MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.
Szám: 789-13/2017/K

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. október 11. napján megtartott rendkívüli testületi ülése
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 11-én
14.00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Az ülés helye: Mindszentkálla Község Faluháza, Mindszentkálla, Petőfi utca 13.
Jelen vannak:

Németh László István polgármester
Csombó Zoltán képviselő
Fekete Imre, képviselő
Szép László, képviselő
Kiss János Ambrus, képviselő

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Kovács Kitti Helyi Választási Bizottság Elnöke
Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető
Németh László István polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, aljegyző
asszonyt, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hivatal munkatársát. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület 4 fővel jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja. A meghívóban
szereplő napirendi pontokat ismerteti.
Kérdezi, hogy van-e más napirendi pontra vonatkozó javaslat?
Amennyiben nincs, javasolja, hogy az ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselő-testület
fogadja el. Kéri a testületet, hogy aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, az kézfeltartással
jelezze.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
106/2017. (X. 11.) határozata
A 2017. október 11-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
1. A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója az időközi polgármester választás
eredményéről
Előterjesztő: Kovács Kitti Választási Bizottság Elnöke
2. A polgármester eskütétele, megbízó levél és esküokmány átadása
Előterjesztő: Kovács Kitti Választási Bizottság Elnöke
3. Csombó Zoltán Képviselő eskü tétele, megbízó levél és esküokmány átadása.
Előterjesztő: Kovács Kitti Választási Bizottság Elnöke
Németh László István polgármester

2

4. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele, esküokmány átadása
Előterjesztő: Németh László István polgármester
5. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása,
megállapítása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

alpolgármester

tiszteletdíjának

6. A polgármester munkarendjének meghatározása
Előterjesztő: Németh László István polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének ismertetése
Németh László István polgármester: Felkéri az első napirendi pont előterjesztőjét Kovács Kittit
a Választási Bizottság Elnökét, hogy ismertesse tájékoztatóját a választás eredményéről.
Kovács Kitti, Helyi Választási Bizottság Elnöke: Köszöntöm a rendkívüli ülésen megjelenteket.
Elmondja, hogy a kitűzött időközi polgármester választáson egy jelölt Németh István László indult.
Ismerteti a 2017. október 1. napjára kitűzött időközi polgármester választás eredményét, mely
szerint Mindszentkálla településen a 232 fő választásra jogosult közül 67 fő választópolgár jelent
meg a szavazáson, melyből 60 szavazat érvényes, 7 szavazat érvénytelen volt. Mindszentkálla
településen a választásra jogosultak Németh László István független jelöltet 60 igen szavazattal
polgármesternek választották.
A Polgármester Úr, és a Képviselő Urak munkájához a Helyi Választási Bizottság nevében sok
sikert kíván.
Németh László István, polgármester: Kérdés van-e az előterjesztőhöz?
Kérdés nem volt.
2. A polgármester eskütétele, megbízó levél és esküokmány átadása
Előterjesztő: Kovács Kitti Választási Bizottság Elnöke
Németh László István polgármester: Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét az eskü
kivételére.
Kovács Kitti Helyi Választási Bizottság elnöke: Felkérem a jelenlévőket, hogy az eskü alatt
szíveskedjenek felállni.
Polgármester esküt tesz a zászló előtt, Kovács Kitti Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a
megbízólevelet és esküokmányt.
Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. Csombó Zoltán Képviselő eskü tétele, megbízó levél és esküokmány átadása.
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Előterjesztő: Kovács Kitti Választási Bizottság Elnöke
Németh László István polgármester
Németh László István, polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, miszerint a 2017.
október 1-i időközi polgármester választás indulójaként Mindszentkálla község megválasztott
polgármestere lett, ezért lemond a 2014. október 12-én megtartott önkormányzati képviselők
választásán megválasztott képviselői mandátumáról. Ezzel egy időben lemond a Mindszentkálla
Község Önkormányzata Képviselő-testületében betöltött alpolgármesteri tisztségéről. Kelt 2017.
októbert 05. napján.
A kiesett képviselő (Németh László István polgármesterré történő választásának okán)
mandátumának betöltésére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 21.§ (1) bekezdése alapján kerül sor.
„2. A kiesett képviselő mandátumának betöltése
21. § (1) Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő
legtöbb szavazatot elért jelölt lép.”
Kéri a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.
Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, Kovács Kittit, hogy a kiesett képviselő
mandátumának betöltésére az intézkedéseket tegye meg. Jelzi, hogy a lemondó levél dátuma 2017.
október 05. napja, ezért a képviselői mandátum betöltésének kezdő időpontja 2017. októbert 06.
lesz.
Kovács Kitti, Helyi Választási Bizottság elnöke: A kiesett képviselő mandátumának betöltésének
szabályait a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 21. § (1) bekezdése alapján a következők szerint határozza meg: „ha az egyéni listáról
megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt
lép.” A 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a
választási bizottság által megállapított egyéni listás választásról készült szavazóköri jegyzőkönyv
alapján a megüresedett helyre a következő legtöbb szavazatot elért 52 szavazattal Csombó Zoltán
lép.
Felkéri Csombó Zoltánt az eskü letételére, tovább felkéri a jelenlévőket, hogy az eskü idejére
álljanak fel.
A képviselő esküt tesz a zászló előtt, Kovács Kitti Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a
megbízólevelet és esküokmányt.
Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő-testület létszáma 5 főre bővült.
4. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele, esküokmány átadása
Előterjesztő: Németh László István polgármester
Németh László István, alpolgármester: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, az előterjesztéssel kapcsolatban?
Javasolja Csombó Zoltán képviselő úr személyét az alpolgármesteri tisztség betöltésére.
Megkérdezi Csombó Zoltán képviselő urat, hogy elfogadja-e a jelölést?
Csombó Zoltán, képviselő: Igen.

