1-17/2014. szám

Jegyzőkönyv
Készült: Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november
13-án (csütörtök) 1400 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye:

Községháza díszterme.

Jelen vannak:

Franzné Lakner Éva polgármester, Halászné Piukovics Erika,
Patocskai Tibor, Pálosi Jánosné, Szabó Erika, Zámbó András
képviselők (6 fő).

Állandó meghívottak részéről: Szöllősi Csaba jegyző
Egyéb meghívottak részéről jelen van: Daróczi János, Oláh Katalin, Patarcsity
István
Előzetesen bejelentette távolmaradását: Halbländer József (1 fő)

Napirend előtt:
Franzné Lakner Éva polgármester: Köszönti a Képviselő-testület ülésén
megjelenteket. Megállapítja az alakuló ülés határozatképességét, mivel 7 fő
képviselő közül 6 fő képviselő jelen van.
Bejelenti, hogy a mai ülés jegyzőkönyvvezetője Dudás Tiborné köztisztviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Zámbó András képviselőt.
Zámbó András képviselő: Bejelentette személyes
döntéshozatalban nem kíván részt venni, kéri kizárását.

érintettségét,

a

Franzné Lakner Éva polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, szavazzon arról,
kizárják-e a képviselőt a döntéshozatalból.
Ezt követően a Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
Zámbó András képviselő döntéshozatalból történő kizárása
Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Mötv. 49.§
(1) bekezdésére – személyes érintettség miatt Zámbó András képviselőt a
jegyzőkönyv hitelesítő személyének elfogadásával kapcsolatos döntéshozatalból
kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Ezt követően a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 5 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
84/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. november 13-i
képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Zámbó András
képviselőt jelölte ki.
Határidő: ülést követő 15. nap
Felelős: jegyző, Zámbó András képviselő
Franzné Lakner Éva polgármester: Javaslatot tesz az ülés napirendjére. Javasolja,
hogy a meghívón szereplő napirendi pontokat tárgyalja a Képviselő-testület
Ezt követően a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 6 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása.
A Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. november 13-i
ülésének a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1./ A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ)
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Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
Szöllősi Csaba jegyző
szünet
2./ Bizottságok megválasztása.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
szünet
3./ Az alpolgármester megválasztása
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
4./ Képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások, költségtérítések
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
5./ A polgármester illetménye, költségtérítése
Előterjesztő: Szöllősi Csaba jegyző
6./ Az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése
Előterjesztő: Szöllősi Csaba jegyző
7./ Bejelentések
8./ Egyebek.
Első napirend tárgyalása:
1./ A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ)
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
Szöllősi Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzatunk több
ponton módosításra szorul, ezért indokolt volt egy teljesen új szabályzat
elkészítése.
Szöllősi Csaba jegyző: Számos új szabályozás miatt szükséges egy új Szervezeti
és Működési Szabályzatot megalkotni, amely a régi SZMSZ szövegezésén alapul.
A Képviselő-testület működését jól fogja szolgálni az SZMSZ, amelyhez
magyarázó szöveget is írt. Ezt követően részletesen ismertette és magyarázta az
SZMSZ tervezetének szövegét.
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Pálosi Jánosné képviselő: A tervezet 14.§-a hiányos, a mondatot nem fejezték be.
Szöllősi Csaba jegyző: Köszöni az észrevételt, a tárgyalja szó maradt ki a
mondatból. Javítani fogják.
Pálosi Jánosné képviselő: A 27.§ (4) bekezdésében foglaltak „A Képviselőtestület határozatait meg kell küldeni a tisztségviselőknek, az állandó bizottságok
elnökeinek,…”. Ez új az SZMSZ-ben?
Szöllősi Csaba jegyző: Határozat-kivonatok eddig is készültek, amelyet az
illetékesek részére megküldtünk.
Pálosi Jánosné képviselő: Javasolja, hogy a 28.§ (7) a) pontját vegyék ki a
tervezetből.
Szöllősi Csaba jegyző: Az a) pont kivehető a tervezetből. Nem kötelező elem.
Franzné Lakner Éva polgármester: Egyetért a javaslattal, a honlapon fenn vannak
a jegyzőkönyvek, onnan a határozatok megismerhetők.
A jegyzőkönyv hitelesítő személyének kijelölésekor is be kell jelenteni a
személyes érintettséget?
Szöllősi Csaba jegyző: Igen, a képviselőnek be kell jelentenie személyes
érintettségét.
A Szervezeti és Működési Szabályzat fontos alapdokumentum, de
jogszabályváltozás esetén a módosítása szükségszerűvé válhat.
Jelen rendelet hatálybalépése: a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel lép
hatályba, óra perc megjelöléssel.
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzat tervezetét az elhangzott módosító javaslat figyelembe vételével –
miszerint a 27.§ a) pontját töröljék – a Képviselő-testület fogadja el.
Ezt követően a Képviselő-testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
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Franzné Lakner Éva polgármester
Megállapította, hogy Kunbaja község Önkormányzatának Képviselőtestülete
megalkotta
Kunbaja
község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2014.(XI.13.) rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatról.
Franzné Lakner Éva polgármester szünetet rendelt el.
Szünet után a Képviselő-testület ülése folytatódik.
