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J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó  Város  Képviselő-testületének  2010.  október  14-én  (csütörtök)  16  órai 
kezdettel a Zsindelyes-ház Kft. Dísztermében megtartott – a l a k u l ó  n y i l v á n o s  ü l é s 
é r õ l  -.

Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Elek László, 
Gyermánné  Szabó  Katalin,  Leveleki  József,  Puskás  László,  Suhaj  István,  Szilágyi  Péter, 
Szűcs Lászlóné, Tamás Lászlóné, Tóth János képviselők. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea TKO 
vezetője

A Polgármesteri Hivatal részéről: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető

Gyermánné Szabó Katalin korelnök
Tisztelettel köszöntöm  Polgármester Urat, Jegyző Urat, a képviselő-testületet tagjait, a város 
lakosságát és minden kedves jelenlévőt. 

Kívánom, hogy az alakuló ülés egy olyan elkövetkezendő időszak emlékezetes kezdeteként 
maradjon meg Önökben és bennem, amely a lakosság és a város jólétét, a közjó gyarapodását 
eredményezi majd.  Kívánom, hogy a ránk bízott  feladatokat úgy végezzük majd, hogy az 
méltó  legyen  a  városunkhoz,  az  emberek  elismerését  kiérdemeljük.  Képviselői 
tevékenységünk során senkinek se okozzunk szándékosan sérelmet,  minden erőnkkel azon 
legyünk, hogy a kitűzött célokat maximálisan, minden tudásunk birtokában teljesítsük. Úgy 
végezzük munkánkat, hogy kérhetjük, kiérdemeljük a Jó Isten áldását. 

Mindehhez kívánok Önöknek jó egészséget, sikeres együttműködést, eredményes munkát!

Megállapítom, hogy a megválasztott  12 fő képviselőből  12 fő jelen van,  így a  képviselő-
testület  h a t á r o z a t k é p e s.  

Az alakuló képviselő-testületi ülés meghívóját 37-61/2010.-es számon kapták meg, melyben 
tíz napirendre tett javaslatot Nagy Sándor polgármester Úr. 

Ki az, aki a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja?

Gyermánné Szabó Katalin korelnök
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg:



N A P I R E N D 

1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek 
     átadása
     (Szóbeli előterjesztés alapján)
      Előadó: Pallai Ágnes a HVB Elnöke 

2./ A képviselő-testület eskütétele
     Az esküt veszi: Pallai Ágnes a HVB Elnöke 

3./ A polgármester eskütétele
     Az esküt veszi: Pallai Ágnes a HVB Elnöke 

4./ Előterjesztés Újfehértó Város Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési  
    Szabályzatáról szóló 29/2006. (XII. 15.) rendelet felülvizsgálatára
     (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

5. /Előterjesztés a képviselő-testület bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztására
     (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

6./ Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítására
     (Szóbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke

7./ Előterjesztés alpolgármester megválasztására
     (Szóbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

8./ Az alpolgármester eskütétele
     Az esküt veszi: Nagy Sándor polgármester

9./ Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására
     (Szóbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke

10./ E g y e b e k

1. napirendi pont 
1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek 
     átadása
     (Szóbeli előterjesztés alapján)
      Előadó: Pallai Ágnes a HVB Elnöke 

Pallai Ágnes

Tisztelt jelenlévők!

Tisztelettel  köszöntöm  Nagy  Sándor  polgármester  Urat,  a  képviselőként  újraválasztott 
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képviselőket, az újonnan megválasztott képviselőket, kedves meghívott kedves vendégeinket 
és valamennyi jelen lévőt. 

Márai Sándor szavaival kezdem a tájékoztatómat, melyet mindenkinek ajánlok figyelmébe. 

„Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.”
(Márai Sándor)

A Helyi  Választási  Bizottság  2010.  augusztus  elején  kezdte  meg  munkáját,  13  ülésen  98 
határozatot hozott. A választáson összesen 54 egyéni jelölt és 5 fő polgármester jelölt indult. 
Az egyéni jelöltek közül 8 fő független és 46 fő valamilyen jelölő szervezet által támogatott 
volt. 

Körzetenként az alábbi számú jelölt indult:

1. körzetben: 8 fő
2. körzetben: 7 fő  
3. körzetben: 7fő
4. körzetben: 5 fő
5. körzetben: 6 fő
6. körzetben: 8 fő
7. körzetben: 7 fő
8. körzetben: 6 fő

Polgármester jelöltként 5 fő indult. A választás során a 8 körzetben összességében a részvételi 
arány 41,90% volt. A polgármester jelöltek közül a legtöbb szavazatot Nagy Sándor kapta, 
ennek  értelmében  2010.  október  3-ai  polgármesteri,  önkormányzati  választásokon  a 
polgármester Nagy Sándor lett. 

A  választás  eredményeiről  részletes  információk  tekinthetők  meg  az  internet  -  a 
www.választás.hu oldalon. 

A képviselő-testület összetétele a következő: egyéni körzetek nyertesei 6 fő FIDESZ-KDNP-
HÁHE-UAG  közös  jelöltjei.  1  fő  JOBBIK  MAGYARORSZÁGÉRT  MOZGALOM 
JELÖLTJE,  és  1  fő  az  EGYÜTT  EGYMÁSÉRT  MOZGALOM  jelöltje  jutott  be.  A 
kompenzációs  listáról  3  fő  került  be,  1  mandátumot  a  JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM, 1 mandátumot az EGYÜTT EGYMÁSÉRT ÚJFEHÉRTÓN EGYESÜLET, 1 
mandátumot a GENERÁCIÓK SZÖVETTSÉGE szerzett. 

Ebben az évben először Újfehértón Cigány Kisebbségi Önkormányzat is alakult 4 fővel 

A választás  eredményével  kapcsolatosan  a  törvényes  határidőn  belül  1  fellebbezés  volt, 
melynek az eredménye az lett,  hogy a Területi Választási Bizottság a döntésünket helyben 
hagyta. 