4

Németh László István, polgármester: Az SZMSZ a titkos szavazással kapcsolatban az alábbi
szabályokat tartalmazza:
A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon külön helyiség és urna igénybevételével
történik. A titkos szavazást a Képviselő-testület által erre a célra létrehozott 3 főből álló bizottság
bonyolítja le. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a szavazás
helyét, idejét, a szavazást lebonyolító bizottság tagjainak nevét, tisztségét, a szavazás során
felmerült körülményeket, a szavazás eredményét. A titkos szavazással hozott döntést az ülésről
készült jegyzőkönyvben alakszerű határozatba kell foglalni.
A bizottság tagjainak javasolja Fekete Imre, képviselő, Szép László, képviselő, Kiss János Ambrus
képviselők személyét. A bizottság elnökének Kiss János Ambrus képviselőt javasolja.
Aki egyetért a javaslattal, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
107/2017. (X. 11.) HATÁROZATA
Az alpolgármester választás lebonyolításához bizottság létrehozásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az alpolgármester
választás lebonyolítására az alábbi tagokból álló bizottságot hozza létre:
Szép László, képviselő,
Fekete Imre, képviselő,
Kiss János Ambrus, képviselő
A Képviselő-testület a bizottság elnökének: Kiss János Ambrus, képviselőt jelöli ki.
Utasítja a bizottságot az alpolgármester választás lebonyolítására.
Felelős: Szép László, képviselő; Fekete Imre, képviselő; Kiss János Ambrus, képviselő.
Határidő: azonnal
Németh László István, polgármester: Kéri a bizottságot, hogy kezdje el munkáját.
A bizottsági munka idejére szünetet rendel el.
A bizottsági munka és a titkos szavazás idejére szünetet rendel el.
Németh László István, polgármester: Kéri a bizottság elnökének tájékoztatását a titkos
szavazás eredményéről.
Kiss János Ambrus, Bizottság Elnöke: A titkos szavazást lebonyolították, a szavazás során
mindent rendben talált. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete titkos
szavazással, minősített többséggel, - a képviselő-testület megbízatásának időtartamára
Csombó Zoltán képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztotta. Gratulál
az alpolgármesteri címhez.
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Németh László István, polgármester: Ismerteti a Képviselő-testület döntését.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a titkos szavazás során 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2017. (X. 11.) HATÁROZATA
Az alpolgármester megválasztásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete titkos szavazással, minősített
többséggel a képviselő-testület megbízatásának időtartamára Csombó Zoltánt társadalmi
megbízatású alpolgármesterré megválasztotta.
Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: azonnal
Németh László István, polgármester: Felkéri a jelenlévőket, hogy az alpolgármester eskütételét
állva hallgassák végig, melyet előolvas.
Az eskütételt követően átadja az esküokmányt és gratulál.
Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása,
megállapítása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

