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Képviselő-testületének

2019. október 28-án tartott alakuló

üléséről.

Ülés helye: Művelődési Ház
Jelen vannak: Fülöp Csaba polgármester
Józsa-Papp Éva
Bárdos Gábor
Keszler Mónika
Váradi Roland
képviselők

Meghívott: Dr. Fenyvesi János, a Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Fülöp Csaba polgármester köszöntette a jelenlévőket. Megállapította, hogy a képviselő
testület valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. A kiküldött meghívónak
megfelelően javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület vita nélkül
elfogadott.

NAPIREND:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eskütétel
SZMSZ módosítás
A polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Bizottságok megválasztása
Alpolgármester választása
Tájékoztatók

1.) napirend

A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX törvény előírásai szerint a települési képviselő és a polgármester az
alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz.
Felkérte a képviselő-testületet az eskü letételére, egyúttal a helyi választási iroda vezetőjét,
hogy mondja elő az eskü szövegét.
A képviselő-testület ezt követően letette a törvényben előírt esküt.
Ezt követően a polgármester e minőségében esküt tett a testület előtt.
A jelenlévők aláírták az esküokmányokat.
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2.) napirend

A polgármester javaslatot tett a szervezeti és működési szabályzat módosítására. A módosítás
indoka, hogy a polgármesteri tisztségét főállásban szeretné betölteni.
A képviselő-testület egyhangú szavazással - 5 igen szavazattal - az alábbi rendeletet alkotta:
4/2019. (Xl.1.) rendelet

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 3/2013.(IV.30.) rendelete módosításáról
(hiteles szövege e jegyzőkönyv melléklete)
3.) napirend

A polgármester felkérte a jegyzőt a szabályok ismertetésére. Dr. Fenyvesi János jegyző
elmondta, hogy a polgármester megbízatásának időtartamára illetményre jogosult. Ennek
mértéke községek esetében a helyettes államtitkár közszolgálati képviselőkről szóló
törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői pótlékából
álló illetmény összege 20%-ának a fele, 149.600.- Ft, költségtérítése az illetmény 15 %-a,
22.440.- Ft. Mivel november l-jétől a polgármester főállásban látja el a tisztségét, ez
időpontig az előbbi összeg időarányos része, majd ezt követően havi 299.200.- Ft illetmény és
44.880.- Ft költségtérítés jár.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással, az alábbi határozatot hozta:
6/2019.(X.28.) számú határozat:

A képviselő-testület Fülöp Csaba polgármester tiszteletdíját 2019. október 13-tól 2019.
október 31-ig havi bruttó 149.600.- Ft-ban, költségtérítését havi 22.440.- Ft-ban állapítja meg.
Illetményét 2019. november l-jétől 299.200.- Ft-ban, költségtérítését 44.880.- Ft-ban
határozza meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős

a számfejtésért: Dr. Fenyvesi János jegyző

4.) napirend

A polgármester javaslatot tett a Szociális és Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztására:
Elnöknek Váradi Rolandot, tagoknak: Keszler Mónika és Bárdos Gábor
javasolta.

képviselőket

Váradi Rolnad figyelemmel a Mötv. 49.§. (1) bekezdésére bejelentette személyes érintettségét
és kinyilvánította, hogy a szavazás folyamán tartózkodni fog.
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A testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
7/2019.(X.28.) számú határozat:

A képviselő-testület a Szociális és Ügyrendi Bizottság elnökének Váradi Roland képviselőt
választja meg.
Keszler Mónika figyelemmel a Mötv. 49.§. (1) bekezdésére bejelentette személyes
érintettségét és kinyilvánította, hogy a szavazás folyamán tartózkodni fog.
A testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
8/2019.(X.28.) számú határozat:

A képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztja Keszler Mónika képviselőt.
Bárdos Gábor figyelemmel a Mötv. 49.§. (1) bekezdésére bejelentette személyes érintettségét
és kinyilvánította, hogy a szavazás folyamán tartózkodni fog.
A testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
9/2019.(X.28.) számú határozat:

A képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztja Bárdos Gábor képviselőt.
5.) napirend

A polgármester javaslatot tett Józsa-Papp Éva társadalmi megbízatású alpolgármesterré való
megválasztására.
A polgármester ezt követően megkérdezte az érintettet, hogy zárt ülést kíván-e a napirenddel
kapcsolatosan.
Józsa Papp Éva nem kérte a zárt ülést, egyben bejelentette érintettségét, és hogy a
szavazásban nem kíván részt venni.
A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az alpolgármester választás titkos módon
történik. A választás lebonyolítását a Szociális és Ügyrendi Bizottság végezte. Az eredmény
megállapítása: a javaslat 4 igen szavazatot kapott 1 tartózkodás mellett. A polgármester
megállapította, hogy a javaslat megkapta a szükséges szavazatot.
A testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
10/2019.(X.28.) számú határozat:
Zengővárkony község képviselő-testülete alpolgármesternek választja meg Józsa-Papp Éva
képviselőt.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Józsa Papp Éva alpolgármesteri minőségében letette az esküt.
Józsa-Papp Éva alpolgármester kijelentette, hogy a tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
lemond.
A

képviselő-testület

a bejelentést tudomásul vette.

6.) napirend
Dr. Fenyvesi János jegyző az alábbiakról tájékoztatta a testületi tagokat:
Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1- jétől
számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az
önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös
háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt:
hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. (Mötv. 39. § (1) bek.)
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre vonatkozó 30 napos határidőre tekintettel célszerű
az alakuló ülésen a polgármester és a képviselők figyelmét felhívni a kötelezettségre és
részükre átadni a szükséges formanyomtatványokat.
A megválasztását követő harminc napon belüli vagyonnyilatkozat tétel elmulasztása esetén annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem
gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. (Mötv. 39. §
(2) bek.)
A polgármester, a nem képviselő-testületi tag alpolgármester is köteles vagyonnyilatkozatot
tenni a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint.
(Mötv. 72. § (4) bek.)

Az önkormányzati

képviselő

megválasztásától számított harminc napon belül köteles
kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes
adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba
történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig
köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét.
Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja,
hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg,
az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést berekesztette.
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