj a SZMSZ-éL.
Felkérte a jegyzőt, hogy a következő testtileti ülésre készítse eIő az SZMSZ. módosítását.

Képviselő-testi,ilet a javaslattal egyetértett, és egyhangú 5 igen szavazattal megltozta az
alábbi:

45l20t4.(X.22)Ökt.sz" h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testiilete Magyarország helyi
önkormányzatairőI szőIő 2011. évi CLXXXX.törvény 43. § (3) bekezdése

alaplán felülvizsgálj a szervezeti és működési szabályzatáről szóló

41 20I t .QY. 1 .) önkorm ányzati rendeletét.
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Képviselő-testíilet felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy
következő testiileti ülésre készítse elő és terjessze a képviselő-testtilet e|é az
SZMSZ-I.

Felelős: Stark Sándor polgármester

Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2014. november 30.

9./Napirend:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselő-testiilet hatáskörébetartozlk a

társadalmi megbízatású polgármester munkaidejének megltatírozása. Javasolta a fogadóórát
piáros héten pénteken 9 őrátő| 11 óráig, pératlanhéten pénteken 15 őrátőI 17 őráig
meghatározni.

Képviselő-testiilet egyhangú 5 igen szavazatta|meghozta az alábbi:

46t2014.(X.22)Ökt.sz" h a t á r o za t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete Stark Sándor
tarsadalmi megbízatású polgármester munkarendjét az alábbi szerint
határozzameg.

Piáros héten pénteken: 9 őrátől ll őráig
Páratlanhétenpénteken: 15 órától 17 őráig

Képvi s elő - te sttil et ut as ítj a a j e gyzőt, ho gy az ügyfél fo gadás i d ej ének
kihirdetéséről gondoskodj on.

Felelős: Takács Lász|őné jegyző

Hatráridő: 2014. október 31.

Napirend után:

Stark Sándor polgármester ismertette a Tapolca Környéki ÖnkormányzatiTársulás levelét,
melyben tájékoztatást adtak a Társulási Tanács alakuló ülésének időpontjáról. Társulási
Tanácsot a képviselőtestületek áItal delegáIt tagok alkotják, dönteni kell a tanácsba delegált
képviselő szernélyéről. A képviselő-testtiletet korabban a polgármestert delegálta. Kérte a
képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a polgármester képviselj e a az önkormányzatot
kéz feltartás sal j elezze "

Képviselő-testtilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:

47 t2014.(X.22)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testiilete a Tapolca Környéki
Onkormányzati Társulásba Magyarország helyi önkormányzaturőI szőlő



2}tl. évi CLXXXD(.törvény 94. § (2) bekezdése
Tanácsba Stark Sandor polgármestert delegálja.

alapján a Társulásr

Képviselő-testiilet felhataImazza a polgármester, hogy a társulási

alakuló ülésen részt vegyen, az önkorm ányzatot képviselje.

Felelős: Stark Sandor polgármester

Hatráridő: 2014. novernber 12.

Stark Sándor polgármester megköszönte a megjelentést, és az a|akulŐ ülést 17,45 Órakor

bezítrta.

k.m.f.t.

€ ,u'_ á'u_L
Takács íászlóné )

jegyzőföq


