Jegyzőkönyv
Készült: Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 19-én, 18
órakor megtartott alakuló ülésén.
Az ülés helye: Hunyadi Mátyás ÁMK Hangversenyterem (Halásztelek, Somogyi B. u. 50-52.)
Jelen vannak: Szentgyörgyi József polgármester, Erdődi Sándorné, Igaz László Tibor,
Lengyel Izabella Mária, Papp Kornél András, Stefanik Zsolt, Szabó Tibor, Tóth Endre Attila,
Végváriné Nyíri Lídia képviselők, Baloghné dr. Nagy Edit jegyző.

Megjelent meghívottak: Jordánné Besenyei Mária igazg. irodavez., Horváth Attila adó- és
péü. irodavez., Juhász Zoltánné igazgató, Urbán Miklósné óvodavezető, Acélvári Attila
HATE KFT ügyvez., Kusev Nikola BKÖ elnöke, Dr. Czárán István HVB elnöke, Kirnyán
Józsefné, Szabó Istvánné HVB tagok.
Napirendek előtt:
1. Ünnepélyes megnyitó - a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás
eredményéről, megbízólevelek átadása. (szóban)
Előterjesztő: Dr. Czárán István a választási bizottság elnöke

Erdődi Sándorné: Tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, külön köszöntöm a HVB
elnökét Dr. Czárán Istvánt, a HVB megjelent tagjait, Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
asszonyt, Szentgyörgyi József polgármester urat, a megválasztott Képviselő-társaimat.
Megállapítom, hogy a megválasztott képviselők teljes létszámban megjelentek.
Nem az első alkalommal állok a lakosság előtt, mint az alakuló ülés levezető elnöke, ezt a
nagy megtiszteltetést a lakosságnak köszönhetem, akik ez alkalommal is képviselővé
választottak. Nem kaptam rá felhatalmazást, de a Képviselő-társaim és a magam nevében is
megköszönöm a lakosság bizalmát – köszönöm, köszönjük szépen. A mai napon meg fog
alakulni újabb 4 évre a Képviselő-testület, a korábbi 13 képviselő helyett csak 8 képviselővel.
Az elmúlt 4 évben a város sokat fejlődött, köszönhetően a korábbi Képviselő-testület
hatékony, szakszerű munkájának, nem a politikai hovatartozás vezérelte. Szeretném remélni,
hogy a jelenlegi Képviselők is a város biztonságos üzemeltetése, és továbbfejlődése
érdekében a legjobb szakmai tudásuk, lelkiismeretük és a törvényesség betartásával együtt
fognak dolgozni, működni. Feltételezem, hogy a testület az elkövetkezendő 4 évben a korábbi
évekhez hasonló, szép eredményeket fog produkálni, és a város dinamikus fejlődése tovább
fog folytatódni – képviselői munkájukhoz nagyon sok sikert kívánok!
Ezek után felkérem dr. Czárán István elnök urat, a HVB elnökét, hogy ismertesse a választás
hivatalos, végleges eredményét, és megkérem a megbízólevelek hivatalos átadására.
Dr. Czárán István: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, Polgármester urat, Képviselőket.
Örömmel megállapítom, hogy Halásztelek városban a választás eredményes volt, meg tud
alakulni újabb 4 évre a Képviselő-testület. Engem ér az a megtiszteltetés, hogy a
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megbízóleveleket átadhassam, kérem a HVB két tagját, fáradjon ki, hogy a bizottság
együttesen tudja teljesíteni ezt a feladatot. Megkérem a Polgármester urat, illetve a
Képviselőket, hogy jöjjenek átvenni a megbízó leveleket. Egyenként szólítom:
Szentgyörgyi József polgármester urat,
Erdődi Sándorné képviselő asszonyt,
Igaz László Tibor képviselő urat,
Lengyel Izabella Mária képviselő asszonyt,
Papp Kornél András képviselő urat,
Stefanik Zsolt képviselő urat,
Szabó Tibor képviselő urat,
Tóth Endre Attila képviselő urat,
Végváriné Nyíri Lídia képviselő asszonyt.
Erdődi Sándorné: Köszönöm szépen a HVB közreműködését. 2010. október 19-én
Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülését megnyitom.
Jegyzőkönyv vezetésére felkérem Csikósné Mikler Zsuzsannát, és két jkv. hitelesítőt kérnék, Papp Kornél András és Lengyel Izabella képviselők jelentkeznek. Akik a képviselők
személyével egyetértenek, kérem, jelezzék! Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag
elfogadja a hitelesítők személyét.
Ezután javaslom a napirendi pontok elfogadását.
Papp Kornél András: Szeretnék javaslatot tenni az 5-ös illetve a 6-os napirendi pont
megcserélésére. Tekintettel arra, hogy a bizottság tagja alpolgármester nem lehet, lehet, hogy
szerencsésebb lenne nem a bizottság tagjává választani valakit, aki a későbbiekben
alpolgármester lesz.
Szentgyörgyi József: Többször tárgyaltunk a képviselőkkel ez ügyben, és azért gondoltuk ezt
a sorrendet, mivel létrejött nagyjából egy megállapodás a képviselők összetételére, ennek
garanciája, hogy a napirendi pontok sorrendjét tudjuk tartani, nem okoz problémát.
Papp Kornél András: Visszavonom a javaslatomat.
Erdődi Sándorné: Akkor köszönöm, aki a napirendi pontokat el tudja fogadni, kérem,
jelezze! Megállapítom, hogy a testület 9 fő igen szavazattal elfogadja a napirendi pontokat és
azok sorrendjét.

