Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2010. október 13-án tartott ülésének jegyzőkönyve
Az ülésen hozott rendelet száma
13/2010. (X. 14.)
14/2010. (X. 14.)

Az ülésen hozott határozat száma
107/2010. (X. 13.)
108/2010. (X. 13.)
109/2010. (X. 13.)
110/2010. (X. 13.)
111/2010. (X. 13.)
112/2010. (X. 13.)
113/2010. (X. 13.)
114/2010. (X. 13.)

Tárgya

SZMSZ módosítása
Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet
módosítása

Tárgya

HVB elnök beszámolójának tudomásul vétele
Polgármester illetményének megállapítása
Oktatási-kulturális-sport bizottságot a testület nem kíván
működtetni
PÜB elnökének, tagjainak megválasztása

Alpolgármester megválasztására ideiglenes
szavazatszámláló bizottság létrehozása
Debreceni Zsolt alpolgármester megválasztása
Debreceni Zsolt alpolgármester fogadóórájának
meghatározása
Debreceni Zsolt alpolgármester tiszteletdíjának
megállapítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2010. október 13-án tartott üléséről

Jelen vannak: Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Debreceni Zsolt, Gajdos István, Kövér Attila, Madarászné Mindig Erzsébet,
Szakály Zsolt képviselők
Tanácskozási joggal: Balázs László jegyző
Szádainé Piltz Magdolna – HVB elnöke
Lakosság részéről:

-

Antal Gábor korelnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott hat
képviselőből hat fő képviselő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz
a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalására, az alábbi változásokkal:
2. napirend: önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele
9. napirend: képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat
egyhangúlag elfogadta.
NAPIREND:
1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2010. október 3-án megtartott
önkormányzati választás eredményéről
Előadó: Szádainé Piltz Magdolna HVB elnöke
2. Önkormányzati képviselők eskütétele, a polgármester eskütétele
3. A polgármesteri program ismertetése
4. A polgármester illetményének megállapítása
5. SZMSZ felülvizsgálata, módosítása
Előadó: Balázs László jegyző
6. Bizottságok megválasztása
7. Alpolgármester megválasztása
8. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
9. Képviselők tiszteletdíjának megállapítása, bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása
10. Különfélék
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1. NAPIREND
(A HVB elnökének beszámolója a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Szádainé Piltz Magdolna HVB elnök ismerteti beszámolóját a 2010. október 3-ai
polgármester és önkormányzati képviselő választás végleges eredményéről, mely szerint a
HVB megállapította, hogy Nyírmártonfalva polgármestere Kövér Mihály Csaba MSZP jelölt
lett. Az egyéni listán megválasztott helyi önkormányzati képviselő testület tagjai: Antal
Gábor, Debreceni Zsolt, Gajdos István, Kövér Attila, Madarászné Mindig Erzsébet Ágnes,
Szakály Zsolt.
Antal Gábor korelnök: Kérdés van-e a beszámolóhoz? (Kérdés nem hangzott el.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Elfogadjuk-e a HVB elnökének beszámolóját?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
107/2010. (X. 13.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
a Helyi Választási Bizottság beszámolóját a 2010. október 3-án
megtartott helyi önkormányzati választásokról tudomásul veszi.
Felelős: --Határidő: --2. NAPIREND
Antal Gábor korelnök: Elmondja, hogy az Ötv. 19. § (1) bekezdése szerint a települési
képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen az Ötv. 32. §-a szerinti
esküt tesz. (Az eskü szövegét előmondja.)
Az eskü elhangzása után a képviselők egyenként átveszik megbízólevelüket, és aláírják az
esküokmányt (az eskü letételéről készült jkv. a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Antal Gábor korelnök: Felkéri a polgármestert, hogy a HVB elnöke és a képviselő-testület
előtt esküjét tegye le.
Az eskü elhangzása után a polgármester átveszi megbízólevelét a HVB elnökétől, majd aláírja
esküokmányát (az eskü letételéről készült jkv. a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. NAPIREND
(Polgármesteri program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kövér Mihály Csaba polgármester átveszi az ülés vezetését a korelnöktől, ismerteti
polgármesteri programját.
- A polgármesteri program hosszabb távlatú, nem négy év feladata, a lehetőségekhez
mérten lehet elindulni, a programban foglaltak jelentős részének megvalósítása főleg
pénzkérdés. A pályázati lehetőségeket keresni fogjuk.
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4. NAPIREND
Balázs László jegyző: A polgármester illetménye megállapításának szabályait a Polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. tv. (Pttv.) tartalmazza. Az újraválasztott polgármester illetményét a Pttv. 3.
§, illetve 4/A §-a szerint kell meghatározni. Megállapításának szabályai a köztisztviselői
illetményalap, illetve a Pttv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott szorzószám szorzataként,
összegszerűen megállapított illetmény. A főállású polgármester illetményének megállapítása
során az 1.000- 2.999 lakosú település esetén a szorzószám nagysága 8,5-11 között lehet.
Az illetmény alsó határa a jelenlegi köztisztviselői illetményalappal számolva (38.650 Ft)
328.525 Ft. Felső határa 425.150 Ft. A polgármester illetményének megállapítására bármely
képviselő javaslatot tehet. Egyszerű többségi szavazattal, nyílt szavazással, határozattal kell
megállapítani az illetményt. A polgármesternek be kell jelentenie személyes érintettségét,
illetve azt, ha nem vesz részt a döntéshozatalban. A Pttv. IV/A §./ III. bek. szerint az
újraválasztott polgármester illetményének a választást követően megállapított összege nem
lehet kevesebb, mint a választást megelőzően.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Bejelentem, hogy a szavazásban nem kívánok részt venni.
Antal Gábor korelnök átveszi az ülés vezetését.
Antal Gábor korelnök: Javaslom a polgármester illetményének megállapítását a 11-es
szorzószám figyelembe vételével, bruttó 425.200 Ft összegben.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
108/2010. (X. 13.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
A polgármester bérét a Polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az Önkormányzati Képviselők tiszteletdíjáról
szóló szóló többször módosított 1994. évi LXIV. törvény 3. §
(2) bekezdése alapján 2010. október 3. napjával kezdődően
bruttó 425.200 Ft összegben állapítja meg.
Felhívja a jegyzőt,
gondoskodjon.