Végezetül szeretném megköszönni a Helyi Választási Bizottság tagjainak, valamint a Helyi 
Választási  Iroda  vezetőjének  és  tagjainak  eredményes  munkáját  és  szintén  egy  idézettel 
szeretnem befejezni a tájékozatómat, Széchenyi István szavai jussanak eszükbe minden egyes 
döntésüknél. 

3



„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)

Köszönöm, hogy meghallgattak. 

2. napirendi pont 
2./ A képviselő-testület eskütétele
     Az esküt veszi: Pallai Ágnes a HVB Elnöke 

Gyermánné Szabó Katalin
Felkérem Pallai Ágnest a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a megbízóleveleket adja át. 

Pallai Ágnes a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a megbízóleveleket. 

Gyermánné Szabó Katalin
Felkérem Pallai Ágnest a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az eskü szövegét olvassa 
elő.  Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  a  jelenlévőket,  hogy  az  eskütétel  alatt  legyenek 
szívesek fölállni.

Pallai Ágnes a Helyi Választási Bizottság elnöke előolvassa az eskü szöveget – a képviselő-
testület tagjai az esküt utánamondják. 

3. napirendi pont 
3./ A polgármester eskütétele
     Az esküt veszi: Pallai Ágnes a HVB Elnöke 

Gyermánné Szabó Katalin
Felkérem Pallai Ágnest a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az eskü szövegét olvassa 
elő.  Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  a  jelenlévőket,  hogy  az  eskütétel  alatt  legyenek 
szívesek fölállni.

Pallai Ágnes a Helyi Választási Bizottság elnöke előolvassa az eskü szöveget – Nagy Sándor 
polgármester az esküt utánamondja. 

Gyermánné Szabó Katalin
Köszönöm szépen  a  Helyi  Választási  Bizottság  elnökének  a  szíves  közreműködését.  Ezt 
követően  megkérem Nagy  Sándor  polgármester  Urat,  hogy  vegye  át  tőlem  a  képviselő-
testületi ülés vezetését. 

Nagy Sándor polgármester átveszi a korelnöktől a képviselő-testületi ülés vezetését. 

Nagy Sándor
Kedves jelen lévők! Tisztelt Képviselő-testület!

Engedjék meg, hogy nagy Tisztelettel köszöntsem Önöket a mai alakuló képviselő-testületi 
ülésünkön. Én azt kívánom mindannyinknak, hogy egy eredményes négy év következzen a 
város  életében,  egy  olyan  építő  jellegű  négy év,  amely  a  város  lakosságára,  az  egyének 
boldogulására és az egész közösség gyarapodására fog szolgálni. A megválasztásomat követő 
napon  elkezdtem  az  egyeztetést  a  képviselő-testületbe  bejutott  pártok,  civilszervezetek 
képviselőivel,  ennek  eredményeként  szeretném  bejelenteni,  hogy  rendkívül  bízom  abban, 
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hogy  az  az  együttműködési  megállapodás,  amelyet  egyrészt  szóban,  másrészt  írásban 
kötöttem a szervezetek képviselővel, alapot fog adni arra, hogy az elkövetkezendő négy évben 
eredményes  munkát  végezzünk.  Induláskor  nem szeretném elhallgatni  Önök előtt,  hogy a 
város - elsősorban költségvetési, finanszírozási szempontból - rendkívül kritikus helyzetben 
van,  erről  én tájékoztattam minden szervezetnek a  képviselőjét.  Tájékoztattam Képviselő-
társaimat is, hiszen megkerestem mindannyinkat, - tájékozattam, hogy mi vár ránk. Engedjék 
meg,  hogy  csak  néhány  dolgot  megemlítsek.  Az  átadás-  átvétel  napján  az  írásos 
dokumentumok alapján egy közel 170 millió forintos lejárt szállítói tartozást örököltem. Ezen 
túlmenően egyéb szerződések és kötelezettségek kapcsán egy több mint 20 milliós ki nem 
fizetett tartozásállománya van a városnak, illetve egyéb megítélt támogatások időarányok ki 
nem fizetése miatt újabb közel 30 milliós adóssága van a városnak a különböző szervezetek 
felé. Arról szeretném még tájékoztatni Önöket, hogy természetesen nem tűrt halasztást az, 
hogy azonnal megkezdődjenek azok a tárgyalások, amelyek egyáltalán lehetőséget adnak arra, 
hogy egyáltalán elindulhasson ez a város a további működés területén. Ezért gyakorlatilag a 
legjelentősebb szállítókat, személyesen fölhívtam és türelmüket kértem. Csak érdekességként 
említem meg Önöknek, hogy a legrégebbi ki nem fizetett részbeni számla egy egymilliós – 
2009. január 5-én járt le, ennek a tényleges teljesítése, amit ezért a számláért leszállítottak 
eszközt az óvoda számára – megtörtént 2008. decemberében. Természetesen a fennálló hitel, 
és egyéb tartozásokról nem szeretnék részletesebben beszélni, hiszen abban állapodtunk meg 
a szervezetek képviselőivel, Képviselő-társaimmal, hogy nagyon gyorsan fel fogunk állítani 
egy olyan bizottságot, amelyben olyan szakemberek közreműködését kérjük, akik segítenek 
nekünk  kidolgozni  azt  a  fajta  javaslatot,  amely  megoldást  jelent  a  város  hosszabb  távú 
működtetése,  fejlődése szempontjából.  Szeretnék megnyugtatni  mindenkit,  hogy nem az a 
célom, s mondhatom minden Képviselő-társam nevében, hogy nem az a célunk, hogy a várost 
működő-képtelenné  tegyük,  az  a  célunk,  hogy megpróbáljunk olyan  helyzetet  teremteni  a 
lehető leghamarabb,  amely biztosíthat  egy nyugodt  működtetést  a város szempontjából  és 
biztosíthatja  minden  körülmények  között  a  megkezdett  fejlesztéseknek  elsősorban  a 
befejezését,  azt  követően  lehetőségünk  nyíljon  arra,  hogy talán  újabb  fejlesztéseket  is  el 
tudunk indítani. Végezetül még egyszer, csak arra szeretném emlékeztetni Önöket, hogy a 
Magyar  Országgyűlés  elfogadott  2010.  VI.  16-án  egy  olyan  Országgyűlési  Politikai 
Nyilatkozatot,  amely  a  nemzeti  együttműködésről  szól.  Én  ennek  a  nemzeti 
együttműködésnek  a  szellemében  fogalmaztam  meg  azt  az  együttműködési  javaslatot, 
amelyet  ajánlottam Képviselő-társaimnak a  testületben  működő szervezeteknek.  Én bízom 
abban, hogy ennek a szellemében egy nagyon korrekt, építő jellegű együttműködést tudunk 
megvalósítani. 

Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok- mind a közéletben, mind a magánéletben. 

Folytatnánk a képviselő-testület ülését, hiszen még egy sor feladata hátra van a testületnek. 
Bocsássanak meg, ha egy-egy napirendi pont kapcsán néhány gondolatban még talán érinteni 
fogok egy-egy részterületet. De rendkívül fontosnak tartom, hogy korrekt első kézből szóló 
tájékoztatási lehetőséget kapjon a város lakossága és ismerje meg a tényleg a valós helyzetet. 

4.napirendi pont megtárgyalása
4./ Előterjesztés Újfehértó Város Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési  
    Szabályzatáról szóló 29/2006. (XII. 15.) rendelet felülvizsgálatára
     (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
     Előadó: Nagy Sándor polgármester
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Nagy Sándor
Az  előterjesztést,  a  határozati  javaslatot  és  a  rendelet-  módosítási  javaslatot  kiosztással 
megkapták,  illetve  előzetesen  jó  néhányukkal  tudtam  egyeztetni  benne.  Természetesen  a 
hatályos szervezeti és működési szabályzat is álljon rendelkezésre képviselő-társaimnak abból 
a szempontból, hogy össze tudják vetni, hogy melyek azok az általam javasolt módosítások, 
amelyeket  én  úgy  gondolom,  hogy  nem  terjeszkednek  túl,  azokon  a  legfontosabb 
módosításokon,  amelyek  szükségesek  ahhoz,  hogy a  képviselő-testület  fel  tudjon  állni,  a 
bizottságok el tudják kezdeni a tevékenységüket. Az önkormányzat hivatala el tudja kezdeni a 
munkáját  és természetesen van egy határozati  javaslat  is  ebben az előterjesztésben,  amely 
arról szól, hogy a képviselő-testület kérje fel az Ügyrendi Bizottságot, hogy a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően – 2011. januárjára teljes körűen vizsgálja felül a jelenleg hatályos 
SZMSZ-t  a  módosításokkal  együtt  és  tegyen javaslatot  –  nyilván  a  hivatal  apparátusával, 
együtt  jegyző  Úrral  egyeztetett  módon,  hogy  milyen  új  SZMSZ  alapján  dolgozzon  az 
elkövetkezendő  négy  évben  a  Tisztelt  Képviselő-testület.  Ezt  azt  is  jelentené,  hogy  nem 
további  módosítást  hajtanánk  végre,  hanem  egy  teljesen  új  egységes  szerkezetbe  foglalt 
SZMSZ kerülne benyújtásra. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 

Tóth János
Köszöntöm a jelenlévőket!

Hangozzon el, hogy az SZMSZ módosítás most csak az alpolgármester ésa bizottságok tagjai 
létszáma és annak a struktúrájára vonatkozik. Igazából alapjaiban az SZMSZ- változását most 
nem érinti.

Nagy Sándor
Igazából az alpolgármesterre, a bizottságok létszámára vonatkozó szabályozások és azok a 
fejezetek  kerültek  módosításra,  amelyek  valamilyen  formában  –  hiszen  korábban  több 
alpolgármester  volt-  ezeket  kellett  bemódosítanunk,  illetve  a  mellékletbe  fog  kerülni  egy 
olyan  felsorolás,  amely  a  jelenlegi  testületi  tagokról,  elérhetőségükről,  pontos 
lakcímnyilvántartásról  szól.  Még  egy  jelentős  változás  van,  erről  a  bizottsági  javaslatom 
megtételénél részletesen fogok szólni, hiszen a korábbi évtizedek gyakorlatától eltérően külső 
bizottsági  tagokat  nem javasolok  a  felálló  új  bizottságokban.  Ezt  is  szabályozni  kellett  a 
SZMSZ  módosítása  kapcsán.  Van-e  további  kérdés,  észrevétel,  vélemény?  Ha  nincs  a 
napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Szeretném fölhívni  képviselő-társaim figyelmét,  hogy a  2. 
számú melléklet  szerinti  határozat  meghozatala  egyszerű szótöbbséget  igényel,  a  rendeleti 
javaslat  elfogadása viszont  minősített  többséget  igényel.  Ki  az,  aki  a  határozati  javaslatot 
elfogadja? 

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  12  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

148/2010. (X. 14.) számú

h a t á r o z a t a

Újfehértó Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
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szóló 29/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálatának előkészítéséről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
felkéri  az  Ügyrendi  Bizottságot,  hogy  Újfehértó  Város  Képviselő-testülete  és  Szervei 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  29/2006.  (XII.15.)  önkormányzati  rendelet 
átfogó felülvizsgálatát végezze el és a javasolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé 2011. január 31. napjáig.

Határidő: 2011. január 31.
  Felelős: Ügyrendi Bizottság

Nagy Sándor
Ki az, aki a rendeleti javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  12  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2010. (X. 15.)

önkormányzati rendelete

Újfehértó Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 29/2006. (XII.15.) rendelet módosításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) és  18.§. (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 1.§. (6) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

Újfehértó Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
29/2006. (XII.15.) rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 10. §. (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„(3)  A képviselő-testület  ülését  a  polgármester,  akadályoztatása  esetén  az  alpolgármester, 
mindkettejük  tartós  akadályoztatása,  vagy  a  tisztség  egyidejű  betöltetlensége  esetén  az 
Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti. „

2.§.

Az SZMSZ 10. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A testületi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni:

1. az illetékes országgyűlési képviselőt, 
2. a jegyzőt, 
3. a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit, 
4. az önkormányzati érdekeltségű gazdálkodó szervek vezetőit,
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5. a napirend tárgya szerint illetékes szerv vezetőjét, és
6. azokat a személyeket, akiknek a jelenléte az előterjesztés tárgyalásánál az előterjesztő 

és a polgármester megítélése szerint szükséges. „

3.§.

