Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti
Száma: 1-1412014.

Jegvzőkönyv

Készült: MonostorapátiközségÖnkormányzata
Helye:

Képviselőtesttilete 2014. október ZI-én
/kedderr/ 18.00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.
Monostorapáti Közös

Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Takács péter
Gulyás
Molnár
Soós Gyula
Széll Pál
Yarga János
Vígh Elemér

Jelen vannak:

Erzsébet
Andrea

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási ioggal meghívottak:

jegyző
Takács Lászlőné
Somogyi Istvánné
Helyi YáIasztási Bizottság elnöke
Kiss János
Ifiúsági Szerv. vez.
Török Zoltánné
Mozgáskorl. helyi csop.vez.
Zentu János
Nyugdíjas Klub vezetője
Nagy Anita
Helyi Vöröskereszt szerv. vez.
lakosság részéről 1 1 fő érdeklődő

Jeevzőkönwhitelesítők:

GulyásErzsébet
Molnár Andrea

Jegvzőkönywezető:

Bati Istvánné

képviselő
képviselő

Takács Péter polgármester üdvözölte a megielent képviselőket, a Helyi YáIasztási Bizottság
elnökét, a lakosság részéről megjelent választópolgárokat, a civil szerveze.íek képviselőit,
Zentaí János volt polgármestert. A jelenléti ív alapjrán megállapította, hogy az ülés
határozatkepes, hisz mind a 7 képviselő jelen van.
Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján
Andrea képviselők lesznek.

a jegyzőkönyv hitelesítők: Gulyás Erzsébet Molnár

Javasolta a kikíildött napirendi pontok közé felvenni a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulási Tanácsba delegált személyről szóló döntést, melyre vonatkozó megkeresést a
testtileti anyag kikiildése után ktildték meg. Kérte a képviselőket, amennyiben a módosított
napirenddel egyetérten ek, kéz feltartással jeLezzék.

Képviselő-testiilet tagjai egyhangúlag, határozathozatal nélktil elfogadták

az

napirendet:

Nap

iren d:

1.1 Ünnepélyesmegnyitó,

a VálasztásiBizottságtájékoztatőjaa

v álasztás eredményérő l.

alabbi

2

Előadó: Somogyi

Istvánné

Y álasztási Bizottság elnöke
2.1

Önkormányzati képviselők és a polgármester esktitétele.

Előadó: Somogyi

Istvárrrré

Választási Bizottság elnöke
3-1

A polgármesteri program ismertetése.

Előadó, Takács Péter
polgármester
4.1

Ügyrendi

Előadó:

B

izottság tagj ainak me gv áIasztása.

Takács Péter
polgármester

5./ Alpolgármester vál asztása titko s szav azással, szüks ég szerint

zárt ülésen; esktitétele.

Előadó: Takács Péter
polgármester
6.1

A polgármester tiszteletdíjának, költségtédtésénekmegállapítása.

Előadó: TakácsLászlőné
jegyző

7

"

l

Alpolgármester

Előadó:
8./

ti

szteletdíj ának, költs égtédtésénekmegállapítása.

Takács Péter
polgármester

Mono storapáti község Önkormán yzata Képvis előtesttilete

SzervezetiésMűködésiSzabályzatánakfelülvizsgálatáramegbizás

adása.

Előadó:
9.1

Takács Péter
polgármester

Társadalmi megbízatásí polgármester

munkarendjének

meghatározása.

Előadó:
1

0.1

Hárshegyi József volt polgármester végkielégítése.

Előadó:
11.1

Takács Péter
polgármester

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulási Tanácsba delegálás.

Előadó:
1.

Takács Péter
polgármester

Takács Péter
polgármester

Napirend

Somogyi Istvánné

a Helyi

a megváIasztott
szervezetek képviselőit, a lakosság részéről

Választási Bizottság elnöke üdvözölte

polgármestert, képviselőket, a meghívott
meg|elent érdeklődőket.

civil

J

Ismertette az október I2-én megtartott helyi önkormányzati képviselő és polgármester
választás hivatalos eredményét.Elmondta, hogy Polgár LászIő meglálasztott képviselő
írásban benyújtotta képviselői mandáfumáról történő lemondásról szóló levelét. Helyere, az
Őt követő legtöbb szavazatot kapott képviselő Széll Pil került, akinek átadta a
megbízólevelet.
2.

Napirend

Somoevi Istyánné a Helyi Választási Bizottság elnöke felkérte először a képviselőket, majd
a polgármestert szíveskedjenek felállni és az eskti szövegét mondják utána.
Képviselők és a polgármester a YálasztásiBizottság elnöke előtt letette az esktit.