Napirendi pontok:
1. Napirendi pontok elfogadása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Erdődi Sándorné
2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. (szóban)
3. A polgármesteri program ismertetése. (szóban)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
4. A polgármester illetményének megállapítása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Erdődi Sándorné
5. Bizottságok megválasztása. (szóban)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
6. Az alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjának megállapítása. (szóban)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
7. A helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíja
rendeletalkotás. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

-
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Napirend 2.) pontja:
Erdődi Sándorné: Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele következik.
Megkérem Képviselő-társaimat, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni, és megkérem
Dr. Czárán István elnök urat az eskü szövegének előmondására, - az eskütétel megtartására.
Dr. Czárán István: Előbb a Képviselők tesznek esküt, utána a Polgármester úr. (Eskütétel)
Dr. Czárán István: Gratulálok a Polgármester úrnak és a Képviselő-testület tagjainak!
Kívánom, hogy az elkövetkezendő 4 évben eredményesen, a település fejlődését, és a
polgárok érdekeit szem előtt tartva munkálkodjanak egy jobb jövő érdekében – gratulálok!

Napirend 3.) pontja:
Erdődi Sándorné: Megkérem a polgármester urat, szíveskedjék programját ismertetni.
Szentgyörgyi József: Tisztelt Képviselő-testület, kedves Vendégeink. Engedjék meg nekem,
hogy a programismertetés előtt egy gesztussal nyissam meg a beszédemet. Az a helyzet állt
elő a törvénymódosítás miatt, hogy a korábbi 14 fő helyett 9 fő lett a Képviselő-testület.
Engedjék meg, hogy az új 5 férfi képviselőnket köszöntsem egy aprósággal.
Nagyon izgalmas 4 év áll előttünk, ugyanis új feladata van az ifjú városnak azzal, hogy a
település lakossága folyamatosan növekszik, - folyamatosan új és új kihívásokkal szembesül a
Képviselő-testület. Olyan új kihívásaink vannak, mint a településre beköltöző fiatal házasok
és a velük megjelenő gyerekek, akiknek az ellátásáról gondoskodnunk kell. Ezért volt, hogy
az elmúlt 4 évben épült egy új óvoda, és béreltünk egy újabb óvodát, illetve bővítettük az
iskolát. Teljes lesz az ellátás, amennyiben meg tudjuk valósítani ebben a ciklusban, hogy
bölcsődei befogadásra is alkalmassá tesszük a várost, tudunk gondoskodni azokról az ifjú
anyukákról, akik vissza akarnak térni munkahelyükre. Az elmúlt ciklusban Halásztelket a
gazdasági válság nem érintette olyan nagy mértékben, ez annak volt köszönhető, hogy az
állami finanszírozás olyan, hogy mindig a 2 évvel korábbi személyi jövedelmi járulékot
kapjuk. Az első év, amikor látni fogjuk a gazdasági válság hatásait, az a 2011. évi
költségvetés lesz, amikor számolhatunk azzal, hogy nehezebb pénzügyi helyzetbe kezdjük
meg ezt az évet. Mint a programokból látták, hogy nagyon nagy pénzügyi vállalások, és
nagyon nagy teljesítések a következő időszakban egyik választási programban sem szerepel.
Az első, amit szeretnénk megvalósítani a bölcsődei férőhely biztosítása, de mivel a város
folyamatosan növekszik, ezért kinőttük a hivatal működési kereteit is - ennek a testületnek
feladata lesz a működési feltételek biztosítása. Úgy gondolom, hogy kedvező helyzetben
vagyunk itt az agglomerációban Bp-nek, illetve az M0-ás körgyűrűnek vannak pozitív és
negatív hatásai is. Pozitív hatása az, hogy nagyon sok munkahelyet biztosít a környéken, és
biztosítja azt, hogy a lakosok eljuthassanak a munkahelyeikre. Halásztelken kb. 3500 ingatlan
van, és kb. 5500 gépjárművel rendelkezünk. Elég mobilis a lakosság, sok munkát vállal,
ugyanakkor nagyon sokat utazik. A legnagyobb problémát a közlekedés jelenti, de bízunk
abban, hogy az elindult projektek, ha egy kis csúszással, de be fognak fejeződni, a következő
év nyarára elkészül a gerincút, és 2012. évre elkészül az M0-ás bővítése is. Nekünk jelentősen
javíthatja az életkörülményeinket, illetve csökkentheti az utazási időt. Ezekbe a projektekbe
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nincs nagy beleszólása a Képviselő-testületnek, de bízom benne, hogy ebben a ciklusban ezek
a beruházások be fognak fejeződni, és ezzel javulnak Halásztelken a közlekedési feltételek.
Még folyamatban van egy nagy parkberuházásunk, és nagyon komoly pénzügyi
gondolkodásra van szükségünk, hiszen sok pályázatunk van folyamatban, - ezeket elő kell
finanszírozni. Azt kell mondanom, hogy a következő 1 évben van olyan pénzügyi
konszolidációs tevékenységünk, hogy befejezzük azokat a beruházásokat, amelyeket 2010ben elkezdtünk, illetve befejeződjenek ezek a beruházások és a pályázati pénzeket le tudjuk
hívni. Utána lesz egy kis időnk, hogy 2011. év elején megbeszéljük, melyek azok a fontos
dolgok, amelyek a következő 4 évben, milyen prioritási ütemben valósuljanak meg. Van egy
nagyon komoly útfelújítás előttünk, a beköltözött területeken is biztosítani kellene az aszfalt
utat. Amennyiben olyan összefogással, olyan ütemben és olyan lendülettel fogunk tudni
haladni, mint az elmúlt 4 évben, akkor úgy gondolom, hogy megint egy olyan ciklus áll
előttünk, hogy mindenki úgy állhat a választó-polgárai elé, hogy láthatóak és kézzelfoghatóak
az eredmények. Ehhez kérek a Képviselő-testülettől együttműködést, ehhez kérek támogatást,
megértést, és segítséget a lakosságtól, és bízom benne, hogy egy olyan testületi munkát
tudunk letenni a következő 4 évben, ami a lakosság illetve a testület megelégedettségére
szolgál majd.
Erdődi Sándorné: Köszönjük szépen.

