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JEGYZŐKÖNYV

amely készült Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én
17.00 órakor kezdődő alakuló, nyilvános testületi ülésén, Rétalapon, az Önkormányzati
Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak: Staszner Csabáné polgármester, Kanyó Gyula, Kanyó Géza, Kövi Pál
(korelnök), képviselők, Eszterbauer Erzsébet jegyző.
Távollévő: Nagy Adél képviselő
Meghívott: Martini Pálné HVB – elnök, Menyhárt Gáborné, Borbély

HVB - tagok

Az alakuló nyilvános testületi ülésen megjelent 50 választópolgár Rétalap község lakosai
közül.
Straszner Csabáné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
ülése négy fővel határozatképes, a testületi ülést megnyitja.
1. Az alakuló ülés ünnepélyes megnyitása
Straszner Csabáné: Köszönti a megjelent választópolgárokat,
tisztségviselőket. Megköszöni a lakosok aktív részvételét.

nevesítve

is

a

2. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2014. évi helyi képviselők és
polgármester választás eredményéről
Straszner Csabáné: Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, Martini Pálnét, hogy tartsa
meg tájékoztatóját a választás eredményéről.
Martini Pálné: Tájékozatja a Testületet, hogy a választás eredményes volt. A választás
tervszerűen zajlott. A Helyi Választási Bizottságnak rendelkezésére állt minden szükséges
eszköz. Megköszöni a Hivatalnak a választás során végzett munkáját. Ismerteti a Testülettel,
hogy a 2014. évi helyhatósági választások eredménye hogyan alakult. Elmondja, hogy
községünkben 447 fő volt a választásra jogosult, melyből 278 fő szavazóként megjelent
2014. október 12-én, a helyhatósági választásokon. Polgármesternek két jelölt indult. A
polgármester választás eredménye a következő: a 278 szavazatból 6 érvénytelen volt, a 272
érvényes szavazat a jelöltek között az alábbiak szerint oszlott meg:
Nagy Adél
Straszner Csabáné

91 szavazat
181 szavazat

Megállapítja, hogy a választások eredményeként Rétalap község polgármestere Straszner
Csabáné. A képviselőket a kislistás választási eljárással választották meg. A négy helyre 10
jelölt adta be az ajánlószelvényeit. A szavazás eredménye a következőképpen alakult: A 278
választópolgár által leadott szavazólapokból 10 érvénytelen volt, a 268 érvényes
szavazólapon leadott szavazatok a jelöltek között az alábbiak szerint alakult:

Kulcsár György Lászlóné
Kanyó Gyula
Kiss Zsuzsanna
Kanyó Géza
Elekes – Pusoma Szilvia
Kövi Pál Zoltán
Lakatos Ferenc
Nagy Adél
Kerítés András
Boros Mária

34 szavazat
146 szavazat
5 szavazat
143 szavazat
116 szavazat
130 szavazat
98 szavazat
117 szavazat
38 szavazat
48 szavazat
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Összesen 875 szavazatot adtak le a 10 képviselőjelöltre. Megállapítja, hogy a szavazás
eredményes volt. Megállapítja továbbá, hogy a település képviselői: Kanyó Gyula, Kanyó
Géza, Kövi Pál Zoltán és Nagy Adél.
Megjegyzi, a választások rendben zajlottak le, semmilyen zavaró körülmény nem hátráltatta
a szavazókörökben a munkát. A szavazás előkészítése is tervszerűen haladt, a bizottságnak
rendelkezésére álltak a szükséges eszközök és információk. Megköszöni a helyi választási
bizottság egyben szavazatszámláló bizottság munkáját. A polgármesternek és a
képviselőknek, pedig gratulál a megválasztásukhoz. Az öt éves munkához erőt és jó
egészséget kíván. Tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy a megyei önkormányzati
választás eredménye a településen a következőképpen alakult: A megjelent 278 szavazó
közül 265-en voksoltak érvényesen, 13 szavazat érvénytelen volt. A 4 érintett szervezet
között a községben leadott szavazatok az alábbiak szerint oszlottak meg:
FIDESZ - KDNP
MSzP
Jobbik
DK

