DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló
ülésén
Helye: Dozmati Faluház
Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő, Nagy
Ferenc képviselő, Rédei László képviselő, Horváth Eszter jegyzői feladatot
ellátó aljegyző, Pold Eszter jegyzőkönyvvezető, Csányiné Nagy Anita HVB
elnökhelyettes
Horváth Ádám: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen megjelent 4 fő
képviselő, így az ülés határozatképes. Javasolta a napirendi pontok
elfogadását.
Napirendi pontok:
A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
Az önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele
A polgármesteri program ismertetése
A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Vagyonellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása
Alpolgármester választása titkos szavazással, valamint az alpolgármester
eskütétele
7. Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
8. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló rendelet elfogadása
9. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
10. Egyebek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
1.napirendi pont
A választási bizottság elnökhelyettesének tájékoztatója a választás eredményéről,
megbízólevelek átadása
Horváth Ádám polgármester:
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy Róka András József képviselői
mandátumáról írásban lemondott 2014. 10. 13. napján. Nincs a listán
soron következő jelölt, ezért a testület 4 főből tevődik össze. Ebben az
esetben nincs időközi választási kiírási kötelezettség, mert így is
határozatképes a képviselő-testület. Amennyiben a későbbiekben
szükség lenne még egy képviselőre időközi választást kellene kiírni.

Továbbá tájékoztatta a tagokat, hogy Horváth Miklós Helyi Választási
Bizottság elnöke nem tud részt venni a mai gyűlésen, ezért felkérte
Csányiné Nagy Anitát a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét
tartsa meg a választási bizottság tájékoztatóját a választás eredményéről
és adja át a megbízóleveleket.
Csányiné Nagy Anita HVB elnökhelyettese: Megtartotta beszámolóját, gratulált a
megbízásokhoz.
(Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletében található.)