Napirend 4.) pontja:
Erdődi Sándorné: A következő napirendi pontunk a polgármester illetményének
megállapítása. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, és a képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv 3. § (1) bekezdése szerint a polgármester
illetményéről az alakuló ülésen, illetve a polgármester megválasztását követő első ülésen dönt
a Képviselő-testület. A törvény szerint az illetményt összegszerűen kell megállapítani. A
foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester illetménye a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992-es évi XXIII. tv. 43. § 1. pontja, és a Pttv 3. § (2) bekezdése, valamint a Pttv 4/A§ának (3) bekezdése alapján megállapított összeg. Ezt az összeget a köztisztviselői
alapilletmény és a település lakosságának szorzószáma adja, jelen esetben 38.650x12,5, ami
483.125,- Ft. A jelenlegi illetménye a korábbi illetményénél a törvény szerint nem lehet
kevesebb. Az elhangzottakkal kapcsolatban észrevétel, hozzászólás, javaslat?
Papp Kornél András: Meg szeretném kérdezni, hogy az megelőző illetménye mennyi volt a
Polgármester úrnak?
Erdődi Sándorné: 461.200,- Ft, ami abból adódik, hogy a köztisztviselői illetményalap,
akkor még 36 ezer párszáz Ft volt.
Papp Kornél András: Az előzetes megbeszélések során az illetményre javaslatot tettem –
mivel Magyarország jelen gazdasági helyzetében, amikor a munkanélküliek száma jelentősen
megnövekedett, és itt Halásztelken a polgárok is érzik a gazdasági válságot, ebben a
gazdasági helyzetben sem a polgármester úr, sem a Képviselő-testület tagjai nem ildomos,
hogy előrébb jussanak. Javaslatom az, hogy az előző polgármesteri javadalom változatlan
hagyására kerüljön sor.
Erdődi Sándorné: Amennyiben nincs több javaslat, akkor felteszem szavazásra Papp Kornél
András javaslatát, aki egyetért, hogy a polgármester illetménye 461.200,- Ft-ban legyen
megállapítva, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 5 fő igen, 3 fő nem, (1 fő érintett
nem szavazott) szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
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86/2010. (X.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgyörgyi József polgármester
illetményét havi bruttó 461.200,- Ft összegben állapítja meg 2010. október 3-tól.
Szavazás eredménye: 5 fő igen, 3 fő nem
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
Határidő: azonnal

Erdődi Sándorné: A polgármester költségtérítésének megállapítása. A polgármestert a
tisztsége ellátásával összefüggő, és az általa megelőlegezett, számlákkal igazolt költségtérítés
illeti meg. A Képviselő-testület döntése szerint a költségtérítési általány az illetményének a 20
vagy 30 %-ának megfelelő összeg lehet. Amennyiben erről nem születik határozat, akkor a
törvény azt írja elő, hogy mindenképpen a 20 %-ot biztosítani kell a polgármester úrnak.
Végváriné Nyíri Lídia: Amennyiben a fizetését nem emeltük meg, akkor legalább a
költségtérítést 30 %-ban határozzuk meg.
Erdődi Sándorné: A polgármester úrnak a költségtérítés összege az előző illetményének a 30
%-a volt - 138.360,- Ft.
Aki egyetért azzal, hogy a polgármester úr költségtérítése változatlanul maradjon, kérem,
jelezze! Megállapítom, hogy a testület 8 fő igen, (1 fő érintett nem szavazott) szavazattal
elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
87/2010. (X.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a tisztsége
ellátásával összefüggő költségeire havi illetményének 30 %-a erejéig, - 138.360,- Ft/hónap költségtérítési átalányt állapít meg 2010. október 3. napjától.
Szavazás eredménye: 8 fő igen
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
Határidő: azonnal