Szöllősi Csaba jegyző: A Kunbaja Község Önkormányzata Képviselőtestületének6/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 2014. november 13-án 1445 órakor
kihirdetésre került, így hatályos, ezért az abban foglaltak szerint működik tovább
a Képviselő-testület.
Második napirend tárgyalása:
2./ Bizottságok megválasztása.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: Javaslatot kíván tenni a bizottsági tagok
személyére.
Humánszolgáltatási Bizottság:
Elnöknek javasolja:
Szabó Erikát
Tagnak javasolja:
Halászné Piukovics Erikát
Külsős tagnak javasolja: Oláh Katalint
Ügyrendi és Gazdasági Bizottság:
Elnöknek javasolja:
Pálosi Jánosnét
Tagnak javasolja:
Zámbó Andrást
Külsős tagnak javasolja: Patarcsity Istvánt
A kampányidőszakban többen megszólították, és hiányolták, hogy a
gazdálkodókkal és a vállalkozókkal nem tartottak szoros kapcsolatot, ezért
javasolja létrehozni a Mezőgazdasági és Vállalkozási Bizottságot.
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Mezőgazdasági és Vállalkozási Bizottság:
Elnöknek javasolja:
Zámbó Andrást
Tagnak javasolja:
Halászné Piukovics Erikát
Külsős tagnak javasolja: Daróczi Jánost
Kéri, hogy a jelöltek nyilatkozzanak, elfogadják-e a tisztséget. Felhívja a
képviselők figyelmét, hogy a Mötv. 49.§ (1) bekezdésére bekezdése szerint a
települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. A kizárásról az
érintett települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely települési képviselő
javaslatára a képviselő-testület dönt.
Szabó Erika képviselő: Vállalja a tisztséget a Humánszolgáltatási Bizottságban.
Bejelentette személyes érintettségét, a döntéshozatalban nem kíván részt venni,
kéri kizárását.
Franzné Lakner Éva polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, szavazzon arról,
kizárják-e a képviselőt a döntéshozatalból.
Ezt követően a Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
Szabó Erika képviselő döntéshozatalból történő kizárása.
Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Mötv. 49.§
(1) bekezdésére – személyes érintettség miatt Szabó Erika képviselőt a
Humánszolgáltatási Bizottság elnökévé történő megválasztásával kapcsolatos
döntéshozatalból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Halászné Piukovics Erika képviselő: Vállalja a tisztséget a Humánszolgáltatási
Bizottságban. Bejelentette személyes érintettségét, a döntéshozatalban nem kíván
részt venni, kéri kizárását.
Franzné Lakner Éva polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, szavazzon arról,
kizárják-e a képviselőt a döntéshozatalból.
Ezt követően a Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
Halászné Piukovics Erika képviselő döntéshozatalból történő kizárása.
Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Mötv. 49.§
(1) bekezdésére – személyes érintettség miatt Halászné Piukovics Erika
képviselőt a bizottsági taggá történő megválasztásával kapcsolatos
döntéshozatalból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Oláh Katalin: Vállalja a tisztséget a Humánszolgáltatási Bizottságban.
Franzné Lakner Éva polgármester: Kéri, aki egyet ért a Humánszolgáltatási
Bizottságba javasolt személyek megválasztásával, kézfeltartással szavazzon.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
Humánszolgáltatási Bizottság megválasztása
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testülete Humánszolgáltatási
Bizottsága elnökét és tagjait az alábbiak szerint választja meg:
Humánszolgáltatási Bizottság:
3 fő
Elnöke:
Szabó Erika
Tagjai:
Halászné Piukovics Erika
Oláh Katalin
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Franzné Lakner Éva polgármester: Ügyrendi és Gazdasági Bizottság tagjairól
döntsenek.
Pálosi Jánosné képviselő: Vállalja a tisztséget az Ügyrendi és Gazdasági
Bizottságban. Bejelentette személyes érintettségét, a döntéshozatalban nem kíván
részt venni, kéri kizárását.
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Franzné Lakner Éva polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, szavazzon arról,
kizárják-e a képviselőt a döntéshozatalból.
Ezt követően a Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
Pálosi Jánosné képviselő döntéshozatalból történő kizárása.
Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Mötv. 49.§
(1) bekezdésére – személyes érintettség miatt Pálosi Jánosné képviselőt a
bizottsági elnökké történő megválasztásával kapcsolatos döntéshozatalból
kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Zámbó András képviselő: Vállalja a tisztséget az Ügyrendi és Gazdasági
Bizottságban. Bejelentette személyes érintettségét, a döntéshozatalban nem kíván
részt venni, kéri kizárását.
Franzné Lakner Éva polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, szavazzon arról,
kizárják-e a képviselőt a döntéshozatalból.
Ezt követően a Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
Zámbó András képviselő döntéshozatalból történő kizárása.
Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Mötv. 49.§
(1) bekezdésére – személyes érintettség miatt Zámbó András képviselőt a
bizottsági taggá történő megválasztásával kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Patarcsity István: Vállalja a tisztséget az Ügyrendi és Gazdasági Bizottságban.
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Franzné Lakner Éva polgármester: Kéri, aki egyet ért az Ügyrendi és Gazdasági
Bizottságba javasolt személyek megválasztásával, kézfeltartással szavazzon.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
Ügyrendi és Gazdasági Bizottság megválasztása
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi és Gazdasági
Bizottsága elnökét és tagjait az alábbiak szerint választja meg:
Ügyrendi és Gazdasági Bizottság:
Elnöke:
Pálosi Jánosné
Tagjai:
Zámbó András
Patarcsity István

