JEGYZŐKÖNYV

Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2010. október 18-án
megtartott alakuló testületi üléséről.
Az ülés helye: Kálmánfi Béla Művelődési Ház nagyterme
Jelen vannak:
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Dimitrov László képviselő
Csapucha Katalin képviselő
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő
Hudeczné Fuzik Anna képviselő
Maduda Ildikó képviselő
Nagy Mária képviselő
Baumstark Tiborné jegyző
Bendur Istvánné jegyzőkönyvvezető
Helyi Választási Bizottság
Silling Kálmánné elnök
Legény Ferenc
Szabó Sándor
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat képviselői:
Czonev József
Id. Czonev József
Rozovits Gizella
Rozovits Nikoletta
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat képviselői:
Kosztka Viktor
Nagy Mária
Pintér-Jurkovics Mária
Vogyeraczki Mária
Meghívott vendégek:
Dr. Etter Ödön jogtanácsos
Tóth Zsolt
Ezékiel Zsuzsanna
Kosztka Gáborné
Hudecz Izabella
Dr. Kéninger Anna
Skandera Katalin
Dr. Goda Benedek
Szabó Sándorné
Borotsek Ferenc
Szivekné Vojczek Zsuzsanna
Borotsek Ferencné
Maduda Dénesné
Zöldi Józsefné
Kelecz Józsefné
Nemes Gézáné
Kovács Ferenc
Hudecz Gábor
Herczeg Attila
Knáb Gábor
Bendur István
Silling Győző
Salik Gyula
Kovács Gábor Dénes
Hornyákné Süveges Zsuzsanna
Szabóné Párma Ildikó
8 fő érdeklődő állampolgár
Nagy Mária korelnök köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a
testület határozatképes.
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Az ülés napirendje:
1. A Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a választásról, és a
választási eredmények ismertetése
2. Képviselő-testület tagjainak eskütétele, megbízólevelek átadása
3. Polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása
4. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
képviselőinek eskütétele, megbízó levelek átadása
5. Alpolgármester megválasztása
6. Alpolgármester eskütétele
7. SZMSZ módosítása, bizottságok megalakítása,
8. Bizottságok külső tagjainak eskütétele
Szünet
9. Polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása
10. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
11. Egyebek
A képviselő-testület a napirend tárgyalásával egyhangúlag egyetért.
Nagy Mária - Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Piliscsév község képviselőit,
Szlovák Önkormányzatának tagjait, a Bolgár önkormányzat tagjait, a Főváros
Bolgár Önkormányzat elnökét Kalicov Vlagyimir urat, az önkormányzati választások
lebonyolításában közreműködőket, civil szervezeteink vezetőit, intézményvezetőket,
a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, valamint minden kedves megjelentet.
Tájékoztatom Önöket, hogy az ülésről felvétel készül, mely az ÖTV. 12. §. (3)
bekezdése alapján nyilvános.
Megállapítom, hogy ünnepi alakuló ülésünk határozatképes, ezért munkánkat
megkezdjük.
Napirend tárgyalása
1.

A Helyi Választási Bizottság Elnökének beszámolója a választásról és a
választási eredmények ismertetésére.