186 szavazat
26 szavazat
40 szavazat
13 szavazat

Straszner Csabáné: Megköszöni a választási bizottság elnökének tájékoztatóját,
megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel a választási eredményekkel összefüggésben.
Hozzászólás nem lévén javasolja a tájékoztató elfogadását.
Határozati javaslat:
………/2014. (X. 22..) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétalap község Helyi Választási
Bizottság elnökének a 2014. október 12-én megtartott települési önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásáról adott tájékoztatóját tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
A Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a helyi
választási bizottság elnökének beszámolója tárgyában:
120/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétalap község Helyi Választási
Bizottság elnökének a 2014. október 12-én megtartott települési önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásáról adott tájékoztatóját tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
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3. A Képviselő-testület tagjainak eskütétele
Straszner Csabáné: Kéri a jelenlévő választópolgárokat és tisztségviselőket, hogy mindenki
álljon fel az eskütételhez, és kéri a képviselőket, tegyék le az esküt.
„Én, Kanyó Gyula, Kanyó Géza, Kövi Pál becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; a képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Rétalap község
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
A három megválasztott települési képviselő: Kanyó Gyula, Kanyó Géza, Kövi Pál letette az
esküt.
4. A polgármester eskütétele
Martini Pálné: Felkéri a jelen lévő választópolgárokat és megválasztott képviselőket, álljanak
fel a polgármester eskütételéhez.
„Én, Straszner Csabáné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Rétalap község fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”