3 fő

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Franzné Lakner Éva polgármester: A Mezőgazdasági és Vállalkozói Bizottság
tagjairól döntsenek.
Zámbó András képviselő: Vállalja a tisztséget a Mezőgazdasági és Vállalkozói
Bizottságban. Bejelentette személyes érintettségét, a döntéshozatalban nem kíván
részt venni, kéri kizárását.
Franzné Lakner Éva polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, szavazzon arról,
kizárják-e a képviselőt a döntéshozatalból.
Ezt követően a Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
Zámbó András képviselő döntéshozatalból történő kizárása.
Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Mötv. 49.§
(1) bekezdésére – személyes érintettség miatt Zámbó András képviselőt a
Mezőgazdasági és Vállalkozói Bizottság elnökévé történő megválasztásával
kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Halászné Piukovics Erika képviselő: Vállalja a tisztséget a Mezőgazdasági és
Vállalkozói
Bizottságban.
Bejelentette
személyes
érintettségét,
a
döntéshozatalban nem kíván részt venni, kéri kizárását.
Franzné Lakner Éva polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, szavazzon arról,
kizárják-e a képviselőt a döntéshozatalból.
Ezt követően a Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
Halászné Piukovics Erika képviselő döntéshozatalból történő kizárása.
Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Mötv. 49.§
(1) bekezdésére – személyes érintettség miatt Halászné Piukovics Erika
képviselőt a bizottsági taggá történő megválasztásával kapcsolatos
döntéshozatalból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Daróczi János: Vállalja a tisztséget a Mezőgazdasági és Vállalkozói Bizottságban.
Franzné Lakner Éva polgármester: Kéri, aki egyet ért a Mezőgazdasági és
Vállalkozói Bizottságba javasolt személyek megválasztásával, kézfeltartással
szavazzon.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
Mezőgazdasági és Vállalkozói Bizottság megválasztása
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mezőgazdasági és
Vállalkozói Bizottsága elnökét és tagjait az alábbiak szerint választja meg:
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Mezőgazdasági és Vállalkozói Bizottság:
Elnöke:
Zámbó András
Tagjai:
Halászné Piukovics Erika
Daróczi János