/Az eskü szövege a jegyzőkönyv mellékletétképezil
3. Narlirend

Takács Péter polgármester ismertette polgármesteri programját. Köszönetet

mondott
mindazoknak, akik szavazabil<kal támogatták, biztattik arta, hogy iranyítsa Monostorapátit.
Bízlk abban, hogy a képviselőkkel együtt képesek lesznek arra, hogy Monostorapáti érdekeit
és elvárásait messzemenően teljesíteni tudják. Fő elképzeléseiről, programjáró| a néhány
héttel ezelőtt megtartott közmeghallgatáson már hallhattak az ott jelenlévők. Ez annyiban
váItozott, hogy a testületben bekerült két polgármesterjelölt társa áItaI megfogalmazott
programokat - melyekhez Ők hozzájárulásukat adták - egy közös ciklustervbe fogják
beópíteni, amit a testtiletnek hat hónapon belül el kell fogadnia. Mindegyikük mögött voltak
emberek, ezért űgy gondolja, hogy a rí$vk szavazók elvárásait, érdekeit is szem előtt kell
tartani, arra fognak törekedni, hogy mindenkinek megfeleljenek. Fontosnak tartla a település
fejlesztését,üzemeltetését. Egy olyan település üzemeltetési rendszer elindítását, me|y
hosszabb távon, talán 5 éven belül megvalósítható és működtethető lesz. Ugyanilyen fontos
dolognak furtla az egészségügy, és szociális intézményekfejlesztését,e1y kulturáltabb
kömyezet megvalósítását, hisz mindannyian igénybe veszik ezeket a szolgá|tatásokat. A
másik kardinális kérdésaz oktatás, óvodai nevelés, hiszen a jövőnkről van szó. Az iskola a
magyar állam tulajdonába került, mégsem engedhetik el akezét,hisz ezen a településen van,
és az itt élők gyermekei jámak oda. Még egy nagyon fontos dolog van a településen belül, ami igen sok ember érint - a környezetvédelem, természetvédelem, vízgazdálkodás kérdése,
melyek megoldásra, rendezésre várnak. A közösség ereje a civil szervezetekben, azokban a
vállalkozókban valósul meg, akik munkát biztosítanak a településen, ez.ért nagyon fontosnak
rrrtla a velük való kapcsolattartás erősítését.Összefoglalva az elhangzottakat, elmondta,
mindig azon lesz, hogy Szent István intelmeit szem előtt tartsa, atni így hangztk: ,, Tartsd
mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és, hogy semmi sem emel
fel, csakis az aláuat, és semmi sem taszít le, csak a gőg és a g}ílőség. Ennek figyelembe
vételével kívánja Monostorapáti települést irányítani, Ha valakit megsért emberi mivoltában,
amit nem akar, már előre bocsánatot kér. Társadalmi megbízatásban vál.Ialta ezt a munkát,
kenyéradó gazdája a Bakonyerdő Zrt., mely valamilyen szinten természetesen elsőbbséget
kell, hogy élvezzen. Két telefonj a vaíI, mindegyiken elérhető, kivéve amikor a munkahelyén,
az erdőben tartózkodik, ahol nincs térerő.
4.

Napirend

Péter

polgármester elmondta, hogy a jelenleg hatályos Szervezetí Működési
Szabályzattartalmazza a képviselő-testiilet által létrehozottbizottságokat, közttik azŰgyrendi
Bizottságot. Az SZMSZ felülvizsgálatéről, illetve az erről' szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáről az alakuló ülést követő testiileti ülésen kell dönteni. Ügyrendi Bizottságra
továbbra is szükség lesz, ezért javasolta megválasztartt abizottságtagait, melynek létszéma3

Takács

4

A bizottság elnökének Gulyás Erzsébet képviselőt, tagjainak Varga János és Molnár
Andrea képviselőket javasolta megválasztani.
ft'.

Képviselő-testtilet 4 igen szavazattal,3 tartőzkodással meghozta az alábbi:
12012014. lX. 21.t

ökt. számú

határ ozatot

Monostorapáti község

Önkormányzata
Képviselő-testülete a 7l20I1. /III. 31./ rendelettel
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata
alapj án létrehozott Ügyrendi Bizottság

Elnökének:
Tagjainak:

Gulyás Erzsébet
Molnár Andrea
Varga János

képvi s elők et me gv áIasztj a.

Képviselő-testtiletf e|batalmazzaa jegyzőtaz
szerinti

SZMSZ 3. sz. fiiggelékénekfentiek

módosítására.

Felelős: TakácsLászlőné
jegyző

Határidő: azonnal
5.