Erdődi Sándorné: A továbbiakban szeretném felhívni a polgármester úr és a képviselőtársaim figyelmét a 2000. év XCVI-os törvényre, miszerint 30 napon belül az esetleges
összeférhetetlenségeket meg kell szüntetni.
Megállapítom, hogy Halásztelek Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megalakult, és a továbbiakban a testületi ülés
vezetését átadom Polgármester úrnak.
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Napirend 5.) pontja:
Szentgyörgyi József: Az 5. napirendi pont következik, a bizottságok felállítása. Előzetes
egyeztetés történt ebben a kérdésben, és született egy javaslat, amely mindenkinek kiküldésre
került. Az előző évek szempontjaihoz hasonlóan készült az előerjesztés, ez alapján javaslatot
szeretnék tenni a bizottságok összetételére.
Pénzügyi Bizottság: A bizottság elnökének szeretném felkérni Lengyel Izabella Máriát,
Képviselői tagok: Erdődi Sándorné, Papp Kornél András, külső bizottsági tagként Bombiczné
Horváth Évára és Gyurián Ferencre teszek javaslatot.
Oktatási Bizottság: A bizottság elnökének felkérem Papp Kornél Andrást.
Képviselői tagokra: Stefanik Zsoltra, Tóth Endre Attilára, külsős bizottsági tagként Mácsai
Rozáliára és Györök Zsoltnére teszek javaslatot.
Szociális Bizottság: A bizottság elnökének felkérem Végváriné Nyíri Lídiát.
Képviselői tagokra: Lengyel Izabella Máriára, és Igaz László Tiborra, külsős bizottsági
tagként Dragovics Jánosra, és Kirnyán Józsefnére teszek javaslatot.
Ügyrendi Bizottság: A bizottság elnökének felkérem Tóth Endre Attilát.
Képviselői tagokra: Igaz László Tiborra és Stefanik Zsoltra, külsős bizottsági tagként Balázs
Györgyre és Dr. Sári Mónikára teszek javaslatot.
Más személyi javaslat, módosítás a testület részéről? Amennyiben nincs, felkérem Tóth Endre
Attilát, Igaz László Tibort és Stefanik Zsoltot a titkos szavazás lebonyolítására. Amennyiben
a testület egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 6 fő igen (3 fő érintett nem
szavazott) szavazattal elfogadja a szavazatszámláló bizottság tagjait.
Szentgyörgyi József: Ismertetem a titkos szavazás eredményét:
A Pénzügyi Bizottság elnökének a testület 8 fő igen szavazattal Lengyel Izabella Máriát
választotta. A bizottság tagjai: Erdődi Sándorné 8 szavazatot, Papp Kornél András 8
szavazatot kapott, külső tagként Bombiczné Horváth Éva 8 szavazatot, Gyurián Ferenc 8
szavazatot kapott.
Az Oktatási Bizottság elnökének a testület Papp Kornél Andrást választotta 8 szavazattal. A
bizottság tagjai: Stefanik Zsolt 9 szavazatot, Tóth Endre Attila 8 szavazatot, külsős bizottsági
tagként Mácsai Rozália 7 szavazatot és Györök Zsoltné 9 szavazatot kapott.
A Szociális Bizotttság elnökének a testület Végváriné Nyíri Lídiát választotta 9 szavazattal.
A bizottság tagjai: Lengyel Izabella Mária 8 szavazatot, Igaz László Tibor 8 szavazatot,
külsős bizottsági tagként Dragovics János 8 szavazatot, Kirnyán Józsefné 9 szavazatot kapott.
Az Ügyrendi Bizottság elnökének a testület Tóth Endre Attilát választotta 8 szavazattal.
A bizottság tagjai: Igaz László Tibor 8 szavazatot, Stefanik Zsolt 9 szavazatot, külsős
bizottsági tagként Balázs György 8 szavazatot, Dr. Sári Mónika 8 szavazatot kapott.
88/2010. (X.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete titkos szavazással 2010. október
19. napjától kezdődően az alábbi bizottságokat hozza létre, a bizottságok elnökének és
tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

Pénzügyi, gazdasági és településfejlesztési Bizottság:
elnöke: Lengyel Izabella Mária
tagok:
Erdődi Sándorné
Papp Kornél András
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Oktatási Bizottság:
elnöke: Papp Kornél András
tagok:
Stefanik Zsolt
Tóth Endre Attila
Mácsai Rozália
Györök Zsoltné

Szociális Bizottság:
elnöke: Végváriné Nyíri Lídia
tagok:
Lengyel Izabella Mária
Igaz László Tibor
Dragovics János
Kirnyán Józsefné

Ügyrendi Bizottság:
elnöke: Tóth Endre Attila
tagok:
Igaz László Tibor
Stefanik Zsolt
Balázs György
Dr. Sári Mónika

Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal
Szentgyörgyi József: Nagyon szépen köszönöm a szavazást, és felkérem a külsős bizottság
tagjait az eskü letételére. (Eskütétel)