3 fő

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Franzné Lakner Éva polgármester: Gratulált a megválasztott bizottsági tagoknak,
majd felkérte Őket, hogy a Képviselő-testület előtt tegyék le az esküt.
Ezt követően a megválasztott bizottsági tagok a Képviselő-testület előtt – Franzné
Lakner Éva polgármester előmondása mellett – az esküt letették.
(Esküokmány a jegyzőkönyvhöz mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester szünetet rendelt el. A szünetben az Ügyrendi
és Gazdasági Bizottság a képviselők vagyonnyilatkozatait átveszi, ellenőrzi.
Szünet után a Képviselő-testület ülése folytatódik.
Pálosi Jánosné képviselő: Az Ügyrendi és Gazdasági Bizottság megállapította,
hogy a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásra kerültek. A KOMA igazolások
leadása is megtörtént. A külsős bizottsági tagoknak 30 nap áll rendelkezésére az
igazolások beszerzésére.
Szöllősi Csaba jegyző: Ismerteti, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően a vagyonnyilatkozat benyújtásáig az önkormányzati képviselő
tiszteletdíjat nem kaphat.
Harmadik napirend tárgyalása:
3./ Az alpolgármester megválasztása
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
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Franzné Lakner Éva polgármester: Röviden ismerteti a Képviselő-testülettel az
előterjesztést, miszerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának
segítésére saját tagjai közül egy alpolgármestert választ. Az alpolgármester
társadalmi megbízásban látja el feladatát. A titkos szavazás lebonyolításával
kapcsolatos teendőket az SZMSZ szabályai szerint a Képviselő-testület Ügyrendi
és Gazdasági Bizottsága, mint szavazatszámláló bizottság látja el.
Javasolja Patocskai Tibor képviselőt alpolgármesternek megválasztani.
Patocskai Tibor képviselő:
Elfogadja a jelölést. Bejelentette személyes
érintettségét, a döntéshozatalban nem kíván részt venni, kéri kizárását.
Franzné Lakner Éva polgármester: Szavazzanak, kizárják-e a képviselőt a
döntéshozatalból?
Ezt követően a Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
Patocskai Tibor képviselő döntéshozatalból történő kizárása.
Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Mötv. 49.§
(1) bekezdésére – személyes érintettség miatt Patocskai Tibor képviselőt az
alpolgármester megválasztásával kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Szöllősi Csaba jegyző: Ismertette a titkos szavazás menetét, majd a szavazólapok
kiosztásra kerültek.
Franzné Lakner Éva polgármester: A titkos szavazás idejére szünetet rendel el.
Szünet után.
Franzné Lakner Éva polgármester: Felkéri az Ügyrendi és Gazdasági Bizottság
elnökét a titkos szavazás eredményének ismertetésére.
Pálosi Jánosné az Ügyrendi és Gazdasági Bizottság elnöke: Ismerteti a titkos
szavazás eredményét. /A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv mellékelve./
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Franzné Lakner Éva polgármester: Elmondja, hogy a szavazás alapján
alpolgármesternek 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Patocskai Tibor képviselőt választották meg.
A Képviselő-testület – titkos szavazás mellett – 5 „igen” szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
Az alpolgármester megválasztásáról
1.) Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74.§ (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében – titkos szavazással, minősített
többséggel, 2014. november 13. napján
Patocskai Tibor képviselőt
társadalmi megbízatású alpolgármesternek választja.
2.) A képviselő-testület felkéri Franzné Lakner Éva polgármestert, hogy az
alpolgármestertől az esküt vegye ki.
Határidő: Határozat szerint
Felelős: Polgármester
Franzné Lakner Éva polgármester: Gratulált az alpolgármesternek a
megválasztásához, majd felkérte, hogy e minőségében a Képviselő-testület előtt
tegye le az esküt.
Ezt követően Patocskai Tibor alpolgármester a Képviselő-testület előtt – Franzné
Lakner Éva polgármester előmondása mellett – az esküt letette.
(Esküokmány a jegyzőkönyvhöz mellékelve!)
Patocskai Tibor alpolgármester: Megköszöni a bizalmat. Az elkövetkezendő 5
évben tudásához és lehetőségeihez mérten igyekszik segíteni az önkormányzatot,
a községet.
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Negyedik napirend tárgyalása:
4./ Képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások, költségtérítések
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: A kiküldött előterjesztés módosítására érkezett