Napirend

Takács

Póter

polgármester elmondta, hogy Magyarországhe|yí önkormányzatairől

szőIő

20II. évi CLXXXIX. tv. 74. §. (1) bekezdése alapján az alpo|gártnester szeméIyérea
polgármester tesz javaslatot. Az alpolgármester választása titkos szavazással történik, melyet
az Ugyrendi Bizottság tagjai fognak lebonyolítani. Alpolgármestemek Vígh Elemér
képviselőt javasolja megválasztani. MegkérdeztehozzájáruI -e a nyilvános üléshez.

Víeh Elemér képviselő

a nyilvános üléshez hozzájárult Bejelentette személyes érintettségét,
a szavazásban nem kívánt részt venni.

Polgármester felkérte azŰgyrendi Bizottság elnökét a titkos szavazás lebonyolítására, ennek
idejére szüntetet rendelt el. (18.10)

Az ülés 18.20 órakor folytatódott.
Gulyás Erzsébet azŰgyrendi Bizottság elnöke ismertette a titkos szavazás eredmónyét, mely
alapjánVígh Elemér képviselő 4 igt'r' és 2 nem szavazatot kapott.
Képviselőtesttilet a szavazás eredménye alapjan minősített többséggel,
szav azattal, 1 tartő zkodás s al me gho zta az alábbl;
12112014. lX. 21.1 Okt. számú

4

igen és 2 nem

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testiilete Magyarország helyi
önkormányzataírőI szőlő 2011. évi CLXXXX.

tar.74. §. (1) bekezdése alapjan titkos szavazással

Vígh Elemér képviselőt
alpolgármesternek megv álasztla.

5

Somogyi Istvánné a yálasztási bizottság elnöke felkérte VÍgh Elemér alPolgármestert
szíveskedjen felállni és az eskii szövegét mondja utána.

Vígh Elemér alpolgármester
6.

a

képviselő-testtilet előtt letette az esktit.

Napirend

Takács

péter polgármester

felkérte Takács Lászlőné jegyzőt a napirenddel kaPcsolatos

íájékoztatásra.

Takács Lászlóné jegyző köszöntötte

a

képviselőket, polgármestert,

civil

szervezetek

@úia1akosságrészérő|megjelentérdeklődőket.Gratu1á1t
mőgvalaszíasukhoz. Elmondta, hogy a polgármester tiszteletdíját Magyarország

helYi

öÁrmrányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXX. t.v.7t. § (5) bekezdése szúályozza. A
társadalmi megbizatású polgármester tiszteletdtla a fcíállású polgármester illetménYének 50
oÁ-ával megegyező mertétai. Az 501-1500 ftí lélekszámú település esetén ez 149.580,-Ft. A
oÁ_a,j elen esetb et 22.437,_F t.
költségtédtés pedig a tiszteletdíj l 5
adatokat csak tájékoztatásul közölte, mivel jogszabály rögziti a tiszteletdíj mértékét,
attól eltérni nem lehet. Nem kötelező döntést hozri,javasolta atájékoztatás tudomásul vételét.
Takács péter polgármester bejelentette, hogy a megállapított kÖltségtédtéstnem kívánja

A fenti

felvenni, arról lemond.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, ebben az esetben mégis kell dÖntést hozni. A
ír^tár*"tb*,
lemond.

^%keli

áliapítani, a tiszteletdíj összegét, illetve azt,hogy a kÖltségtédtésérŐl

Kérte a képviselőket a megállapítható tiszteletdíjra vonatkoző elŐterjesztés, illetve
polgármestei úr nyíIatkozatát figyelembe véve döntsenek a tiszteletdíjrÓl, illetve

a
a

költségtéfitésről"

Takács péter polgármester bejelentette személyes érintettségét,a dÖntéshozatalban nem
kívánt részt venni.

Képviselő-testtilet az elhangzott előterjesztés, illetve a költségtédtésre vonatkozó lemondó
nyiiatkozatot figyelembe véve 6 igen szavazatta|,l tartőzkodással megltozta az alábbi:
1221201,4.

tx.2t.tÖkt.

számú.

h

atár ozatot

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtesttilete Takács Péter polgármester tiszteletdíját
Magyarország hdryi önkormányzatairól szőlő 2011, óvi
CLXXXX. törvény (a tovabbiakban Mötv.) 71. § (5)
bekezdése alapjan havi 149.580,-Ft-ban állapítja meg,

A

polgármester a Mötv. 71, §. (6) bekezdése alapján
havonta 22.437,-Ft - tiszteletdijénak 15 Yo-ának
megfelelő - összegú költségtédtésre jogosult, melyről
írásos nyilatkozatával lemondott.
Képviselő-testiilet utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a
polgármester tiszteletdíjának havi rendszerességgel
történő kifizetése irant.