II. napirendi pont
Az önkormányzati képviselők és polgármesterek eskütétele
A megválasztott képviselők – Csányiné Nagy Anita HVB elnökhelyettes előolvasásával –
letették az esküt és aláírták az esküokmányt.
Horváth Ádám – Csányiné Nagy Anita HVB elnökhelyettes előolvasásával – letette a
képviselő-testület előtt az esküt és aláírta az esküokmányt.
Eskü szövege:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a Felsőcsatár
község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
III.napirendi pont
A polgármesteri program ismertetése
Horváth Ádám polgármester: Ismertette a programját. Beszéde megtartása után kérte a
véleményeket, javaslatokat. (A program a jegyzőkönyv mellékletében
található.)
IV.napirendi pont
A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Horváth Ádám polgármester: Felkérte Horváth Eszter jegyzői feladatot ellátó aljegyzőt,
hogy a napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatóját tartsa meg.
Horváth Eszter: Ismertette, hogy ezt a napirendi pontot a testület nyilvános ülésen
tárgyalja, mivel a polgármester tiszteletdíja és egyéb juttatása
közérdekű adat.
A
tiszteletdíjat
összegszerűen
kell
meghatározni a törvény rendelkezése alapján és nincs a testületnek
mérlegelésre lehetősége. A társadalmi megbízatású polgármester
havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű
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tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről
a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat
(Mötv. 71. § (5) bek.). Az írásbeli nyilatkozat az alakuló ülés
jegyzőkönyvéhez csatolható.
Horváth Ádám: Bejelentette személyes érintettségét. Kijelentette, hogy a döntéshozatalban
nem kíván részt venni. Az ülés vezetését átadta Nagy Ferenc korelnök
képviselőnek.
Horváth Eszter: Ismertette a társadalmi megbízatású polgármester havi tiszteletdíjának
kiszámításának módját:
A helyettes államtitkár illetményének levezetése:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(továbbiakban: Kttv.) 224. § (1)-(3) bekezdései szerint:
„(1) A helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap (132. §)
kilencszerese.
(2) A helyettes államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek
összege az alapilletmény 50%-a.
(3) A helyettes államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%a.”
A polgármester illetménye a megyei jogú város, fővárosi kerület
polgármestere illetményéhez viszonyítottan kerülhet megállapításra.
Az Mötv.71. § (4) bekezdése szerint a polgármester illetménye a (2)
bekezdésben meghatározott összeg:
a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében;
Fentiek szerint a számítás:
Az illetményalap 38 650,- Ft *9 =347.850,- Ft
Illetménykiegészítés az alapilletmény 50%-a = 347.850,- *50 % =
173.925,- Ft
Illetménypótlék az alapilletmény 65 %= 347.850,- Ft*65 % = 226.103,- Ft
A főállású polgármester illetménye a megyei jogú város polgármestere
illetményéhez viszonyítottan kerül megállapításra, amely 747.878,- Ft,
melynek 20 %-ra lesz jogosult, azaz bruttó 149.576,- Ft-ra.
Mivel a társadalmi megbízatású polgármester havonta a főállású
polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra
jogosult.
Dozmat Község Önkormányzata polgármesterének illetménye jogszabály
alapján 149.576,- *50% = 74.788,- Ft.
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Nagy Ferenc korelnök: Kérte a képviselőket, hogy kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja,
hogy a polgármester tiszteletdíja bruttó 74.790,-Ft/hó összegben kerüljön
megállapításra.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község Képviselő-testületének
51/2014. (X.22.) számú határozata:
A képviselő-testület Horváth Ádám polgármester tiszteletdíját 2014. október 12-től havi
bruttó 74.790,-Ft, azaz Hetvennégyezer-hétszázkilencven forint összegben állapítja meg.
Felelős: Nagy Ferenc korelnök
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester bejelentette a képviselő-testületnek, hogy a 74.790,- Ft
polgármesteri tiszteletdíj teljes összegéről lemond, melyet írásban is benyújt. (a
nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletében található)
Horváth Ádám: A polgármester költségtérítésével kapcsolatban bejelentette személyes
érintettségét. Kijelentette, hogy a döntéshozatalban nem kíván részt venni. Az ülés
vezetését átadta Nagy Ferenc korelnök képviselőnek
Horváth Eszter:
Ismertette, hogy a társadalmi megbízatású polgármester havonta
költségtérítésre jogosult, amely a tiszteletdíjának 15%-ában (74.790,- *0,15 =
11.219,- Ft) meghatározott összeg (Mötv. 71. § (1), (6) bek.).
Nagy Ferenc korelnök: Kérte a képviselőket, hogy kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja,
hogy a polgármester költségtérítése havi 11.220,- Ft összegben kerüljön
megállapításra.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község Képviselő-testületének
52/2014. (X.22.) számú határozata:
A képviselő-testület Horváth Ádám Csongor polgármester részére 2014. október 12-től,
a tisztsége ellátásával összefüggő költségéhez – a megállapított tiszteletdíjának 15%-át havi 11.220,-Ft, azaz Tizenegyezer-kettőszázhúsz forint költségtérítést állapított meg.
Felelős: Nagy Ferenc korelnök
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester bejelentette a képviselő-testületnek, hogy a 11.220,- Ft
polgármesteri költségtérítés teljes összegéről írásban lemond. (a nyilatkozat a jegyzőkönyv
mellékletében található)
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Nagy Ferenc korelnök az ülés vezetését átadta Horváth Ádám polgármester részére.
V.napirendi pont
Vagyonellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása
Horváth Ádám: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a hatályos Szervezeti és Működési
Szabályzat szerint jelenleg egy bizottság a Vagyonellenőrző Bizottság
működött a képviselő-testület mellett. A bizottság fő feladata az
összeférhetetlenséggel,
a
vagyonnyilatkozatok
kezelésével
és
ellenőrzésével, valamint titkos szavazás esetén a szavazatszámlálási
feladatok ellátásával foglalkozik. Az alpolgármester választása titkos
szavazással történik, ezért itt már szükséges a Vagyonellenőrző bizottság
működésére. Vagyonellenőrző bizottság tagjának három fő választása
szükséges.A bizottsági tagok megválasztásakor az érintett nyilatkozatától
függően zárt ülést is lehet tartani. Bizottsági elnöknek javasolta: Rédei
László képviselőt, tagnak javasolta: Nagy Ferenc képviselőt, Dankovics
Norbert képviselőt.
A jelöltek a jelölést elfogadtak és zárt tárgyalást nem kértek.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község Képviselő-testületének
53/2014. (X.22.) számú határozata:
A képviselő-testület a Vagyonellenőrző Bizottság elnökévé választotta: Rédei László
képviselőt, bizottság tagjaivá választotta: Nagy Ferenc képviselőt, Dankovics Norbert
képviselőt.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
VI.napirendi pont
Alpolgármester választása titkos szavazással, valamint az alpolgármester eskütétele
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére,
munkájának segítésére egy alpolgármestert választ. Javasolta, hogy a
képviselő-testület Dankovics Norbert képviselőt válassza meg
alpolgármesternek. Megkérdezte a képviselőt, hogy megválasztása
esetén elfogadja-e a megbízatást.
Dankovics Norbert: Elmondta, hogy megválasztása esetén a megbízatást elfogadja.
Bejelentette személy érintettségét és kijelentette, hogy a döntéshozatalban
nem kíván részt venni.
Horváth Ádám: Szünetet rendelt el és felkérte a Vagyonellenőrző Bizottságot a titkos
szavazás lebonyolítására.
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Szünet – titkos szavazás lebonyolítása. Dankovics Norbert távozik az ülésteremből.
Rédei László a Vagyonellenőrző Bizottság elnöke: Bejelentette, hogy a titkos szavazás
eredményeként – 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – Dankovics
Norbert képviselőt választották meg Dozmat Község képviselő-testülete
alpolgármesterének.
Horváth Ádám: Javasolta, hogy a képviselő-testület határozatban fogadja el a választás
eredményét.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község Képviselő-testületének
54/2014. (X.22.) KT számú határozata:
A képviselő-testület Dankovics Norbert képviselőt választotta meg 2014. október 12.
naptól Dozmat község alpolgármesterének.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Dankovics Norbert: Visszatért az ülésre és megköszönte a képviselőtársai bizalmát.
Az alpolgármester – Horváth Ádám polgármester előolvasásával – letette a képviselőtestület előtt az esküt.