egy képviselői javaslat. Pálosi Jánosné képviselő javasolta, hogy a képviselői
tiszteletdíjakat emeljék meg.
Javaslata: képviselői alapdíj:
15.000,- Ft
bizottsági tagok tiszteletdíja összesen: 24.000,- Ft
bizottságok elnökeinek tiszteletdíja összesen: 27.000,- Ft
nem képviselő bizottsági tag:
9.000,- Ft.
Szöllősi Csaba jegyző: Javasolja, hogy a rendelet-tervezet 4.§-a elé kerüljön be
egy új 3.§, hogy természetbeni juttatást nem állapít meg. Ezzel a módosítással a
sorszámozás is módosul.
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a képviselői tiszteletdíjak,
természetbeni juttatások, költségtérítések rendelet-tervezetét az elhangzott
módosító javaslatok figyelembe vételével – képviselői tiszteletdíjak emelése,
valamint új 3.§ beiktatása – a Képviselő-testület fogadja el.
Ezt követően a Képviselő-testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelete
A települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról
A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Franzné Lakner Éva polgármester
Megállapította, hogy Kunbaja község Önkormányzatának Képviselőtestülete
megalkotta
Kunbaja
község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2014.(XI.13.) rendeletét a Képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások,
költségtérítésekről.
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Ötödik napirend tárgyalása:
5./ A polgármester illetménye, költségtérítése
Előterjesztő: Szöllősi Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Szöllősi Csaba jegyző: Röviden ismertette a Képviselő-testülettel az
előterjesztést.
Franzné Lakner Éva polgármester: Bejelentette személyes érintettségét, a
döntéshozatalban nem kíván részt venni, kéri kizárását.
Kéri, hogy szavazzanak, kizárják-e a döntéshozatalból?
Ezt követően a Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
Franzné Lakner Éva polgármester döntéshozatalból történő kizárása.
Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Mötv. 49.§
(1) bekezdésére – személyes érintettség miatt Franzné Lakner Éva polgármestert
a polgármester illetményével és költségtérítésével kapcsolatos döntéshozatalból
kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Franzné Lakner Éva polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki az
előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Ezt követően a Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
A polgármester illetményéről és költségtérítéséről
1.) Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja,
hogy Franzné Lakner Éva főállású polgármester - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés
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c) alpontja alapján, 2014. október 12. napjától havonta 448.700 Ft
illetményre jogosult.
2.) A képviselő-testület rögzíti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján Franzné
Lakner Éva főállású polgármester havonta, az illetményének 15 %-ban
meghatározott – 67.305 forint – összegű költségtérítésre jogosult.
Határidő: határozat szerint
Felelős: jegyző
Hatodik napirend tárgyalása:
6./ Az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése
Előterjesztő: Szöllősi Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: Ismertette az előterjesztést a Képviselőtestülettel. Javasolja, hogy az előterjesztéstől eltérően az alpolgármester
tiszteletdíját 140.000,- Ft-ban, a költségtérítését pedig 21.000,- Ft-ban határozzák
meg.
Szöllősi Csaba jegyző: Az alpolgármester a tiszteletdíjának egy részéről írásbeli
nyilatkozattal lemondhat a Képviselő-testület előtt. A költségtérítés megállapítása
kötelező. Az alpolgármester 140.000,- Ft-ban kérte megállapítani a tiszteletdíját.
A költségtérítésről nem mondhat le.
Patocskai Tibor alpolgármester:
Bejelentette személyes érintettségét, a
döntéshozatalban nem kíván részt venni, kéri kizárását.
Franzné Lakner Éva polgármester: Szavazzanak, kizárják-e a képviselőt a
döntéshozatalból?
Ezt követően a Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
Patocskai Tibor alpolgármester döntéshozatalból történő kizárása.
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Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Mötv. 49.§
(1) bekezdésére – személyes érintettség miatt Patocskai Tibor alpolgármestert az
alpolgármester tiszteletdíjával és költségtérítésével kapcsolatos döntéshozatalból
kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület döntsön
az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről.