Napirend 6.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 6. napirendi pontunk következeik - az alpolgármester megválasztása,
tiszteletdíjának megállapítása.
Igen érdekes helyezet jött létre nálunk a választáson, hiszen alapvetően két párt adja a testület
teljes összetételét. Úgy gondolom, hogy nagyon sok bizalomra, és nagyon sok egymáshoz
való pozitív hozzáállásra lesz szükség a következő 4 évben. Bízom abban, hogy egy olyan
testületi munka fog kialakulni, amikor annak munkáját és eredményeit mindkét képviselői
csoport egyformán a magáénak érzi és tartja. Azzal, hogy csökkentette a törvény a testület
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létszámát 13-ról 8 főre, nyitott egy másik lehetőséget a felgyülemlett munkák könnyítésére,
lehetőséget biztosít külső alpolgármester választására is, - bizonyos feladatokat a
polgármestertől átvehet. Ezek alapján bízva a következő 4 év pozitív és jó
együttműködésében felkérném Szabó Tibor képviselő urat Halásztelek Város
alpolgármesterének, és ezt terjesztem a Képviselő-testület elé szavazásra. Illetve felkérném
külsős alpolgármesteri feladatok ellátására Kiss Miklós urat, melyet szintén szeretném
szavazásra bocsátani. Köszönöm szépen.
Felkérem az Ügyrendi Bizottság tagjait a titkos szavazás lebonyolítására.
Szentgyörgyi József: Ismertetném a szavazás eredményét, a Képviselő-testület Szabó Tibort
6 fő igen, 3 fő nem szavazattal megválasztotta alpolgármesterré, és az alábbi határozatot
hozza:
89/2010. (X.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 19. napjától
alpolgármesterré megválasztja Szabó Tibort.
Szavazás eredménye: 6 fő igen, 3 fő nem
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal
Szentgyörgyi József: A Képviselő-testület 4 fő igen, 5 fő nem szavazattal - nem szavazott
bizalmat Kiss Miklós úrnak a külső alpolgármesteri feladatok ellátására.
Szentgyörgyi József: A következő az alpolgármester eskütétele, - megkérem Szabó Tibort az
eskütételhez álljon fel. (Eskütétel)