Straszner Csabáné polgármester letette a polgármesteri esküjét.
5. A napirendi pontok elfogadása
Straszner Csabáné: Az alakuló ülés ünnepélyes megnyitását követően javasolja, a mai ülés
napirendi pontjairól döntsenek. Ismerteti a mai testületi ülés napirendi pontjait. Megkérdezi,
van-e valakinek javaslata a mai napirendi pontokkal kapcsolatban. Egyéb kérdés, észrevétel,
felvetés nem lévén javasolja az ülés napirendi pontjainak az előterjesztés szerinti
változatban történő elfogadását.
Határozati javaslat:
.../2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. október 22-i testületi ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1. A napirendi pontok elfogadása
Előadó: Straszner Csabáné polgármester
2. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2014. évi helyi képviselők és
polgármester választás eredményéről
Előadó: Martini Pálné HVB - elnök
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3. A Képviselő-testület tagjainak eskütétele
Előadó: Straszner Csabáné polgármester
4. A polgármester eskütétele
Előadó: Martini Pálné HVB - elnök
5. A napirendi pontok elfogadása
Előadó: Straszner Csabáné polgármester
6. A polgármester ciklusprogramjának ismertetése
Előadó: Straszner Csabáné polgármester
7. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Straszner Csabáné polgármester
8. A bizottsági elnökök és tagok megválasztása
Előadó: Straszner Csabáné polgármester
9. A bizottság képviselő tagjainak eskütétele
Előadó: Straszner Csabáné polgármester
10. Az alpolgármester megválasztása
Előadó: Straszner Csabáné polgármester
11. Az alpolgármester eskütétele
Előadó: Straszner Csabáné polgármester
12. Tájékoztatás a polgármester illetményéről és költségtérítéséről
Előadó: Eszterbauer Erzsébet jegyző
13. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Straszner Csabáné polgármester
14. A képviselői tiszteletdíjak megállapítása
Előadó: Straszner Csabáné polgármester
15. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
A Képviselő-testület, 4 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az
ülés napirendi pontjainak tárgyában:
120/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. október 22-i testületi ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1. A napirendi pontok elfogadása
Előadó: Straszner Csabáné polgármester
2. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2014. évi helyi képviselők és
polgármester választás eredményéről
Előadó: Martini Pálné HVB - elnök
3. A Képviselő-testület tagjainak eskütétele
Előadó: Straszner Csabáné polgármester
4. A polgármester eskütétele
Előadó: Martini Pálné HVB - elnök
5. A napirendi pontok elfogadása
Előadó: Straszner Csabáné polgármester
6. A polgármester ciklusprogramjának ismertetése
Előadó: Straszner Csabáné polgármester
7. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Straszner Csabáné polgármester
8. A bizottsági elnökök és tagok megválasztása
Előadó: Straszner Csabáné polgármester
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9. A bizottság képviselő tagjainak eskütétele
Előadó: Straszner Csabáné polgármester
10. Az alpolgármester megválasztása
Előadó: Straszner Csabáné polgármester
11. Az alpolgármester eskütétele
Előadó: Straszner Csabáné polgármester
12. Tájékoztatás a polgármester illetményéről és költségtérítéséről
Előadó: Eszterbauer Erzsébet jegyző
13. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Straszner Csabáné polgármester
14. A képviselői tiszteletdíjak megállapítása
Előadó: Straszner Csabáné polgármester
15. Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
6. A polgármester ciklusprogramjának ismertetése
Straszner Csabáné: Megjegyzi, a következő öt évre vonatkozóan a polgármesternek
ciklusprogramot készítési kötelezettsége van. Részletesen ismerteti és szemlélteti a
következő ciklusra ajánlott programot, amely széles területen jelöli ki az önkormányzati
feladatokat. Hozzászólás, észrevétel hiányában javasolja a ciklusprogram elfogadását.
A polgármesteri ciklusprogramot a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Határozati javaslat:
………/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Straszner Csabáné polgármesternek a
2014 - 2019. időszakra vonatkozó polgármesteri ciklusprogramját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
A Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a
polgármesteri ciklusprogram elfogadása tárgyában:
121/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Straszner Csabáné polgármesternek a
2014 - 2019. időszakra vonatkozó polgármesteri ciklusprogramját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
7. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Straszner Csabáné: Elmondja, az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatot
módosítani kell, ezt a következő ülésen is jogszerűen megteheti a Képviselő-testület.
Ismerteti a következő ciklusra vonatkozó javasolt szervezeti felállást: egy polgármester
megválasztására és egy bizottság alakulására tesz javaslatot. Utal arra, hogy alapvető
szervezeti változás nincs az elmúlt ciklushoz képest, ezért az Önkormányzati Szervezeti és
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Működési Szabályzatot nem kell ebből a szempontból módosítani. Javasolja, hogy a
szervezeti felállásról határozatot hozzon a Testület, a következő ülésen módosítsa az
önkormányzati SZMSZ-t az ismertetett változat alapján.
Határozati javaslat:
………/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő ülésen módosítja az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi szervezeti rend
figyelembevételével:
A következő ciklusban egy alpolgármester látja el a helyettesi feladatokat, és egy bizottság:
Ügyrendi Bizottság működik.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
A Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a
szervezeti felállás tárgyában:
123/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő ülésen módosítja az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi szervezeti rend
figyelembevételével:
A következő ciklusban egy alpolgármester látja el a helyettesi feladatokat, és egy bizottság:
Ügyrendi Bizottság működik.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
8. A bizottsági elnökök és tagok megválasztása
Friderics Cecília: A bizottságok elnökére és tagjainak tesz javaslatot. Tájékoztatja a
képviselőket, hogy a választásban érintettek: Boros Sándor, Tóthné Varga Brigitta, Kövesdi
László, Bedi Ferenc, Szőke Katalin és Bedi Róbert nyilatkozott, bizottsági tagsági
választását nyilvános ülésen kéri. Ennél fogva zárt ülést nem kell elrendelni a bizottságokban
részt vevők megválasztása során. Jelzi, hogy minden érintett a jelölésével egyetért, a
továbbiakban ennek megkérdezése nem szükséges. Az egy felállítandó bizottság az
Ügyrendi Bizottság. Az Ügyrendi Bizottság elnökének Nagy Adélt, tagjának Kanyó Gézát és
Kövi Pált javasolja. Az Ügyrendi Bizottság megválasztását bocsátja szavazásra.
Kövi Pál: Bejelenti személyes érintettségét a bizottsági választást illetően, és kéri a kizárását
a szavazásból.
Kanyó Géza: Bejelenti személyes érintettségét a bizottsági választást illetően, és kéri a
kizárását a szavazásból.
Straszner Csabáné: Javasolja, hogy vegyék tudomásul az érintettség bejelentését, de ne
zárják ki a szavazásból a bejelentőket. Utal a kis létszámú testületi felállásra, továbbá az
alakuló ülés eredményességére, gördülékenységére. Tájékoztatja a képviselőket, a
kizárásról a Testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó
szavazatával kell döntenie.
Határozati javaslat:
…/2014. (X. 22.) Kt. határozat
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Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kanyó Géza és Kövi Pál képviselők
bizottsági tagságra való jelöltek személyes érintettség miatti bejelentését tudomásul veszi,
és a bizottsági tagsági tisztségviselők megválasztását célzó döntéshozatalból nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
A Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a
képviselők döntéshozatalból való kizárása tárgyában:
124/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kanyó Géza és Kövi Pál képviselők
bizottsági tagságra való jelöltek személyes érintettség miatti bejelentését tudomásul veszi,
és a bizottsági tagsági tisztségviselők megválasztását célzó döntéshozatalból nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
Straszner Csabáné: Javasolja nyílt szavazással döntsenek az Ügyrendi Bizottság elnökének
és tagjainak megválasztásától.
Határozati javaslat:
…/2014. (X. 20.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökének Nagy
Adél képviselőt, tagjának: Kanyó Géza és Kövi Pál képviselőket megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
A Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a
bizottságok tagjainak megválasztása tárgyában:
125/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökének Nagy
Adél képviselőt, tagjának: Kanyó Géza és Kövi Pál képviselőket megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
9. A bizottság képviselő tagjainak eskütétele
Straszner Csabáné: Megjegyzi, a bizottságok képviselő tagjainak bizottsági tagsági
minőségben újra esküt kell tenni. Kéri, hogy az érintett képviselők tegyék le az esküt. A
megjelenteket kéri, álljanak fel az eskütételhez.
„Én, Kövi Pál, Kanyó Géza becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; a bizottsági tagsági / bizottsági elnöki tisztségemből eredő
feladataimat a Rétalap község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