Fffi:

Takács Lász|őné
jegyző
Hatriridő: azonnal

:6
IJ
f,

/

7.

Napirend

Péter polgármester elmondta, hogy e napirend keretében kell megállapítaníaz
alpolgármester tiszteletdiát, költségtédtését.Felkérte Takács Lászlőné jegyzőt tájékoztassa a
képviselőket a megállapítással kapcsolatos jogszabályi lehetőségekről.
Takács

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának összege
összefiiggésbe van a polgármester tisáeletdíjával. A polgármester tiszteletdíjával ellentétbe,
itt konkrét összeget kell meghatározni, mivel a Mötv. 80. § (2) bekezdése úgy fogalmaz,hogy

az alpolgármester tiszteletdíja tiársadalmi megbízatás esetén a polgármester tiszteletdíjának
10-90 Yo-alehet, számosítva Ia4.706 - I34.622,-Ft között. A költségtédtésösszege pedig a

tiszteletdíj 15 oÁ-a, 15.705

-

20,193,-Ft közötti

összegben állapítható meg.

Péter polgrármester megköszönte a tájékoztatást. Kérte a képviselőket, amennyiben
az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük,véleményük van, tegyék meg.
Takács

Gvula

-

I04.706,-Ft - javasolta megállapítani a
tiszteletdíj összegét, ennek figyelembevételével a költségtédtés - 15.705,-Ft - összegét is.

Soós

kópviselő a minimum összegben

Képviselők részérőI tőbb hozzászólás nem volt.

Takács

Péter polgármester

kérte a képviselőket, amennyiben

egyetértenek, kézfeltartással j elezzék.

Víeh Elemér alpolgármester
kívánt részt venni.

az

elhangzott javaslattal

bejelentette személyes érintettségét,a döntéshozatalban nem

Képviselő-testtilet 6 igen szavazattal,I tartőzkodással meghozta az alábbi:
l23t201,4. tX. 21.1 Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testiilete Vígh Elemér társadalmi

megbizatásű alpolgármester tiszteletdíját a
Magyarország helyi önkormányzaturől szóló
20II. évi CLXXXX. törvény (továbbiakban
Mötv.) 80. § (2) bekezdése alaplán havi 104.706,Ft-ban (a társadalmi megbizatású polgármester
tiszteletdíja 70 Yo-ínak megfelelő összeg)
állapítja meg.

Az

alpolgírmester a Mötv. 80. § (3) bekezdése
alapján havonta 15.705,-Ft - tiszteletdija 15 %énak megfelelő összegű költségtédtésre
jogosult.

Képviselő-testtilet utasítja a jegyzőt, hogy

intézkedjen az alpolgátrmester járandóságai havi
rendszerességgel történő kifizetése iránt.

Felelős: TakácsLászlőné
jegyző

Határjdő: azonna|

]
8.

Napirend

Takács Péter polgármester elmondta, hogy Magyarországhelyi önkormányzatairól szóló
20II. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testiilet alakuló
ülésén, yagy az azt követő ülésén a Mötv, szabáIya alapján köteles felülvizsgálni, vagy
megalkotni a Szervezeti ós Működési SzabályatárőI szóló rendeletét. Javasolta a következő
testületi ülésre előkészíteni az SZMSZ felülvizsgálatát, szükség szerint új SZMSZ
megalkotását.
Ismertette az eríe vonatkozó határozatij avaslatot.

Kórte a képviselőket, amennyiben a határozati javaslattal egyetértenek, kézfeltartással
je|ezzék.

Képviselő-testiilet egyhangúla g,7 igen szavazattal meghozta az alábbi:
12412014. lX. 21.1 Okt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testtilete Magyarország helyi
önkormányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXX.
törvény 43. § (3) bekezdése alaplín felülvizsgálja
Szervezeti és Működési SzabáIyzatárőI szóló
7120\1. (ilI. 31.) önkormányzati rendeletét.

Képvi s elő -t e sttil et felhatalmazza a p oI gárme stert
és a jegyzőt, hogy a következő testi.ileti ülésre
készítseelő és terjessze a képviselő-testi.ilet elé a
Szervezeti és Működési szabályzatárő| szól
rendelet-tervezetet.

Felelős

Takács Lászlőné
jegyző

Határidő: 2014. november 30.
9.