Az SZMSZ 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (2) Előterjesztés benyújtására a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a bizottságok, 
valamint a képviselők jogosultak.”

4.§.
Az SZMSZ 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A települési képviselő a képviselő-testület ülésén a polgármester, az alpolgármester, a 
jegyző, a bizottság elnöke felé önkormányzati ügyekben kérdést intézhet.”

5.§.

Az SZMSZ 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5)  A polgármester,  a jegyző,  az  alpolgármester,  a  bizottságok elnökei  az  előkészítést  és 
véleményezést  követően  a  rendelet-tervezeteket  indoklással  együtt  a  képviselő-testület  elé 
terjesztik.”

6.§.

Az SZMSZ 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bizottságok elnökből és további 2-3 tagból állhatnak.”

7.§.

Az SZMSZ 28. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A képviselő-testület bizottságai és létszáma:
Pénzügyi Bizottság              4 fő 
Ügyrendi Bizottság                          3 fő 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága              3 fő „

8.§.

Az SZMSZ 31. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A polgármester és az alpolgármester kötetlen munkaidőben látják el feladataikat.”

9.§.

Az SZMSZ 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az alpolgármester
32. §.
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(1)  A képviselő-testület  -  a  polgármester  javaslatára  titkos  szavazással  -  a  polgármester 
helyettesítésére, munkájának segítésére, egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
(2) Az alpolgármester feladatait a polgármester határozza meg.
(3) Az alpolgármesterre ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, irányadóak a polgármesterre 
vonatkozó szabályok.”

10.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

5. napirendi pont megtárgyalása
5. /Előterjesztés a képviselő-testület bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztására
     (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Az előterjesztést,  illetve a  határozati  javaslatot  megkapták kiosztással.  Ennek megfelelően 
figyelemmel a jelenleg hatályos törvényekre is, arra tettem javaslatot az egyeztetések kapcsán, 
hogy a képviselő-testületnek 3 bizottsága legyen, az egyik a Pénzügyi Bizottság, melynek 4 
főt javasolok megállapítani, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága esetében 3 főben javasolom 
elfogadni a bizottság létszámát, az Ügyrendi Bizottság esetében szintén 3 főben javasolom 
elfogadni  a  bizottság  létszámát.  Miután  az  előzetes  egyeztetések  a  személyi  kérdéseket 
illetően  megtörténtek,  -  elegendőnek  tartják-e,  hogy egyetlen  szavazással  hagyjuk  jóvá  a 
neveket,  vagy bontsam szét  bizottságonként.  Természetesen  a  bizottság  elnökök személye 
esetében  külön  szavazást  fogok  kérni  egyenként.  Vagy  nevenként,  személyenként, 
bizottságokként szavazzunk? Elfogadható-e hogy a bizottsági elnökök személyt egyenként, a 
többi bizottsági tagokról egy gombnyomással szavazunk? 

Nem látok ellenkezést, tehát akkor ez lesz a menete a szavazásnak. 

A képviselő-testület tagjai bejelentik érintettségüket. 

A Pénzügyi  Bizottság  elnökének Suhaj  Istvánt  javasolom.  Van-e ezzel  kapcsolatosan más 
vélemény? Ha nincs, ki az, aki a Pénzügyi Bizottság elnökének Suhaj Istvánt elfogadja? 

A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta a Pénzügyi Bizottság elnökének 
Suhaj Istvánt.

Nagy Sándor
A Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága  elnökének  Szűcs  Lászlónét  javasolom.  Van-e  ezzel 
kapcsolatosan  más  vélemény?  Ha  nincs,  ki  az,  aki  a  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága 
elnökének Szűcs Lászlónét elfogadja? 

A  képviselő-testület  12  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  a  Társadalmi  Kapcsolatok 
Bizottsága elnökének Szűcs Lászlónét. 

Nagy Sándor
Az Ügyrendi  Bizottság elnökének Leveleki  Józsefet  javasolom. Van-e ezzel  kapcsolatosan 
más  vélemény?  Ha  nincs,  ki  az,  aki  az  Ügyrendi  Bizottság  elnökének  Leveleki  Józsefet 
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elfogadja? 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta az 
Ügyrendi Bizottság elnökének Leveleki Józsefet

Nagy Sándor
A  Pénzügyi  Bizottság  tagjainak  Banka  Attilát,  Budainé  Veres  Ágnest,  Szilágyi  Pétert 
javasolom. 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága két tagjának, Gyermánné Szabó Katalint, Tóth Jánost 
javasolom. 
Az Ügyrendi Bizottság  két tagjának Elek Lászlót, Tamás Lászlónét javasolom.

Van-e a javaslattal kapcsolatban más javaslata? Ha nincs ki az, aki a bizottsági személyekre 
tett javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület  a  bizottságok személyére tett  javaslatot  12 egyhangú igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

149/2010. (X. 14.) számú

h a t á r o z a t a

a Képviselő-testület bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztására

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

bizottságai elnökeinek és tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

1./ Pénzügyi Bizottság (4 fő):

Név Lakcím:

Elnök: Suhaj István 4244. Újfehértó,  Váci M. u. 86.

Tagok: Banka Attila 4244. Újfehértó, Bem A. u. 29.
Budainé Veres Ágnes 4244. Újfehértó, Széchenyi u. 21.
Szilágyi Péter 4244. Újfehértó, Széchenyi u. 129.

2./ Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ( 3 fő):

Név Lakcím:

Elnök: Szűcs Lászlóné 4244. Újfehértó, Budai N. A. u. 50. 

Tagok: Gyermánné Szabó Katalin 4244. Újfehértó, Rozmaring u. 6.
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Tóth János 4244. Újfehértó,  Radnóti u. 14.

3./ Ügyrendi Bizottság (3 fő):

Név Lakcím:

Elnök: Leveleki József 4244. Újfehértó, Böszörményi u. 117.