VII.napirendi pont
Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Horváth Ádám polgármester: Felkérte Horváth Eszter jegyzői feladatokat ellátó aljegyzőt,
hogy a napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatóját tartsa meg.
Horváth Eszter: Ismertette, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja
esetében a képviselő-testületnek mérlegelésre van lehetősége. A
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, amelynek
összegét a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíja 70-90%-a (52.350,- - 67.309,- ) közötti összegben állapítja
meg (Mötv. 80. § (2) bek.).
A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy
meghatározott részéről lemondhat a képviselő-testülethez intézett
írásbeli nyilatkozatával (Mötv. 80. § (2) bek.).
Dankovics Norbert: Bejelentette személyes érintettségét és kijelentette, hogy a
döntéshozatalban nem kíván részt venni.
Horváth Ádám: Javasolta az alpolgármesteri részére havi bruttó 59.814,- Ft tiszteletdíj
megállapítását.
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Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község Képviselő-testületének
55/2014. (X.22.) számú határozata:
A képviselő-testület Dankovics Norbert alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 59.814,Ft-ban, azaz Ötvenkilencezer-nyolcszáztizennégy forintban állapítja meg.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Dankovics Norbert alpolgármester bejelentette a képviselő-testületnek, hogy a 59.814,Ft alpolgármesteri tiszteletdíj teljes összegéről írásban lemond. (a nyilatkozat a
jegyzőkönyv mellékletében található)
Horváth Eszter: Ismertette a megjelentekkel, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester
havonta költségtérítésre jogosult, amely a tiszteletdíjának 15%-ában (59.814,*0,15 = 8.972,- Ft) meghatározott összeg (Mötv. 80. § (3) bek.).
Horváth Ádám polgármester: Szavazásra bocsátotta az indítványt. Kérte a képviselőket,
hogy kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja, hogy az alpolgármester
költségtérítése 8.972,- Ft összegben kerüljön megállapításra.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község Képviselő-testületének
56/2014. (X.22.) számú határozata:
A képviselő-testület Dankovics Norbert alpolgármester részére 2014. október 12-től, a
tisztsége ellátásával összefüggő költségéhez – a megállapított tiszteletdíjának 15%-át havi 8.972,-Ft, azaz Nyolcezer-kilencszázhetvenkettő forint költségtérítést állapított meg.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Dankovics Norbert alpolgármester bejelentette a képviselő-testületnek, hogy a 8.972,- Ft
alpolgármesteri költségtérítés teljes összgéről írásban lemond. (a nyilatkozat a
jegyzőkönyv mellékletében található)

VIII.napirendi pont
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló rendelet elfogadása
Horváth Ádám: Javasolta, hogy a képviselő-testület tiszteletdíja havi bruttó 10.000,- Ft-ban
legyen megállapítva. Javasolta, hogy a Bizottsági tagok tiszteletdíja havi
bruttó 5.000,- Ft legyen.
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Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
rendelet hozta:
Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014. (X.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Nagy Ferenc képviselő bejelentette a képviselő-testületnek, hogy a megállapított
képviselői, valamint bizottsági tiszteletdíjának teljes összegéről írásban lemond. (a
nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletében található)
Rédei László képviselő bejelentette a képviselő-testületnek, hogy a megállapított
képviselői, valamint bizottsági tiszteletdíjának teljes összegéről írásban lemond. (a
nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletében található)
Dankovics Norbert képviselő bejelentette a képviselő-testületnek, hogy a megállapított
képviselői, valamint bizottsági tiszteletdíjának teljes összegéről írásban lemond. (a
nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletében található)
IX.napirendi pont
Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Horváth Ádám:

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Mötv. 43. § (3) bekezdése szerint
a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésén az Mötv.
szabályai szerint alkotja meg, vagy vizsgálja felül szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendeletét. A felülvizsgálat megtörtént,
nem látja szükségesnek az SZMSZ módosítását.

X.napirendi pont
Egyebek
Horváth Ádám polgármester: Felkérte Horváth Eszter jegyzői feladatot ellátó aljegyzőt,
hogy a napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatóját tartsa meg.
Horváth Eszter: Tájékoztatta a képviselőket a választást követő kötelezettségekről,
intézkedésekről. Az Mötv. 116. § (5) bekezdése szerint a gazdasági
programot az alakuló ülést követő 6 hónapon belül kell elfogadni, illetve
felülvizsgálni.
Részletes tájékoztatást adott a képviselők részére összeférhetetlenségi, a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségi, a méltatlansági eljárási
szabályokról. Fenti tájékoztatót írásbeli formában is kiadta a képviselők
részére. Felhívta a képviselők figyelmét a határidők betartására, a
mulasztás jogkövetkezményeire.
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Több hozzászólás, javaslat nem érkezett, így az ülést Horváth Ádám polgármester bezárta.

k. m. f.

Horváth Eszter
Jegyzői feladatot ellátó aljegyző

Horváth Ádám
polgármester
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