Silling Kálmánné - Hazánkban 1990-től van lehetőség általános önkormányzati
választásokra. Az 1997. évi 100. törvény alapján a helyi választási bizottság
elnökének be kell számolni a választási eredményekről, át kell adni a
megbízóleveleket.
A helyi választási irodának a választások előtt is nagyon sok feladat volt: ki kellett
tűznie a kisebbségi választásokat, nyilvántartásba kellett venni a jelölteket, jóvá
kellett hagyni a szavazólapokat. A választási bizottságok döntéshozó szervek is,
melyekben a politikai kiegyensúlyozottság és képviselet érvényesül. Ennek egyik
garanciája, hogy a településen működő pártok delegáltakat küldhettek a
bizottságokba. Községünkben a Fidesz KDNP pártja élt ezzel a lehetőséggel. Mielőtt
a számok tükrében ismertetném a választás eredményeit, ezúton is megköszönöm a
jegyző asszonynak, a hivatal dolgozóinak, s a bizottságok tagjainak pontos és gyors
munkáját. A jegyzőkönyvek hibátlanok lettek, így nem akadt javítani valónk.
Községünkben Önkormányzati Képviselő választás, polgármester választás, szlovák
önkormányzati képviselőválasztás és bolgár önkormányzati képviselő választás
zajlott.
Számok és személyek tükrében választási eredményeink a következők:
Polgármester és képviselőválasztásra 1954 választópolgár volt jogosult. Ezzel a
joggal 1042 polgár élt, ez a választópolgárok számának 53,3, %-a. Az 1043
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szavazólapból 8 érvénytelen, 1034 érvényes szavazat volt. Polgármesteri tisztség
betöltésére 5 független jelölt indult: Hudecz Izabella 254 szavazat, Hudeczné Fuzik
Anna136 , Kiss Árpád 36 Kosztkáné Rokolya Bernadett 554, Vogyeraczki Mária 54
szavazatot kapott. Piliscsév megválasztott polgármestere az elkövetkező 4 évben:
Kosztkáné Rokolya Bernadett.
Településünk 6 fő képviselőt állíthatott, képviselőként összesen 18 jelölt indult, az
érvényes szavazatok száma összesen 1788 volt. A jelöltek az alábbi érvényes
szavazatokat kapták
Chrompota Attila
243
Csapucha Katalin
373
Csepreghiné Nyitrai Katalin
306
Dimitrov László
417
Fekete Ferenc
104
Földes Imre
189
Hudeczné Fuzik Anna
329
Jezsek Barnabás
207
Jurkovics Béláné
161
Kontsek Tamás
176
Kosztka Viktor
270
Kosztkáné Rokolya Bernadett
548
Kucsera Lászlóné
198
Maduda Ildikó
453
Nagy Mária
350
Salik Gyula
169
Silling Győző
253
Szakács Árpád
203
Vogyeraczki Mária
190
A számok tükrében a képviselő-testületbe került Csapucha Katalin, Csepreghiné
Nyitrai Katalin, Dimitrov László, Hudeczné Fuzik Anna, Maduda Ildikó, Nagy Mária.
A szlovák kisebbségi önkormányzat eredményei: A szavazás megkezdésekor a
névjegyzékben 317 szavazó szerepelt. Ebből szavazóként megjelentek 166-an Így a
szavazók százalékos aránya 52,4 % volt. Az urnában 166 szavazólap volt, ebből
érvényes 165. A jelöltek az alábbi szavazatokat kapták:
Kosztka Viktor 116
Nagy Mária 120
Pintér-Jurkovics Mária 120
Szmutni Tibor 101
Vogyeraczki Mária 109
A képviselőtestületbe kerültek:
Pintér- Jurkovics Mária
Nagy Mária
Kosztka Viktor
Vogyeraczki Mária
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat választás eredménye: A névjegyzékben 34
választópolgár szerepel, a választáson megjelentek száma 9 fő, százalékos aránya 23
%. Érvényes volt mindegyik szavazat.
Czonev József 8
id. Czonev József 7
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Rozovits Gizella 6
Rozovits Nikoletta 7 szavazatot kapott.
Képviselőtestületbe kerültek:
Id. Czonev József
Czonev József
Rozovits Nikoletta
Rozovits Gizella
A megyei listás választáson az érvényes szavazatok száma 1009 volt. A szavazás
eredményei a következők:
MSZP 200; Jobbik 173; FIDESZ –KDNP 637 szavazatot kapott. Így a választás
győztese településünkön a FIDESZ-KDNP lett.
Végezetül a Helyi Választási Bizottság nevében köszönetet szeretnék mondani
azoknak, akik a választáson részt vettek és leadták szavazataikat. Köszönetet
mondunk a Jegyző Asszonynak és a választást lebonyolító valamennyi
munkatársnak. Munkájukkal az önkormányzati választás eredményéhez
nagymértékben
hozzájárultak.
Gratulálunk
megválasztott
polgármester
asszonyunknak és valamennyi megválasztott önkormányzati és kisebbségi
képviselőtársunknak. Kívánunk sok erőt, kitartást, hogy kis falunk érdekeit szem
előtt tartva végezhessék munkájukat!
2. A Képviselő-testület tagjainak eskütétele, megbízólevelek átadása
Nagy Mária - Köszönöm a tájékoztatást, felkérem Silling Kálmánnét a HVB elnökét,
hogy a megbízólevelek átadása után vegye ki a képviselői esküt. Kérem a
jelenlévőket szíveskedjenek valamennyien felállni!
A képviselők a megbízóleveleket átvették, az
aláírták.