Tagok: Elek László 4244. Újfehértó, Széchenyi u. 128.
Tamás Lászlóné 4244. Újfehértó, Szent István u. 102.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

Nagy Sándor
Engedjék meg, hogy először én gratuláljak a bizottsági elnököknek, a tagoknak. Azt tudom 
ígérni  Önöknek,  hogy  nagyon  kemény  munka  fog  ránk  várni  ezekben  a  bizottságokban, 
mindenkinek a maga területén. Hiszen azok a feladatok, amelyeket végre kell hajtanunk, nem 
fog engedni számunkra egy percnyi lazítást sem. Én nagyon korrekt együttműködést kínálok a 
bizottságoknak.  Bizonyára érzékeltétek,  hogy igyekeztünk úgy javaslatot  tenni  a  bizottság 
összetételére úgy, hogy lehetőség szerint minden szervezetnek a fő bizottságban lehetősége 
legyen véleményt nyilvánítani. Még egyszer jó munkát kívánok. Ahhoz hogy folytatni tudjuk 
a  képviselő-testületi  ülést,  egy  10  perc  szünetet  rendelek  el  ahhoz,  hogy  az  Ügyrendi 
Bizottság meg tudja tenni a további napirendekhez kapcsolódó javaslatait. 

S Z Ü N  E T

Nagy Sándor
Folytatjuk a munkánkat. 

6. napirendi pont megtárgyalása
6./ Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítására
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke

Nagy Sándor
Bejelentem érintettségemet azzal, hogy a határozat hozatalban részt kívánok venni. 

Leveleki József
Sok  szeretettel  és  Tisztelettel  köszöntöm  a  ma  megjelent  vendégeinket!  Ugyanezzel  a 
lendülettel gratuláljak képviselő-társaimnak az eskütétel alkalmából és merjem azt kívánni és 
remélni,  hogy  valamennyien  városunk  egészéért  érzett  felelősségünk  tudatában  fogjuk  a 
következő négy évben a munkánkat végezni. 
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Kívánok  valamennyinknek  kitartást,  sok-sok  türelmet,  bölcsességet  és  nem utolsó  sorban 
tisztességet. 

Tisztel Képviselő-testület a polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása 
tárgyában az Ügyrendi Bizottság a következő előterjesztést terjeszti a testület elé.
A polgármester  díjazására  vonatkozó  rendelkezéseket  a  polgármesteri  tisztség  ellátásának 
egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról szóló  1994.  évi  LXIV. 
törvény (törvény) szabályozza.

A törvény 3. §.-a alapján:
(1) A képviselő-testület a polgármester illetményéről alakuló ülésén, illetőleg a polgármester 
megválasztását követő első ülésen dönt.
(2) A képviselő-testület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és az 1994. 
évi  LXIV.  törvény  3.§.  (2)  bekezdésében meghatározott  szorzószám  szorzataként, 
összegszerűen állapítja meg: 

A szorzószám 10  000-nél  több  lakosú  település,  valamint  körzetközponti  feladatot  ellátó 
önkormányzat esetén: 12,5-13,5. A 2010.-ben hatályos köztisztviselői illetményalap összege: 
38. 650.- forint. 

Újfehértó Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
29/2006.  (XII.  15.)  önkormányzati  rendelet  mellékletének 3.§.  (5) bekezdése az Ügyrendi 
Bizottság  feladatai  között  határozza  meg  a  polgármester  bérfejlesztésére  irányuló 
javaslattételt.

Az Ügyrendi Bizottság –amint hallottuk az imént 3 fővel alakult meg, - egyhangúlag a 13-as 
szorzószám és a hatályos köztisztviselői  illetményalap szorzataként,  havi bruttó 502.450..- 
forint összegben  javasolja a polgármester illetményét megállapítani. 

Itt  szeretném  tájékoztatni  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  12,5  szorzó  sem  volt 
alkalmazható, mert van a törvényben egy olyan kitétel, hogy a korábbi polgármester esetében 
használt szorzónál kevesebbet nem lehet , és ez 13 volt. Szeretném azt is megjegyezni, hogy 
bizottságnak  a  törvény  meglehetősen  szűk  mozgásteret  biztosított  ennek  megállapítása 
vonatkozásában. 

Polgármester Úr a tisztsége ellátásával összefüggő tevékenységével kapcsolatos költségeinek 
fedezésére költségátalány megállapítását kéri a Képviselő-testülettől.

A költségátalányra vonatkozó szabályokat az 1994. évi LXIV. Törvény 18.§.-a szabályozza. 
18. § (1) A polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, a képviselőnek a 
képviselő-testület  képviseletében  vagy  megbízásából  végzett  tevékenységével  összefüggő, 
általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni.
(2)  A  polgármestert,  választása  szerint  -  az  (1)  bekezdésben  foglaltaktól  eltérően, 
költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - a 
polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg.
(3) Ha a polgármester kéri  a költségátalány megállapítását,  annak mértékéről a képviselő-
testület a következő ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz 
határozatot, a polgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a 
költségátalány (2) bekezdésben meghatározott minimális összege illeti meg. 
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Az Ügyrendi Bizottság a polgármester költségátalányát – egyhangúlag illetménye 20%-ában 
javasolja megállapítani, amely összegszerűen 100.490. Ft/hó. A bizottság itt az ismertetett és 
napvilágra került, a város  pénzügyi helyzetét vette alapul a javaslata megfogalmazásánál. 

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni,  a  kiosztott 
határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

Nagy Sándor
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Tóth János
Van egy szolgálati  autó,  ez hogyan illeszkedik.  Személyi  használatban lesz,  vagy ezt is  a 
hivatal fogja fizetni, vagy ez ezen felül jár? 