Szentgyörgyi József: Az alpolgármester tiszteletdíjára 163.925,- Ft-ban teszek javaslatot. Ez
10 e. Ft-tal magasabb, mint az előző alpolgármesteré, de jogszabályi változás miatt a kötelező
emelést tartalmazza, nem lehet kevesebb.
Baloghné dr. Nagy Edit: Van lehetőség kevesebb összeget megállapítani, a szorzó 4,5 és 6,5.
Szentgyörgyi József: Rendben, az előző alpolgármester illetménye 153.700,- Ft volt, mivel a
jogszabály 4,5 és 6,5 szorzót irányoz elő, ezért a 4,5 szorzóval 163.925,- Ft-ra teszek
javaslatot.
Papp Kornél András: Itt is elvünk az, hogy ne emelkedjenek a Képviselő-testülettel
kapcsolatos költségek. Ez az emelés jogszabályi kötelezettség, vagy nem?
Baloghné dr. Nagy Edit: A jogszabály azt mondja, hogy legfeljebb ez a mérték lehet, tehát
kevesebb lehet.
Papp Kornél András: Amennyiben az úgy törvényes, akkor szeretném javasolni az előző
alpolgármester illetményét.
Szentgyörgyi József: Rendben, akkor először a módosító javaslatot teszem fel szavazásra.
Aki a 153.700,- Ft-os társadalmi megbízatású tiszteletdíjjal egyetért, kérem, kézfeltartással
jelezze! Megállapítom, hogy a testület 5 fő igen, 3 fő tartózkodott (1 fő érintett nem szavazott)
szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
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90/2010. (X.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Tibor alpolgármester
illetményét 2010. október 19. napjától havi bruttó 153.700,- Ft-ban állapítja meg.
Szavazás eredménye: 5 fő igen, 3 fő tartózkodott
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 7.) pontja:
Szentgyörgyi József: A helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíja rendeletalkotás. (írásos anyag)
Erre azért van szükség, mert az előző testületi ciklusban minden képviselő egy bizottságban
dolgozott. Jelenleg a képviselőként dolgozó 7 képviselőből, 5 fő 2 bizottságban dolgozik,
kettő főnek egy bizottságban jut szerep. Ezért tettem javaslatot a Képviselő-testületnek, hogy
az alapdíj 70 e. Ft legyen, a bizottság elnökeinek 25 e. Ft, illetve bizottsági munkáért 20 e. Ft
legyen a tiszteletdíja a külsős bizottsági tagoknak.
Papp Kornél András képviselő úrnak érkezett egy írásos előterjesztési módosítása, melyben
azt javasolja, hogy 60 e. Ft-ba állapítsuk meg a Képviselő-testületi alapdíjat, illetve a
bizottsági elnöki és a külső bizottsági tagság tiszteletdíja változatlan maradjon.
Papp Kornél András: Csak megerősítést szeretnék kérni, hogy a 60 e. Ft a korábbiakhoz
képest nem tekintendő emelésnek?
Szentgyörgyi József: Mivel az előző ciklusban 50 e. Ft volt az alapdíj és 10 e. Ft volt a
bizottsági pótlék, ezért nem.
Papp Kornél András: Az indoklás tartalmazza - a képviselői csoportom megfogalmazta azt a
tervét, kívánságát, hogy a jövőben az így keletkezett megtakarításokból Halásztelek
egészségügyi felszereltségét próbálja javítani a költségvetésében.