eskü letétele után az esküokmányt

3. Polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása
Nagy Mária - Felkérem Silling Kálmánnét a HVB elnökét, hogy a megbízólevél
átadása után vegye ki a polgármesteri esküt.
A Polgármester a megbízólevelet átvette, az eskü letétele után az esküokmányt
aláírta.
Kosztkáné Rokolya Bernadett - Tisztelt Jelenlévők! Tisztelt Piliscséviek!
Köszönöm. Köszönettel tartozom azért a hatalmas bizalomért, amit fiatal korom
ellenére nekem a választások alkalmával megszavaztak. Ezáltal lehetőséget kaptam
Önöktől, hogy az elkövetkező négy évben Polgármesterként szolgálhassam
Piliscsévet.
Köszönöm a családomnak, barátaimnak, ismerőseimnek, hogy a háttérben ott
állnak mögöttem, támogatnak, hogy munkámat maximálisan tudjam végezni.
Nekem ez egy új helyzet, új kihívás. Munkám egyik napról a másikra megváltozott,
már nemcsak egy intézményért, hanem egy egész településért vagyok felelős.
Örömmel vállalom ezt a felelősséget, a település fejlődésének érdekében. Teljes
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erőmmel azon leszek, hogy az előttünk álló években Piliscsév fejlődését szolgáljam,
bármilyen nehéz helyzetben is.
A sikereket csak közös erővel tudjuk elérni, közösen tudjuk véghezvinni. Ehhez
kérem az önök segítségét is, hogy Piliscsév érdekében legjobb tudásunk szerint
végezzük az előttünk álló feladatokat. Tudom, hogy közös erővel: a
Képviselőtestület, a bizottságok, a polgármesteri hivatal dolgozói, az intézmények, a
civil szervezetek, valamint a község lakosaival együttesen elérjük, hogy Piliscsév
továbbra is fejlődjön. Ehhez kívánok magunknak elég kitartást és mondok előre is
köszönetet mindenkinek!
Kérem,

engedjék

meg,

hogy

Juhász

Gyula

soraival

zárjam

gondolataimat

„Lehet, hogy gyenge még a hangunk
Lehet, hogy léptünk bizonytalan
De indulunk, a szépet, jót akarjuk
S érezzük: hitünknek szárnya van”
4. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, Bolgár
képviselőinek eskütétele, megbízólevelek átadása