Nagy Sándor
Korábban erre  vonatkozóan nem volt  szabályozott  kérdés,  úgy gondolom, hogy ennek az 
autónak a használatát egy külön előterjesztés keretében szabályozni szeretnénk. Jegyző urat 
kértem, hogy készüljön el ez a szabályzat. Nem személyi használatú, szeretném hangsúlyozni, 
hiszen a hivatal tulajdonában van. Az egy sajnálatos történet volt az elmúlt 4 évben, hogy az 
elődömet kivéve ebben az autóban nagyon kevés ember fordult meg és nagyon kevés ember 
használta.  Érdekességként  mondom,  hogy ebben  az  autóban  126  ezer  km van,  amelyből 
gondolom, hogy 12593 km-t ténylegesen személyes használatban, az előző polgármester tette 
meg.  Erre  vonatkozóan  azért  nincs  most  javaslat,  mert  nem  része  az  előterjesztésnek  – 
egyrészt, másrészt én kértem Jegyző Urat, hogy egy előterjesztés keretében a későbbi viták 
elkerülése érdekében kerüljön szabályozásra. Nyilván magának a szabálynak az elfogadásra 
képviselő-testületi hatáskör lesz. Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a 
határozati javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  12  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

150/2010. (X. 14.) számú

h a t á r o z a t a

a polgármester illetményének, költségátalányának megállapításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a  polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. §.  (2) bekezdésében valamint a 18.§. (2) 
bekezdésében  foglalt  rendelkezések  alapján,  2010.  október  03.  napjától  Nagy  Sándor 
polgármester illetményét bruttó 502.450.-Ft/hó összegben, költségátalányát illetménye 
20 %-ában állapítja meg, amely összegszerűen 100.490.- Ft/hó. 
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                 Határidő: folyamatos
      Felelős:  jegyző

7. napirendi pont megtárgyalása
7./ Előterjesztés alpolgármester megválasztására
     (Szóbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor.
Tájékoztatom  Önöket,  hogy  az  Ötv.  31.  §  (1  )  bekezdés  szabályozza  az  alpolgármester 
választását,  ennek  lényege  az,  hogy  a  képviselő-testület  a  polgármester  javaslatára- 
hangsúlyozni  szeretném-  titkos  szavazással,  minősített  többségi  szavazattal  polgármester 
helyettesítésére, munkájának segítésére 1, vagy több alpolgármestert választhat. A képviselő-
testület  legalább  egy  alpolgármestert  saját  tagjai  közül  választ  meg,  az  alpolgármester 
megbízatása megszűnik az új polgármester megválasztásával, valamint ha a képviselő-testület 
a polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel megbízását megvonja. Az 
egyeztetett  álláspont  szerint  az  elfogadott  SzMSz-nek  megfelelően  egy  társadalmi 
megbízatású alpolgármester megbízatására teszek javaslatot. Ezen személy a FIDESZ-KDNP 
javaslata alapján, melyet én elfogadtam, Puskás László képviselő lenne. Bejelentem azt is, 
hogy képviselő-társammal egyeztetve bejelentem az érintettségét általam. A titkos szavazás 
lebonyolítása  a  megválasztott  Ügyrendi  Bizottságot  kérem  fel.  A  titkos  szavazás 
lebonyolításának idejére szünetet  rendelek el,  azzal,  hogy felkérem az Ügyrendi Bizottság 
elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás menetét. 

Leveleki József
A  polgármester  Úr  egy  fő  társadalmi  megbízatású  alpolgármester  megválasztására  tett 
javaslatot, aki Puskás László. A bélyegzővel hitelesített szavazólapokat kiosztom a képviselő-
társaimnak,  kérem,  hogy  fáradjanak  az  urnához,  itt  megtehetik  a  szavazást,  ami  akkor 
érvényes,  ha  az  igent,  vagy a  nemet  aláhúzzák,  bekarikázzák,  ezt  elhelyezik  az  urnában. 
Tájékoztatom Önöket, hogy a döntéshez minősített többségi szavazatra van szükség, tehát 7 
igen szavazat szükséges az alpolgármester megválasztásához. 

S z ü n e t

Nagy Sándor
Folytatjuk a munkánkat. Felkérem Leveleki Józsefet az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a 
szavazás eredményét ismertesse. 

Leveleki József
Az Ügyrendi Bizottság elvégezte a titkos szavazás során a munkáját. Az urnába elhelyezték a 
képviselők a szavazatokat. Megállapítottuk, hogy 12 érvényes szavazat leadására került sor. 
Ennek értelmében Puskás László Urat 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal alpolgármesterré 
választotta a képviselő-testület. 

Gratulálok és sok sikert!

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

151/2010. (X. 14.) számú

h a t á r o z a t a

az alpolgármester megválasztásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34.§. (1) bekezdése alapján, 2010. 
október 14. napjával Puskás László, 4244. Újfehértó, Deák Ferenc u. 22. szám alatti lakost 
Újfehértó Város Önkormányzata társadalmi megbízatású alpolgármesterének megválasztotta.

  Határidő: folyamatos
  Felelős: polgármester

8. napirendi pont
8./ Az alpolgármester eskütétele
     Az esküt veszi: Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Felkérem Puskás Lászlót, hogy az esküt tegye meg!

Nagy Sándor polgármester előolvassa az eskü szövegét. 

Puskás László esküt tesz. 

9. napirendi pont megtárgyalása
9./ Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására
     (Szóbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke

Puskás László alpolgármester Úr bejelenti érintettségét.

Nagy Sándor
Ennek a  javaslattételnek  szintén  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztője.  Felkérem Elnök 
Urat, hogy ismertesse a bizottság javaslatát

Leveleki József 
Az alpolgármester díjazására vonatkozó rendelkezéseket a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról szóló  1994.  évi  LXIV. 
törvény (törvény) szabályozza.

A  törvény  4.§.  (2)  bekezdése  alapján:  A  képviselő-testület  a  társadalmi  megbízatású 
alpolgármesternek a kettőezer, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg 
úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját.
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A  társadalmi  megbízatású  alpolgármester  tiszteletdíjának  megállapítására  vonatkozó 
szabályokat  a  törvény  4.§.  (1)  bekezdése  tartalmazza.  A  már  korábban  is  említett 
köztisztviselői illetményalap, melynek összege 38.650.-Ft, ahogy azt az előzőekben is láttuk, 
illetve egy maximum egy 6,5 szoros szorzó szorzatából kell összegszerűen javaslatot tennünk 
alpolgármester Úr tiszteletdíjára. 

Újfehértó Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
29/2006.  (XII.  15.)  önkormányzati  rendelet  mellékletének 3.§.  (5) bekezdése az Ügyrendi 
Bizottság feladatai  között  határozza meg az  alpolgármesterek tiszteletdíjának módosítására 
irányuló javaslattételt.