Isten engem úgy segéljen!”
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A két megválasztott képviselő – bizottsági tag: Kövi Pál, Kanyó Géza letette az esküt.
10. Az alpolgármester megválasztása
Straszner Csabáné: Javasolja, hogy válasszák meg az alpolgármestereket. Egy
alpolgármestert nevez meg a tisztségre. Kanyó Gyula Hangsúlyozza, az alpolgármester
megválasztása titkos szavazással történik. Ennek levezetésére felkéri az Ügyrendi
Bizottságot.
Kanyó Gyula: Bejelenti személyes érintettségét az alpolgármesteri választást illetően, és kéri
a kizárását a szavazásból.
Straszner Csabáné: Javasolja, hogy vegyék tudomásul az érintettség bejelentését, de ne
zárják ki a szavazásból a bejelentőket. Utal a korábbi bizottsági tagság választása során
alkalmazott elvekre, továbbá a képviselőknek döntéshozatalból történő kizárás
alkalmazásának figyelmen kívül hagyásának indokaira.
Határozati javaslat:
…/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kanyó Gyula képviselő alpolgármesteri
tisztségre jelöltek személyes érintettség miatti bejelentését tudomásul veszi, és az
alpolgármesteri tisztségviselők megválasztását célzó döntéshozatalból nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
A Képviselő-testület 74igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a
képviselők döntéshozatalból való kizárása tárgyában:
126/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kanyó Gyula képviselő alpolgármesteri
tisztségre jelöltek személyes érintettség miatti bejelentését tudomásul veszi, és az
alpolgármesteri tisztségviselők megválasztását célzó döntéshozatalból nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
Straszner Csabáné: Javasolja, hogy a továbbiakban az alpolgármester választásáról
döntsön a Képviselő-testület.
Határozati javaslat:
…/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kanyó Gyula képviselőt megválasztja
Rétalap község alpolgármesterének.
Határidő: azonnal
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
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Eszterbauer Erzsébet: Ismerteti az alpolgármester megválasztási eljárásában a szavazás
módját, továbbá a titkos szavazás mentetét. Kiosztja a pecséttel ellátott szavazólapokat a
jelöltet érintően.

