Jegyzőkönyv
Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2017. augusztus 14-én, hétfőn
15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye:

Halásztelki Kastély
Polgármesteri Iroda
(2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 68.)

Jelen vannak: Szentgyörgyi József polgármester, Stefanik Zsolt alpolgármester, Bagaméry
Ábelné Hatvany Viktória, Erdődi Sándorné, Györök Zsolt Zoltánné, Hanfeldt István, Soltész
Zoltánné, Végváriné Nyíri Lídia képviselők
Megjelent meghívottak: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, Török Mátyás Ügyr.Biz.
külsős tag

Szentgyörgyi József köszönti a megjelenteket. Megállapítja, a testület 8 fővel határozatképes,
Szabó Tibor kimentését kérte. Megkérdezi, ki jelentkezik jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Megállapítja, hogy Györök Zsolt Zoltánné és Soltész Zoltánné jelentkezik. Kéri a testület tagjait, szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről, majd megállapítja, hogy a testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Ismerteti, a mai rendkívüli ülésnek a meghívó szerinti 2 napirendi pontja van, melyet szavazásra bocsát.
NAPIRENDEK
1. Döntés a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/00507-1/2017. számú törvényességi felhívásáról
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
2. Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

Szentgyörgyi József megállapítja, a testület elfogadta a napirendet.

Napirend 1. pontja:
Döntés a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/00507-1/2017. számú törvényességi felhívásáról
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
Szentgyörgyi József kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Hanfeldt István ismerteti, a bizottság a törvényességi felhívást megtárgyalta, és egyhangúlag
javasolja a Képviselő-testületnek Szentgyörgyi József polgármester illetményének, és költségtérítésének a 143/2016. (XII.14.) számú határozatban foglaltaknak megfelelően, Stefanik Zsolt társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének a 144/2016. (XII.14.)
számú határozatban foglaltaknak megfelelően történő fenntartását.
Szentgyörgyi József kérdésnek, hozzászólásnak ad helyt.
Végváriné Nyíri Lídia javaslata, hogy vonják vissza a decemberi határozatot és a különbséget
jutalomként fizessék ki a polgármester és az alpolgármester részére.

Szentgyörgyi József hangsúlyozza, tisztább, ha a bíróság mondja ki, hogy mi az álláspont, pártatlan döntés akkor születik, ha azt a bíróság mondja ki.
Hanfeldt István emlékeztet arra, hogy amikor a polgármester jutalomról tárgyaltak, akkor is
volt hezitálás, hogy mihez kapcsolják, ezért javasolja most, hogy vigyék végig, majd a bíróság
eldönti, a bíróság döntését pedig végre fogják hajtani.
Szentgyörgyi József további kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja
a határozati javaslatot. Bejelenti, hogy ő és Alpolgármester úr nem vesz részt a szavazásban.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal
PE/030/00507-1/2017. számú törvényességi felhívását megtárgyalta, és az abban foglaltak gondos mérlegelése után úgy dönt, hogy Szentgyörgyi József polgármester illetményét, és költségtérítését a 143/2016. (XII.14.) számú határozatban foglaltaknak megfelelően, Stefanik Zsolt társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését a 144/2016. (XII.14.) számú
határozatban foglaltaknak megfelelően fenntartja.
92/2017.(VIII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal
PE/030/00507-1/2017. számú törvényességi felhívását megtárgyalta, és az abban foglaltak gondos mérlegelése után úgy dönt, hogy Szentgyörgyi József polgármester illetményét, és költségtérítését a 143/2016. (XII.14.) számú határozatban foglaltaknak megfelelően, Stefanik Zsolt társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését a 144/2016. (XII.14.) számú
határozatban foglaltaknak megfelelően fenntartja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

6 fő
6 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot.

Napirend 2. pontja:
Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.
Hanfeldt István ismerteti, a bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek Szigethalom csatlakozásával történő egyetértést az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, valamint annak megfelelően a Társulási Megállapodás módosítását.
Szentgyörgyi József kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szigethalom település csatlakozásával az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, és
ennek megfelelően a Társulási Megállapodás második módosításával.
93/2017.(VIII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szigethalom település csatlakozásával az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, és
ennek megfelelően a Társulási Megállapodás második módosításával.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

8 fő
8 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozatot.
Megköszöni a testület munkáját, az ülést 15,10 órakor bezárja.

Jegyzőkönyv hiteléül:

képviselő
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