Az  Ügyrendi  Bizottság  az  alpolgármester  tiszteletdíját,  egyhangú  szavazattal  havi  bruttó 
220.000.- forint összegben  javasolja megállapítani.  

A költségátalányra vonatkozó szabályokat az 1994. évi LXIV. törvény 18.§.-a szabályozza. 

A 18.§.  (2)  bekezdése  alapján:  Az  alpolgármester  esetében  a  költségátalány  mértéke  az 
illetménye, illetve tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelő összeg.

Az Ügyrendi Bizottság az alpolgármester költségátalányát tiszteletdíját egyhangúlag 10 %-
ában javasolja megállapítani, amely összegszerűen 22.000. Ft/hó.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni,  a  kiosztott 
határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Nagy Sándor
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Puskás László
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt vendégek!

Köszönöm a bizalmat a képviselő-testület részéről az alpolgármesterré választás tekintetében. 
Szeretnék  leszögezni  néhány dolgot,  ami  még eddig nem hangozott  el  az  alpolgármesteri 
tisztség körül. Én arról szeretném tájékoztatni  Önöket, hogy polgármester Úr felkérésének 
abban az esetben tudtam eleget tenni a magam részéről miután a polgármesteri átadás-átvételi 
anyagokban, iratokban félig-meddig, vagy részben betekintést kaphattam és azt gondolom, 
hogy a FIDESZ Képviselő-csoportjának egyértelmű álláspontja volt azt hogy írásos formában 
ebben a  kialakult  helyzetben egy közös  együttműködési  megállapodást  kössön a  település 
megválasztott polgármesterével. A megállapodásunk nem egy titkos megállapodás, a hétvégén 
reményeim szerint minden háztartás meg fogja kapni a megállapodás tartalmát, lényegét. E 
tekintetben szeretném még az illetményemnek a szavazása előtt megemlíteni azt, hogy nem 
egy  olyan  társadalmi  megbízatású  alpolgármesterségről  beszélünk  –  mint  ami  a  korábbi 
időszakokban  jellemző  volt,  hogy  részben  olyan  jogkörökkel  és  feladatkörökkel  ellátott 
alpolgármesterről volt szó, aki inkább azt gondolom, hogy egy reprezentatív alpolgármesteri 
tisztséget tölthetett be. A jelen megállapodásunkban polgármester Úr elég komoly feladat és 
jogköröket  adhat  át  az  alpolgármester  részére,  én  ezeket  a  dolgokat  szeretném,  ha 
elhangoznának- nyilván ez polgármesteri intézkedésben fog majd megtörténni polgármester 
Úr  részéről.  De  ha  polgármester  Úr  megengeded,  fölszeretném olvasni  azt,  hogy milyen 
feladatkörökkel és jogkörökkel lenne ellátva személyem, mint alpolgármester. 
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Az  alpolgármester  jogosult  különböző  szervezetekben,  gazdasági  társaságokban  önálló 
képviseletre, és a polgármester helyettesítésére egyaránt. Az alpolgármester részt fog venni a 
pénzügyi-gazdasági  helyzet  áttekintésére  és  megoldási  javaslatok  megtételére  létrehozott 
munkacsoportban.  A  Zajti  Ferenc  Helytörténeti  Gyűjtemény,  Művelődési  Központ  és 
Könyvtár  és   a  Játékvár  Bölcsődei  intézmények  esetében  a  fenntartói  jogosítványok 
gyakorlója. Ellátja a városban működő civilszervezetekkel való kapcsolattartást,  ideértve a 
Civilház működtetését. Az alpolgármester a városüzemeltetés területén feladataként végzi a 
piacüzemeltetést,  a  köztisztasági  feladatok,  bel-és  csapadékvíz-elvezetéssel  kapcsolatos 
feladatokat, a közcélú foglalkoztatás operatív munkájának szervezése, irányítását,  a temető 
működtetésének  koordinálását  és  egyéb  városüzemeltetési  feladatokat.  Egyben  az 
alpolgármester általános helyettesítésre jogosult minden egyéb más tekintetében. Mielőtt az 
alpolgármesteri tiszteletdíjról szavazás történik, mindenképpen úgy gondolom, hogy ezeket 
meg kellett említeni, hogy mindenki tisztán lásson. Köszönöm. 

Nagy Sándor 
Van-e további észrevétel? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati 
javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület  11  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

152/2010. (X. 14.) számú

h a t á r o z a t a

Puskás László alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a  polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők 
tiszteletdíjáról  szóló 1994.  évi  LXIV. törvény 4.  §.  (2)  bekezdésében valamint  a  18.§ (2) 
bekezdésében  foglalt  rendelkezések  alapján,  2010.  október  14.  napjától  Puskás  László 
alpolgármester  tiszteletdíját  bruttó  220.000.-Ft/hó  összegben,  költségátalányát  tiszteletdíja 
10%-ában állapítja meg, amely összegszerűen  22.000.- Ft/hó. 
   
                 Határidő: folyamatos

      Felelős:  jegyző

Nagy Sándor
Egy mondatban szeretnék reagálni arra, amit alpolgármester Úr elmondott. Azért nem tértem 
ki erre, mert amint mondtad is, ez nyilvánosságra kerül – minden háztartásban megismerhetik. 
Másrészt én teljesen komolyan gondolom azt, hogy tényleges feladatokat kell, hogy ellásson 
mellettem  az  alpolgármester,  mert  attól  sokkal  nagyobb  a  probléma,  minthogy  ez 
egyszemélyes játék legyen és egy személyben el  tudjak látni  minden olyan feladatot,  ami 
feltétlen szükséges. 
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10. napirendi pont megtárgyalása
10./ E g y e b e k

Nagy Sándor
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétele? 

Budainé Veres Ágnes
A körzetemben van a hídfelbontás, ott most problémát jelet, hogy a Kisrét-kör egyirányú. Ott 
büntetések vannak és vannak olyan helyek, amelyeket nem tudnak megközelíteni, csak ilyen 
szabálytalanságok árán. Ebben kérik a segítséget, hogy amíg a hidak el nem készülnek, az 
egyirányúsítást nem lehetne-e feloldani? 