Kisebbségi

Önkormányzat

Nagy Mária - Felkérem Silling Kálmánnét a HVB elnökét, hogy a megbízólevél
átadása után vegye ki a kisebbségi esküt a Szlovák majd a Bolgár Kisebbség
képviselőitől.
A kisebbségi képviselők a megbízóleveleket átvették, majd letették az esküt.
5.Alpolgármester választása
Nagy Mária - Felkérem Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármestert, hogy tegyen
javaslatot az alpolgármester személyére.
Koszkáné Rokolya Bernadett - A jogszabályi előírások értelmében a képviselőtestület
- a polgármester javaslatára, titkos szavazással a képviselőtestület megbízatásának
időtartalmáraa
polgármester
helyettesítésére,
munkájának
segítésére
alpolgármestert választ. Az alpolgármester a polgármester irányításával végzi
munkáját. Az alpolgármesteri tisztségre Dimitrov László képviselőtársamat
javasolom.
Nagy Mária - Dimitrov László képviselő úr elfogadja-e a jelölést?
Dimitrov László a felajánlott tisztséget elvállalja.
Nagy Mária - Az Ötv. szabályozása értelmében a képviselő-testület döntéshozatalból
kizárható az, akit az ügy személyesen érint. A kizárásról az érintett – vagy bármely
települési képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A személyes érintettséget
a képviselő-testület tagjai kötelesek bejelenteni.
Kosztkáné Rokolya Bernadett - Javaslom, hogy az alakuló ülésen a személyesen
érintetteket a képviselő-testület a döntéshozatalból ne zárja ki, kivéve az illetményt
érintő ügyekben.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének
78/2010. (X.18.) számú határozata
Piliscsév Község Képviselő-testülete
Úgy dönt, hogy a 2010. október 18-ai alakuló ülésen, a személyesen érintett
képviselők, - az illetményt érintő ügyeket kivéve - egyetlen döntés meghozatalából
sincsenek kizárva.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
Nagy Mária - A titkos szavazás lebonyolítására Szavazat számláló Bizottságot kell
választanunk a Képviselő-testület tagjaiból. Javaslatom a Bizottság tagjaira:
Hudeczné Fuzik Anna, Maduda Ildikó, Csapucha Katalin képviselők. Elfogadják-e a
képviselők a felkérést?
A jelöltek a felkérést elfogadták.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2010. (X.18.) számú határozata
Piliscsév Község Képviselő-testülete
Az alpolgármester választás Szavazatszámláló Bizottságába az alábbi képviselőket
választja:
Maduda Ildikó
Hudeczné Fuzik Anna
Csapucha Katalin
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
Nagy Mária - Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság tagjait a megalakulásra, majd
a titkos szavazás lebonyolítására. A szavazás borítékba helyezett, pecséttel ellátott
szavazólappal történik. A szavazás lebonyolításáról, eredményéről külön
jegyzőkönyv készül.
Az alpolgármester választás idejére szünetet rendelek el.
Az alpolgármester választásra vonatkozó SZSZB döntés a jegyzőkönyv 1. számú
melléklete tartalmazza
Nagy Mária - Felkérem az SZSZB elnökét, Maduda Ildikót a szavazás eredményének
ismertetésére.
Maduda Ildikó – A szavazatszámláló Bizottság a szavazatokat megszámolta, és az
alábbiakat állapította meg: A képviselők 7 érvényes szavazatot adtak le, melynek
eredménye a következő: Dimitrov László alpolgármesteri kinevezését támogatja 6
képviselő, nem támogatja: 1 fő.
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Ennek értelmében a Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének
80/2010. (X.18.) számú határozata
A Képviselő-testület az alpolgármesteri tisztség ellátására Dimitrov László képviselőt
választotta meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
6. Alpolgármester eskütétele
Nagy Mária - Felkérem Silling Kálmánnét a HVB elnökét, hogy a megbízólevél
átadása után az alpolgármesteri esküt vegye ki.
Az alpolgármester a megbízólevelet átvette, az eskü letétele után az esküokmányt
aláírta.
7. SZMSZ módosítása, bizottságok megalakítása
Nagy Mária - Felkérem Baumstark Tiborné jegyző asszonyt, tegyen javaslatot az
SZMSZ módosítására
Baumstark Tiborné – A képviselők az SZMSZ módosításra vonatkozó előterjesztését
írásban megkapták. A képviselő testületnek az 1994. évi LXIII törvény 62. § (5)
bekezdése alapján hat hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy az SZMSZ-t
felülvizsgálja. Az alakuló ülésen történő módosítás nem helyettesíti az átfogó
felülvizsgálatot. Erre egyes önkormányzatok, általában nagyobb településeken
ügyrendi bizottságot hoznak létre, ez azonban nem kötelező. A jelenleg érvényben
lévő szabályzatunk szerint jelenleg három bizottságunk van, melyből a pénzügyi
bizottságot már az alakuló ülésen meg kell választani, hiszen e bizottság javaslatára
lehet megállapítani a polgármester illetményét, költségtérítését, illetve az
alpolgármester tiszteletdíját.
A bizottságok tagjainak több mint a felét a képviselő testület tagjaiból kell
megválasztani, személyükre bárki tehet javaslatot.
A jelenleg érvényben lévő SZMSZ 22 §. (1) bekezdése, valamint 3. számú függeléke
tartalmazza a képviselő testület bizottságainak számát, nevét valamint összetételét.
E szerint PB, SZEKB, TFB bizottságok működtek ez idáig.
Az új bizottságok összetételére vonatkozóan a polgármester asszony előzetesen már
egyeztetett a képviselő testület tagjaival, illetve a megalakításra kerülő bizottságok
külső tagjaival. Figyelembe véve azt, hogy a képviselő testület létszáma lecsökkent,
javaslatára két bizottság alakulna 5-5 fővel. A Pénzügyi és Településfejlesztési,
valamint a Szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottság.
Nagy Mária - Kérem, hogy a Jegyző asszony által előterjesztett SZMSZ módosítást
fogadják el. Felkérem a polgármesterasszonyt, hogy a bizottságok megalakítására
tegye meg javaslatát.
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Kosztkáné Rokolya Bernadett - Előzetes egyeztetésünk alapján a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottságba felkérem Hudeczné Fuzik Anna, Maduda Ildikó,
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselőket, külső tagként Szabóné Párma Ildikót és
Silling Győzőt.
A Képviselő-testület a javaslattal egyetért és 7 igen szavazattal egyhangúlag
meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév község Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2010.(X.18.) számú határozata
Piliscsév község Képviselő-testülete
megalakítja Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságát, melynek tagjai:
-