alpolgármester

tiszteletdíjának

Németh László István, polgármester: Felkéri aljegyző asszonyt, hogy amennyiben van kérdés a
jogszabállyal kapcsolatban, válaszoljon.
Kérdés nem hangzott el.
Németh László István, polgármester: A társadalmi megbízatású polgármester havonta a
polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről
vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult.
A polgármester tiszteletdíja a helyettes államtitkár alapilletménye alapján kerül kiszámításra. Ez
alapján a polgármester tiszteletdíja az 500 fő lakosságszám alatt 149.576 Ft, költségtérítése
ennek 15 %-a, 22.436 Ft.
Bejelenti érintettségét.
Kéri, hogy a szavazásból érintettség címén zárják ki.
Aki egyetért azzal, hogy a szavazásból kizárják, az kézfeltartással szavazzon
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2017. (X. 11.) HATÁROZATA
Személyes érintettség miatt szavazásból történő kizárásról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németh László István
polgármestert személyes érintettség címén a tiszteletdíjával kapcsolatos döntéshozatalból
kizárja.
Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: azonnal
Németh László István, polgármester: Szavazásra teszi fel a polgármester tiszteletdíjáról szóló
határozati javaslatot. Aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
110/2017. (X. 11.) HATÁROZATA
A polgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németh László István, polgármester
tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 71. § (5) bekezdése alapján 2017. október 1-étől havi 149. 576 Ft-ban
állapítja meg.
A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 22. 436 Ft - tiszteletdíja 15 %-ának
megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.
Utasítja az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester járandóságai havi rendszerességgel
történő kifizetése iránt.
Felelős: Csombó Zoltán, alpolgármester
Határidő: azonnal
Németh László István, polgármester: A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a
képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről
vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
Előzetes egyeztetés alapján az alpolgármesteri tiszteletdíjnak 60.000 Ft/hó tiszteletdíjat javasol,
amelyhez a 15% költségtérítés hozzájön 9.000 Ft/hó, mindösszesen 69.000 Ft/hó.
Kérdezi, alpolgármester urat, egyetért-e az előterjesztéssel.
Csombó Zoltán, alpolgármester: Egyetért, érintettség okán nem kíván szavazni.
Németh László István, polgármester: Mivel alpolgármester úr bejelentette érintettségét, így aki
egyetért érintettség okán a szavazásból történő kizárással, kéri kézfeltartással szavazzon.
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
111/2017. (X. 11.) HATÁROZATA
Személyes érintettség miatt szavazásból történő kizárásról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csombó Zoltán alpolgármestert
személyes érintettség címén a tiszteletdíjával kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.
Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: azonnal
Németh László István, polgármester: Aki az ismertetett összegű tiszteletdíj megállapításával
egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
112/2017 (X. 11.) HATÁROZATA
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csombó Zoltán, alpolgármester
tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján 2017. október 11-étől havi 60.000 Ft-ban
állapítja meg.
Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta 9.000 Ft - tiszteletdíja 15 %-ának
megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.
Utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester járandóságai havi rendszerességgel
történő kifizetése iránt.
Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: azonnal
6. Polgármester munkarendjének meghatározása
Németh László István, polgármester: A társadalmi megbízatású polgármester munkarendjét
jogszabály nem határozza meg, ezért célszerű ezt a Képviselő-testületnek a település igényeihez,
sajátosságaihoz igazodóan megállapítani. Fenti szempontok figyelembe vétele mellett a Képviselőtestület mérlegelési jogköre a munkarend meghatározása. Meghatározható például az a heti
óraszám, amit a polgármesternek e tisztségével összefüggésben kell eltöltenie (figyelemmel arra,
hogy ez nem csak az Önkormányzat hivatali helyiségében eltöltendő időt jelentheti, pl.
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megbeszéléseken, üléseken való részvétel ideje, a településen való bejárások stb. is ide tartoznak),
valamint a polgármesteri fogadóórák időtartama / gyakorisága.
Javasolja, hogy a feladat ellátásához ne határozzanak meg időtartamot, hanem a feladatellátáshoz
szükséges mindenkori, aktuális időt javasolja a képviselő-testületnek az elfogadásra. Nyilván
mindig a munka elvégzését kell figyelembe venni. Sokkal fontosabb inkább az, hogy akár a napi
feladatok, akár a folyamatban lévő ügyek folyamatosan működésbe tartsák az önkormányzatot. Ne
legyen idő, hanem a legfontosabb az legyen, hogy működjön az önkormányzat, és az ehhez
szükséges időt töltse a polgármester munkával.
A fogadóóra időpontja biztos, hogy 16 óra után várható. Inkább az mondja, hogy többször itt van,
de lesz egy konkrét nap, most jelenleg ezt nem tudja megmondani a munkahelyi elfoglaltsága
miatt.
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A fogadóóra időpontját a későbbiekben is meg
lehet határozni.
Németh László István, polgármester: A következő testületi ülésre mondani fog egy időpontot, de
nagy valószínűséggel szerdai nap lesz.
Kinek van kérdése? Amennyiben nincs, úgy szavazásra teszi fel az elhangzottakat.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
113/2017. (X. 11.) HATÁROZATA
A társadalmi megbízatású polgármester munkarendje meghatározásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Németh László István társadalmi
megbízatású polgármester munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Tisztsége ellátásával összefüggésben eltöltendő idő: a feladatainak ellátásához aktuálisan
szükséges idő.
A fogadóóra időpontja a következő képviselő-testületi ülésen kerül meghatározásra.
Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: következő képviselő-testületi ülés, illetve folyamatos
Németh László István, polgármester: Aljegyző asszony kíván tájékoztatást adni a teendőkről
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A most megválasztott polgármester úrnak és
képviselő úrnak, és alpolgármesteri tisztsége ellátásához gratulál, jó munkát, jó egészséget kíván.
Néhány aktuális információt elmondana. A vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségről, illetve a
NAV-nál az köztartozásmentes adatbázisba bejelentkezési kötelezettségről, oktatáson való
részvételről majd személyesen tájékoztatják képviselő urat, a szükséges dokumentumokat részére
átadják.
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Németh László István, polgármester: Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el –
megköszönve a munkát - az ülést 14:25 órakor bezárta.

kmft.

Németh László István
polgármester

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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