Nagy Sándor
Naponta járok azon a részen és azt mondom, hogy közlekedésbiztonsági szempontból Isten 
őrizz,  azt  feloldani.  Hiszen  egyirányú  utca  révén,  ha  egy  kerékpárost,  gyalogost,  vagy 
gyereket elér a jármű, úgyis problémát jelent, hiszen „föl kell mászni szegényeknek majdnem 
a  falra”  Én  megértést  kérek  azoktól  abban  a  körzetben,  akik  ott  laknak,  megközelíthető 
minden egyes lakás, picit nagyobb távolságban. Értsék meg az ott lakók, hogy az Ő érdekük, 
meg az Ő gyerekük érdeke az, hogy ne állítsuk vissza a kétirányú forgalmat azt az utcában. 

Tóth János
A kóbor  ebek-  nem csak az  én körzetemet  érinti,  és  a  Fő téren,  a  központban,  az  iskola 
környékén rengeteg  kóbor  eb  található.  Azokat  a  szívtelen  gazdákat,  akik  képesek  ezeket 
kiengedni …., szörnyű. Mindegyik abszolút szeretetre vágyik, kérem, ezek megoldását vagy 
valamilyen módon be kellene fogni. 

A következő a  gázgondok.  Mivel  a  déli  órákban túlfűtés van az intézményekben,  nagyon 
meleg van. Tudom, hogy a fűtőnek jelentene plusz munkát, a reggeli órákban nagyon jó a 
fűtés,  de a déli órákban csökkenteni kellene- ezzel energiát tudnánk megtakarítani. 

A júniusi viharban a Honvéd út, Böszörményi út sarkán az ágak rátörtek a lakásra, ott a fa 
most is veszélyes, a Stefánék előtt található, a Böszörményi úton. Ezt kérem, hogy vágják ki. 
A lakásra  veszélyes.  A másik  a  Honvéd  út,  Debreceni  út  végén,  ahol  a  23  ezer  voltos 
nagyfeszültségű vezeték van, ezek az akácfák belelógnak a vezetékben. Egy vihar, egy esőzés, 
-  amilyen  szélsőséges  az  időjárásunk-  előfordulhat  a  baj.  Ezt  le  kellene  gallyazni  ,  vagy 
kivágni. 

Nagy Sándor
Tisztelettel kérem képviselő-társaimat, ugyanúgy, ahogy az előző időszakban volt, hogy az 
ilyen  egyedi  problémákat  juttassák  el  írásban  a  hivatalhoz,  nyilván  meg  fogjuk  nézetni 
hatáskör szerint.  Ha a jegyző Úré, akkor Ő, ha az enyém, akkor én. Természetesen akkor 
írásban tudunk válaszolni ezekre a kérdésekre. Ha visszatérünk az elmúlt 4 évi gyakorlathoz, 
hogy  20-30  ilyen  kérdés  el  fog  hangzani  egy  testületi  ülés  után,  az  nem  biztos,  hogy 
szerencsés lesz. Természetesen én tudomásul fogok venni minden egyes bejelentést képviselő-
társaim  részéről.  János  a  felvetéssel  kapcsolatban  az  E-on  felé  kell  jelezni,  hiszen  Isten 
ments!, hogy hozzányúljunk olyan fához, amely már érintett a vezetés szakaszt illetően. Az 
összes többi általad felvetett kérdés közül egyre szeretnék kitérni, a többit meg kell oldani. Ez 
a  fűtés.  Elvileg  minden  intézményben  külső  felszerelt  termosztát  van,  túlfűtésre  akkor 
kerülhet sor, ha ez a termosztát nem jó. Ezt Jegyző Úr holnap meg fogja vizsgáltatni, hiszen 
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azért  van  a  külső  érzékelő,  hogy  a  hőmérséklet-ingadozást  kövesse  a  kazán.  Ennek  a 
részleteibe most ne menjünk bele. Jegyző Úr megnézeti és fog intézkedni, hogy ez helyére 
kerüljön. 

Leveleki József
Tisztelt Képviselő-testület!
Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy a vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző 
bizottság  elnökeként  el  kell  mondanom,  hogy  a  hatályos  jogszabályi  rendelkezésnek 
megfelelően  a  képviselő-testület  tagjai  vagyonnyilatkozatot  kötelesek  tenni.  Ez  a 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség a megbízólevél átvételét követően, majd ezt követően 
minden  év  január  1-éjtől  számított  30  napon  belül  kell  elvégezni.  Az  ehhez  szükséges 
nyomtatványokat és tájékozatókat 2010. október 18-ától lehet átvenni a Polgármesteri Hivatal 
17-es számú hivatali helyiségében. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a vagyonnyilatkozat-
tétel elmulasztása esetén annak benyújtásáig a képviselői jogok nem gyakorolhatók és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 20. §-ában meghatározott juttatások a képviselő 
nem gyakorolhatók. Amennyiben a polgármester, vagy az alpolgármester vagyonnyilatkozat-
tételi  kötelezettségének  határidőben  nem  tesz  eleget,  a  képviselő-testület  minősített 
többséggel hozott határozata alapján keresetet nyújthat be a helyi önkormányzat székhelye 
szerinti illetékes megyei bírósághoz, tisztségének a megszüntetése érdekében. 
Tájékozatom  a  képviselő-testületet,  hogy  a  hatályos  jogszabályok  összeférhetetlenségi 
szabályokat állapítanak meg a polgármester, az alpolgármester, valamint a képviselő-testületre 
is. A Polgármesteri Hivatal munkatársai az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat kiosztották a 
testület tagjai részére. Kérem, hogy ezeket kitöltés után, október 20-áig a hivatkozott 17-es 
számú hivatali helyiségbe eljuttatni szíveskedjenek. 

Köszönöm. 

Mivel egyéb kérdés,  észrevétel,  vélemény nem hangzott  el,  Nagy Sándor polgármester  az 
alakuló nyilvános ülést -17 óra 30 perckor bezárta. 

K. m. f. 

Nagy Sándor      Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Polgármester       j e g y z ő
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