Hudeczné Fuzik Anna
Maduda Ildikó
Csepreghiné Nyitrai Katalin
Szabóné Párma Ildikó
Silling Győző.

Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Kosztkáné Rokolya Bernadett - Előzetes egyeztetésünk alapján a Szociális,
Egészségügyi és Közművelődési Bizottságba felkérem: Csapucha Katalin,
Csepreghiné Nyitrai Katalin, Maduda Ildikó képviselőket, külső tagként dr. Goda
Benedeket ; Kovács Gábor Dénest.
A Képviselő-testület a javaslattal egyetért és 7 igen szavazattal egyhangúlag
meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév község Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2010.(X.18.) számú határozata
Megalakítja Szociális-, Egészségügyi- és Közművelődési Bizottságát, melynek tagjai:
- Csapucha Katalin
- Csepreghiné Nyitrai Katalin
- Maduda Ildikó
- dr. Goda Benedek
- Kovács Gábor Dénes.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta
Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2010. (X.18.) számú Önkormányzati rendeletét,
Az Önkormányzat
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Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2007.(V.03). rendelet
módosítását
A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi

8.Bizottságok külső tagjainak eskütétele
Nagy Mária - Felkérem Silling Kálmánnét a HVB elnökét, hogy a megbízólevél
átadása után a külső bizottsági tagoktól az esküt vegye ki.
A bizottságok külső tagjai a megbízóleveleket átvették, majd letették az esküt.
Nagy Mária szünetet rendel el a bizottságok és a kisebbségi önkormányzatok
megalakulásáig

SZÜNET. A kisebbségi önkormányzatok és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
tagjai elvonulnak, majd a megalakulás után visszatérnek.
Nagy Mária – Folytatjuk ülésünket. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
megválasztotta elnökét Vogyeraczki Mária személyében, és a Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat Czonev József személyében.
A Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság megalakult elnöke Hudeczné Fuzik
Anna. További munkájukhoz erőt, jó egészséget kívánok.

9. Polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása
Nagy Mária - Felkérem, a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság elnökét tegyen
javaslatot a polgármester bérének és költségátalányának megállapítására.
Kosztkáné Rokolya Bernadett - Arra kérem a Képviselő-testületet, mivel
személyesen is érintett vagyok az ügyben, hogy az Önkormányzati törvény 14.§ (2)
bekezdésben foglaltak alapján zárjon ki a döntéshozatali eljárásból.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév község Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2010.(X.18.) számú határozata
Piliscsév község Képviselő-testülete
Kosztkáné Rokolya Bernadett személyes érintettségét elfogadja és a „polgármester
illetményének és költségátalányának megállapítása” című napirendi pontban a
döntéshozatalból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dimitrov László alpolgármester
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Hudeczné Fuzik Anna – A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a napirendet
megtárgyalta, és a polgármester illetményét 350 ezer Ft/hó összegben javasolja
meghatározni. A költségtérítést javaslatunk az illetmény 25 %-ában meghatározni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév község Önkormányzatának
84/2010.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozata
Piliscsév Község Képviselő-testülete
2010. október 3-tól a polgármester illetményét 350.000,- Ft/hóban,
költségátalányát az illetmény 25%-ában 87.500,- Ft/hóban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Baumstark Tiborné jegyző
10. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Nagy Mária - Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, tegyen javaslatot az
alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására.
Dimitrov László: Arra kérem a Képviselő-testületet, mivel személyesen is érintett
vagyok az ügyben, hogy az Önkormányzati törvény 14.§ (2) bekezdésben foglaltak
alapján zárjon ki a döntéshozatali eljárásból.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév község Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2010.(X.18.) számú határozata
Piliscsév község Képviselő-testülete
Dimitrov László személyes érintettségét elfogadja és az „Alpolgármester
tiszteletdíjának megállapítása” című napirendi pontban a döntéshozatalból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Hudeczné Fuzik Anna – A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a napirendet
megtárgyalta, és az alpolgármester illetményét 95ezer Ft/hó összegben javasolja
meghatározni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév község Önkormányzatának
86/2010.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozata
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Piliscsév Község Képviselő-testülete
2010. október 3-tól az alpolgármester tiszteletdíját bruttó 95.000,- Ft/hó összegben
állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Baumstark Tiborné jegyző

11.

Egyebek

Nagy Mária - Felkérem Baumstark Tiborné jegyzőt, hogy a Vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséggel és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatóját tartsa meg.
Baumstark Tibor né: Nem az alakuló ülés feladata az összeférhetetlenségi
kérdések rendezése, de már az alakuló ülésen célszerű e kérdés vizsgálata a 30
napos törvényi határidőre tekintettel. Amennyiben valaki nem tájékozott abban,
hogy ez mit jelent, szívesen rendelkezésére állok.
A rövid határidőre tekintettel felhívom a polgármester és képviselők figyelmét a
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségre
és
részükre
a
szükséges
formanyomtatványokat az ülésen átadom.
Az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően
minden év január 1-jétől számított 30 napon belül az Ökjtv. melléklete szerinti
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni
köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint
gyermekének a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát (Ökjtv. 10/A. § (1) bekezdés,
Melléklet) A polgármester is köteles vagyonnyilatkozatot tenni a helyi
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. (Ötv.
33/B. §).
A vagyonnyilatkozathoz szükséges nyomtatványokat az érintettek átveszik.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, Nagy Mária korelnök megköszöni a részvételt és
az ülést berekeszti.
Kmf.
Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző
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