Napirend

Takács Péter polgármester elmondta, hogy képviselő-testiilet hatáskörébe tartozlk a
társadalmi megbízatás,ű polgármester munkaidejének meghatározása. Felkérte Takács
Lászlőné jegyzőt

táj

ékoztassa a képviselőket.

Takács Lászlóné jewző elmondta, hogy a társadalmi megbizatásu

polgármester
munkarendj ét jogszabály nem határozza meg, ezért célszerő ezt a Képviselő-testiiletnek a
polgármester főállásáva| egyiitt járó elfoglaltságát is figyelembe véve meghatároznÍ.
Polgármester úrral történt egyeztetés után javasolta munkaidejét, fogadő őráját, az alábbíak
szerint megltatározni: hétfő |4-16 őráig,pénteken 8 - 10 őráig.

Takács

Péter polgármester

kérte a képviselőket, amennyiben az imént elhangzott

munkarenddel egyetértenek kézfeltartással je|ezzék.

Képviselő-testtilet 6 igen szavazattal, I tartőzkodással meg$ozta az alábbi:
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határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testtilete Takács Péter társadalmi

megbízatású polgármester munkarendjét az

alábbiak szerint határozza meg:

Hétftí:14 - 16 őra
Péntek: 8-10 óra
Képviselő-testtilet utasítja a jegyzőt, hogy a az
ügyfélfogadás idejének kihirdetéséről
gondoskodjon.

Felelős: TakácsLászlőné
jegyző

Határidő: 2014. október
10.

31.

Napirend

Takács Péter polgármester elmondta, hogy Hárshegyi József volt polgármestert a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2. § (5) bekezdése aíapján végkielégítésként
háromhavi illetménynek megfelelő összegű juttatás illeti meg, továbbá részéteaz űj
képviselő-testtilet további háromhavi illetménynek megfelelő juttatást adhat. Az er:.ől szőlő
írásos tájékoztatőt a képviselők megkapták. A három havi végkielégítés
összege bruttó
I.253.490,-Ft. Javasolta további három havi végkielégítés
megáIlapitását, mivel három
cikluson keresztí,il volt polgármestere Monostorapáti községnek, mindig a település érdekeiért
dolgozott. Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.

A képviselők részéről hozzászőlás, vélanény nem volt.
Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek azzal, hogy Hárshegyi József polgármester a
kötelező 3 havi végkielégítésenkívül, plusz 3 havi végkielégítéstkapjon, kézfeltartással
jelezzék.
Képviselő-testiilet

1
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igen, 6 nem szavazattalmegfiozta az alábbi:

határ ozatot
Monostorapáti község Önkormányzata képvi selőtestiilete az előző polgármester plusz három havi
végkielégítésrevonatkozó javaslatot nem
támogatja.

A

polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évíLXry. 6rvény 2. §
(5) bekezdése alapján az előző, foglalkoztatási
jogviszonyban áIIő Hárshegyi József
polgármesternek, három havi illetményének
megfelelő - 329.000 x 3 havi + TB - bruttó
L253.490,-Ft összegű juttatást állapít meg.

Y
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Utasítja a jegyzőt, hogy

kifi zetéséről gondoskodj on.

a

végkielégítés

Felelős: Takács Lászlőné
jegyző

Határidő: 2014. október 31.
11.

Napirend

Takács Péter polgármester ismertette a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás levélét,
melYben tájékoztatlák a Tarsulási Tanács alakuló ülésénekidőpontjáról. Mivel a Társulási
Tanácsot a képviselŐ-teshiletek által delegált tagok alkotják, dönteni kell a tanácsba delegált
kéPviselő személyéről. A képviselő-testtiletek korábban a polgármestereket delegálták a
Társulási Tanácsba. Ismertette ahatározati javaslatot. Kérte a képviselőket, amennyib"n u,
abban foglaltakkal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
képvi s el ő - te sttil et e gyhangúl a g, 7 i gen szav azattaI meghozta az alábbi:
127 12014. tX. 21.t

határ ozatot

ökt. számú

Monostorapáti község Önkormányzata i€pviselőtestiilete a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulásba
Magyarország
helyi
önkormányzaturő| szőIő 2011. évi CLXXXX.
törvény 94. §. (2) bekezdése alapján a Társulási
Tanácsb a Takács P éter polgármestert delegálj a.

Képviselő-testiiletf elhatalmazzaapolgírmestert,

hogy a Társulási Tanács alakuló ülésénrészt
vegyen, az önkormányzatot

Felelős:

képviselje.

Takács Péter
polgármester

Hatráridő: 2014- november 12.

Takács

Péter polgármester

megköszönte

órakor bezárta.

a kópviselők részvételét,az alakuló ülést 18.40
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