Straszner Csabáné polgármester a titkos szavazás lefolytatásának idejére 10 perc szünetet
rendel el. Azt követően folytatja a tanácskozást a Képviselő-testület.
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a titkos szavazást lefolytatja. A
szavazatszámlálást az Ügyrendi Bizottság végzi el. A voksolást követően a szavazatokat
összeszámlálja, megállapítja az eredményt, és az elnök az eredményt közli a Képviselőtestülettel.
Az Ügyrendi Bizottság munkájáról külön jegyzőkönyv készül, amely e jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Kövi Pál: Ismerteti a Képviselő-testülettel a leadott szavazatok számát, a szavazatok
eredményét az alpolgármester megválasztásával kapcsolatban Kanyó Gyula esetében:






a leadott szavazatok száma: 4
az érvényes szavazatok száma: 4
az érvénytelen szavazatok száma: 0
az igen szavazatok száma: 4
a nem szavazatok száma: 0

Megállapítja, hogy Kanyó Gyulát a Képviselő-testület megválasztotta alpolgármesternek.
A titkos szavazás értelmében Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen,
egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az alpolgármester személyének
megválasztása tárgyában:
127/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kanyó Gyula képviselőt megválasztja
Rétalap község alpolgármesterének.
Határidő: azonnal
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
11. Az alpolgármester eskütétele
Straszner Csabáné: Tájékoztatja a jelen lévőket, az alpolgármesternek is újra esküt kell
tennie alpolgármesteri minőségükben. Kéri, hogy az érintett képviselőt tegyék le az esküt. A
megjelenteket kéri, álljanak fel az eskütételhez.
„Én, Kanyó Gyula becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Rétalap község fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
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A képviselők közül megválasztott alpolgármester Kanyó Gyula alpolgármesteri minőségben
is letette az esküt.
12. Tájékoztatás a polgármester illetményéről és költségtérítéséről
Straszner Csabáné: Bejelenti, hogy az ülés vezetését átadja Kanyó Gyula
alpolgármesternek. Bejelenti személyes érintettségét a polgármesteri illetmény és
költségtérítés megállapítását illetően, és kéri a kizárását a szavazásból.
Kanyó Gyula: Javasolja, hogy Straszner Csabáné polgármestert ne zárják ki a szavazásból
ezen napirendi pontot illetően. Utal a korábbi napirendek során alkalmazott eljárásra, illetve
ezen eljárás okaira.
Határozati javaslat:
…/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Straszner Csabáné polgármesternek a
polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítása témakörben a személyes érintettség
miatti bejelentését tudomásul veszi, és a polgármesteri illetmény és költségtérítés
megállapítását célzó döntéshozatalból nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Kanyó Gyula alpolgármester
A Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a
polgármester döntéshozatalból való kizárása tárgyában:
128/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Nagyszentjános Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete Straszner
Csabáné
polgármesternek a polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítása témakörben a
személyes érintettség miatti bejelentését tudomásul veszi, és a polgármesteri illetmény és
költségtérítés megállapítását célzó döntéshozatalból nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Kanyó Gyula alpolgármester
Kanyó Gyula: Megkéri a jegyzőnőt, hogy tájékoztassa a képviselőket a polgármesteri
illetmény megállapításának szabályozásáról.
Eszterbauer Erzsébet: Elmondja, a polgármesteri illetményt a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kszttv.) 224. § (1) – (3) bekezdései szerint
a helyettes államtitkár illetmény alapján kell meghatározni. (1) bekezdés: A helyettes
államtitkár alapilletménye az illetményalap 132. § kilencszerese. (2) bekezdés: A helyettes
államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50 %-a. (3)
bekezdés: A helyettes államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65 %-a. 2014-ben
érvényes közszolgálati illetményalap 38.650 Ft. A főállású polgármester illetménye 501 és
1.500 fő lakosságszámú település esetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés c) pontja
rendelkezik. A helyettes államtitkár illetményén az alapilletményét, az illetmény kiegészítését
és a vezetői illetménypótlékát kell érteni. A helyettes államtitkár illetménye: 747.878 Ft. Ebből
alapilletmény: 38.650 X 9 = 347.850 Ft, illetménykiegészítés: 173.925 Ft és vezetői
illetménypótlék: 226.103 Ft. A 747.878 Ft 40 %-a: 299.151 Ft. A polgármesteri illetmény
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Straszner Csabáné esetében: 299.151 Ft. Ismerteti a képviselőkkel, a főállású polgármester
havi költségtérítésre jogosult. A polgármester havi költségtérítését a jogalkotó a Mötv. 71. §
(6) bekezdésében szabályozta. A havi költségtérítés a polgármester illetményének 15 %-a.
A főállású polgármester költségtérítése: 299.151 Ft 15 %-a = 44.873 Ft.
Kanyó Gyula: Javasolja a 299.151 Ft-os havi illetmény megállapítását a megválasztott
polgármester részére.
Határozati javaslat:
…./2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Straszner Csabáné polgármester
illetményét a Mötv. 71. § (4) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (Ktv.) 141. § (4 bekezdés a) pontja alapján, figyelembe véve a település
lakosságszámát – a helyettes államtitkár Ktv.-ben meghatározott illetményének 40 %-ában,
vagyis havi bruttó 299.151 Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri Kanyó Gyula alpolgármestert, hogy a kinevezési okmányok
elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Kanyó Gyula alpolgármester
A Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a
polgármesteri illetmény megállapítása tárgyában:
129/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Straszner Csabáné polgármester
illetményét a Mötv. 71. § (4) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (Ktv.) 141. § (4 bekezdés a) pontja alapján, figyelembe véve a település
lakosságszámát – a helyettes államtitkár Ktv.-ben meghatározott illetményének 40 %-ában,
vagyis havi bruttó 299.151 Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri Kanyó Gyula alpolgármestert, hogy a kinevezési okmányok
elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Kanyó Gyula alpolgármester
Kanyó Gyula: Javasolja, hogy a polgármester költségtérítését állapítsa meg a Képviselőtestület. Ismerteti a főállású polgármester havi költségtérítésre jogosult. A polgármester havi
költségtérítését a jogalkotó a Mötv. 71. § (6) bekezdésében szabályozta. A havi
költségtérítés a polgármester illetményének 15 %-a. A főállású polgármester költségtérítése:
299.151 Ft 15 %-a = 44.873 Ft. Javasolja a 44.873 Ft költségtérítés megállapítását.
Határozati javaslat:
…./2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Straszner Csabáné polgármester
költségtérítését a Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján, meghatározott illetményének 15 %ában, vagyis havi bruttó 44.873 Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri Kanyó Gyula alpolgármestert, hogy a költségtérítés kifizetésének
előkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Kanyó Gyula alpolgármester
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A Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a
polgármesteri költségtérítés megállapítása tárgyában:
130/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Straszner Csabáné
polgármester költségtérítését a Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján, meghatározott
illetményének 15 %-ában, vagyis havi bruttó 44.873 Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri Kanyó Gyula alpolgármestert, hogy a költségtérítés kifizetésének
előkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Kanyó Gyula alpolgármester
Straszner Csabáné: Bejelenti, hogy illetményének egy részéről lemond. Az illetményének 25
%-áról 2014. december 31-ig lemond. A következő években a költségvetés tárgyalásakor
teszi meg illetményével kapcsolatos bejelentését a mindenkori hatályos költségvetési törvény
ismeretében a község pénzügyi helyzetének függvényében.
13. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Straszner Csabáné: Javasolja az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének
megállapítását tárgyalják meg.
Kanyó Gyula: Bejelenti személyes érintettségét az alpolgármesteri illetmény és költségtérítés
megállapítását illetően, és kéri a kizárását a szavazásból.
Straszner Csabáné: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a személyes érintettség miatti
kizárásról a Testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó
szavazatával kell döntenie. Kéri, aki egyetért azzal, hogy Kanyó Gyula alpolgármestert az
alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása döntéshozatalból ne zárják ki, kézfelemeléssel
jelezze.
Határozati javaslat:
…/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kanyó Gyula alpolgármesternek

az alpolgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítása témakörben a
személyes érintettség miatti bejelentését tudomásul veszi, és az alpolgármesteri
illetmény és költségtérítés megállapítását célzó döntéshozatalból nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
A Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az
alpolgármester döntéshozatalból való kizárása tárgyában:
131/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kanyó Gyula alpolgármestereknek

az alpolgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítása témakörben a
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személyes érintettség miatti bejelentését tudomásul veszi, és az alpolgármesteri
illetmény és költségtérítés megállapítását célzó döntéshozatalból nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
Straszner Csabáné: Ismerteti az alpolgármesterekre vonatkozó szabályokat az illetmény és
költségtérítés megállapítását illetően. Elmondja, a társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját a Mötv. 80. § (2) bekezdésében állapította meg a jogalkotó. A társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Képviselő-testület a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíjának 70 – 90 %-a között kell megállapítania. A társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja azonos a főállású polgármester illetményének 50 %ával. A főállású polgármester illetménye: 299.151 Ft, ennek 50 %-a a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja: 149.576 Ft. Ennek 70 %-a 104.703 Ft, 90 %-a:
134.184 Ft. Az alpolgármester tiszteletdíját 104.703 Ft és 134.184 Ft között kell
megállapítani. Javasolja, hogy a tiszteletdíj 70 %-át, 104.703 Ft-ot állapítson meg a
Képviselő-testület az alpolgármesternek havi tiszteltdíjként.
Határozati javaslat:
…/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kanyó Gyula alpolgármester
tiszteletdíját a Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján, figyelembe véve a település
lakosságszámát – a tiszteletdíjas polgármester meghatározott tiszteletdíjának 70 %-ában,
vagyis havi bruttó 104.703 Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri Kanyó Gyula alpolgármestert, hogy a munkaügyi okmányok
elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
A Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az
alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása tárgyában:
132/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kanyó Gyula alpolgármester
tiszteletdíját a Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján, figyelembe véve a település
lakosságszámát – a tiszteletdíjas polgármester meghatározott tiszteletdíjának 70 %-ában,
vagyis havi bruttó 104.703 Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri Kanyó Gyula alpolgármestert, hogy a munkaügyi okmányok
elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
Straszner Csabáné: Tájékoztatja a képviselőket az alpolgármestereket érintő költségtérítés
szabályairól és mértékéről. A tiszteltdíjas alpolgármester havi költségtérítésre jogosult. Az
alpolgármester havi költségtérítését a jogalkotó a Mötv. 80. § (3) bekezdésében szabályozta.
A havi költségtérítés az alpolgármester tiszteletdíjának 15 %-a. A 104.703 Ft és 134.184 Ft
15 %-a = 15.705 Ft és 20.128 Ft. Az alpolgármester költségtérítését a jelzett határon belül
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lehet megállapítani. Javasolja a 15.705 Ft költségtérítés megállapítását egy hónapra
vonatkozóan.
Határozati javaslat:
…/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kanyó Gyula alpolgármester
költségtérítése az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján, figyelembe véve a település
lakosságszámát - a tiszteletdíjas alpolgármester meghatározott tiszteletdíjának 15 %-ában,
vagyis havi bruttó 15.705 Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaügyi okmányok elkészítéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
A Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az
alpolgármester költségtérítésének megállapítása tárgyában:
133/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kanyó Gyula alpolgármester
költségtérítése az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján, figyelembe véve a település
lakosságszámát - a tiszteletdíjas alpolgármester meghatározott tiszteletdíjának 15 %-ában,
vagyis havi bruttó 15.705 Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaügyi okmányok elkészítéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
Kanyó Gyula: Bejelenti, hogy lemond a tiszteletdíjának feléről, a költségtérítésre nem tart
igényt.