Szentgyörgyi József: Ez a költségvetés része, van egy keretösszeg betervezve a képviselői és
egyéb juttatásokra, amennyiben ez a keret nem kerül elköltésre a maradványnak a
felhasználásáról lehet dönteni. Most indul a költségvetés tervezése, amelyhez ki fogok küldeni
egy iránymutatót, ott meg lehet fogalmazni ezeket az igényeket, javaslatokat az egyes
csoportoknak.
Erdődi Sándorné: A Képviselő Úr eddig a testület, illetve a bizottságok munkájában nem
vett részt, sérelmesnek tartom a képviselői munka leminősítését, nem javaslom a Képviselő úr
javaslatának elfogadását. A polgármester úr előterjesztését javaslom elfogadásra.
Szentgyörgyi József: Akkor az eredeti előterjesztést teszem fel szavazásra, mivel az utolsó
módosító indítványt kell először megszavazni. Felteszem szavazásra Erdődi Sándorné
javaslatát, aki az eredeti előterjesztés elfogadását javasolja, aki ezzel egyetért, kérem,
jelezze!
Megállapítom, hogy 4 fő igennel, 5 fő nemmel a testület nem fogadja el a javaslatot.
Szentgyörgyi József: Felteszem Papp Kornél András képviselő úr javaslatát, amely
írásban mindenkinek megérkezett, aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
testület 6 fő igen, 3 fő tartózkodott szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi
rendeletet alkotja:
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Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2010.(X.20.) önkormányzati rendelete
a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról
Szentgyörgyi József: Úgy gondolom, hogy a Képviselő-testület megalakult, ezzel a lépéssel
elkezdődik egy közös munka, amely intenzív lesz, kb. 2 hét múlva várható az első testületi
ülés. Bízom benne, hogy meg tudjuk hozni azokat a döntéseket, amellyel elő tudjuk készíteni
a 2010. év befejezését, és előkészítjük a 2011. év indítását, és a feltételeket meg tudjuk
teremteni az intézmények működéséhez. Nagyon szépen köszönöm a kedves vendégeinknek,
hogy eljöttek és megtiszteltek bennünket. Köszönöm szépen a Képviselő-testület tagjainak,
hogy közreműködtek a tisztségviselők megválasztásában, illetve a bizottságok létrehozásában.
Bízom benne, hogy a következő testületi ülésre is legalább ennyien el fognak jönni. Nagyon
szépen köszönöm.
Még egy kötelezettségem van, hogy a Képviselő-testület és a polgármester vagyonnyilatkozat
tételre kötelezett, melyet 30 napon belül mindenkinek le kell adni, amelyet az Ügyrendi
Bizottság fog ebből a szempontból előbb megvizsgálni. Az iratcsomagot mindenki meg fogja
kapni. Nagyon szépen köszönöm a megjelenést, - egy verses köszöntő lesz még, kérem,
hallgassuk meg.
A mai alakuló ülést bezárom.
18.50

Kmf.

Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző

Szentgyörgyi József
polgármester

Jegyzőkönyv hiteléül:

Lengyel Izabella Mária
képviselő

Papp Kornél András
képviselő