Ezt követően a Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
Az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
1.) Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2)
bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, figyelemmel Patocskai Tibor.
társadalmi megbízatású alpolgármester nyilatkozatára, az alpolgármester
tiszteletdíját: 140.000- forint összegbe állapítja meg, amely tiszteletdíjra az
alpolgármester, társadalmi megbízatású alpolgármesterré történő
megválasztása napjától e tisztsége megszűnéséig jogosult
2.) A képviselő-testület rögzíti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (3) bekezdése alapján Patocskai
Tibor társadalmi megbízatású alpolgármester havonta, a tiszteletdíja 15 %ban meghatározott 21.000- forint összegű költségtérítésre jogosult az 1.)
bekezdésben rögzített időtartamban
3.) Az alpolgármester nyilatkozata a határozat mellékletét képezi.
Határidő: határozat szerint
Felelős: jegyző
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Hetedik napirend tárgyalása:
7./ Bejelentések
Franzné Lakner Éva polgármester: A napirenddel kapcsolatosan bejelentése
nincs.
Nyolcadik napirend tárgyalása:
8./ Egyebek.
Franzné Lakner Éva polgármester: Az SZMSZ 7. számú melléklete
tartalmazza azon önkormányzati társulásokat, amelynek az önkormányzat tagja.
A Társulási Tanács ülésein képviselni kell az önkormányzatot. Az alábbi 4
társulásban képviselné az önkormányzatot a Társulási Tanács ülésein:
- Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
- Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa
- Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa
- Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
Kéri, hogy a Képviselő-testület döntsön a Társulásokba történő delegálásokról.
Bejelentette személyes érintettségét, a döntéshozatalokban nem kíván részt venni,
kéri kizárását.
Kéri, hogy szavazzanak, kizárják-e a döntéshozatalból?
Ezt követően a Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
Franzné Lakner Éva polgármester döntéshozatalból történő kizárása.
Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Mötv. 49.§
(1) bekezdésére – személyes érintettség miatt Franzné Lakner Éva polgármestert
az alábbi döntéshozatalokból kizárja:
- Tag delegálása a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási
Tanácsába
- Tag delegálása a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába
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- Tag delegálása a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába
- Tag delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
- Tag delegálása a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási
Tanácsába
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a
határozati javaslat figyelembe vételével hozza meg határozatát.
Ezt követően a Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
102/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
Tag delegálása a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási
Tanácsába
Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bácsalmás Kistérségi
Többcélú Társulás Társulási Tanácsába delegálja Franzné Lakner Éva
polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- Tag delegálása a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a
határozati javaslat figyelembe vételével hozza meg határozatát.
Ezt követően a Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
Tag delegálása a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába
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Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felső-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegálja
Franzné Lakner Éva polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- Tag delegálása a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a
határozati javaslat figyelembe vételével hozza meg határozatát.
Ezt követően a Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
Tag delegálása a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába
Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felső-Bácskai
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegálja
Franzné Lakner Éva polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
- Tag delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a
határozati javaslat figyelembe vételével hozza meg határozatát.
Ezt követően a Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2014.(XI.13.) h a t á r o z a t a
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