14. A képviselői tiszteletdíjak megállapítása
Straszner Csabáné: Javasolja, hogy a képviselői tiszteltdíjakról a következő ülésen
hozzanak döntést. A Mötv. 35. §-a a képviselői tiszteletdíjat és költségtérítést szabályozza.
Annak alsó és felső határát a törvény nem szabályozza. A Mötv. 35. § (2) bekezdése
kimondja, a képviselői tiszteletdíjak nem veszélyeztethetik az önkormányzat kötelező
feladatnak ellátását. A képviselői tiszteletdíjat rendeletben kell megállapítani.
Határozati javaslat
…/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjakról szóló
rendelet megalkotását a soron következő testületi ülésén tárgyalja meg.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
A Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza a
képviselői tiszteletdíjak megállapítsa tárgyában:
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134/2014. (X. 22.) Kt. határozat
Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjakról szóló
rendelet megalkotását a soron következő testületi ülésén tárgyalja meg.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Straszner Csabáné polgármester
15. Egyebek
Straszner Csabáné: Elmondja, van egy képviselő, Kövi Pál, aki 22 évig látta el a
polgármesteri feladatokat a faluban. Röviden méltatja az elmúlt 22 évet.
Eszterbauer Erzsébet: A Hivatal nevében megköszöni Kövi Pál eddigi munkáját.

Rövid ünnepség követi a szóbeli méltatást.

Straszner Csabáné Megkérdezi, van-e kérdése, észrevétele valakinek a mai alakuló üléssel
kapcsolatban. Hozzászólás hiányában a napirendi pontot lezárja.

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén Straszner Csabáné polgármester a testületi ülést
18.15 órakor berekeszti.

Kmf.

Straszner Csabáné
polgármester

Eszterbauer Erzsébet
jegyző
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amely készült Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én
17.45 órakor az alpolgármester választás lebonyolítása során, Rétalapon, az Önkormányzati
Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak: Kövi Pál, Kanyó Géza bizottsági tagok, Eszterbauer Erzsébet jegyző
Az Ügyrendi Bizottság tagjai - szavazatszámláló bizottságként működve - megállapítják,
hogy a szavazás a szabályoknak megfelelően történt. Zavaró körülmény nem hátráltatta a
szavazás menetét, szabálytalanság nem történt. A bizottság tagjai megállapítják a szavazás
eredményét a szavazatok összeszámlálását követően. Egy jelölt volt az alpolgármesteri
tisztségre: Kanyó Gyula.
Kövi Pál: Ismerteti a Képviselő-testülettel a leadott szavazatok számát, a szavazatok
eredményét az alpolgármester megválasztásával kapcsolatban Kanyó Gyula esetében:






a leadott szavazatok száma: 4
az érvényes szavazatok száma: 4
az érvénytelen szavazatok száma: 0
az igen szavazatok száma: 4
a nem szavazatok száma: 0

Megállapítja, hogy Kanyó Gyulát a Képviselő-testület megválasztotta alpolgármesternek.

Kmf.

Kanyó Géza
képviselő

Kövi Pál
képviselő

Eszterbauer Erzsébet
jegyző