hogy

az

illetmény

folyósításáról

Határidő: 2010. október 30.
Felelős: Balázs László jegyző
5. NAPIREND
(SZMSZ-rendelet tervezet a forgatókönyvben mellékelve.)
Balázs László jegyző: Az SZMSZ módosítása nem kötelező napirendje az alakuló ülésnek,
aonban amennyiben a testület indokoltnak tartja, azt már az új képviselő-testület alakuló
ülésén módosítani lehet. Az előzetes egyeztetések után felkérem a polgármestert, hogy tegyen
javaslatot az SZMSZ módosítására, különösen a bizottságok vonatkozásában.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom, hogy az SZMSZ-ben szabályozott
Településfejlesztési, valamint az Oktatási-Művelődési-Sport bizottság megszüntetésre
kerüljön. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság megválasztása kétezer fő lakosságszám felett
kötelező.
Balázs László jegyző: Az SZMSZ felülvizsgálata az alakuló üléstől számított hat hónapon
belül kötelező egyébként is. A polgármester által ismertetett bizottsági összetételre
vonatkozóan rendelet-tervezet terjesztek a képviselő-testület elé.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Szükséges lenne a kulturális- és sport bizottság
működése. Én javaslom, hogy legyen ilyen bizottság.
Balázs László jegyző: Fog-e évente az Önkormányzati törvényben előírt kötelező hat
alkalommal ülésezni? A közigazgatási hivatal az elmúlt időszakban észrevételt tett a
bizottságok működésével kapcsolatban.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Ez az én véleményem.
Antal Gábor képviselő: A polgármester úr által ismertetett programban jó ötletnek tartom a
területi felelősök működését, vállaljuk a feladatokat. Nem tartom célszerűnek, hogy több
bizottság is működjön.
Debreceni Zsolt képviselő: A polgármesternek a feladatokat le kellene osztani számunkra,
bármikor összehívhatóak vagyunk, így nem szükséges külön bizottság.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nincs szükség külön bizottság létrehozására.
Szakály Zsolt képviselő: Nem értek egyet. Hat embernek nem lehet ugyanaz az álláspontja. A
kulturális bizottság munkája nem volt hiábavaló. Nem egyforma a gondolkodásmódunk.
Szerintem szükség lenne rá. Nem a polgármesternek kell kiosztani a feladatokat, hanem a
testületnek kell eldönteni az irányt, és vállalniuk a tagoknak a feladatokat.
Kövér Attila képviselő: A bizottságok nem megfelelően működtek. A képviselői munkát nem
csak akkor kell ellátni, ha valamelyik bizottságnak tagjai vagyunk.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A kulturális feladatok ellátásában segíteni tud a
bizottság. Három bizottság működése viszont valóban nem célszerű.
Debreceni Zsolt képviselő: Tisztában vagyok azzal, ha a testület dönt, a polgármester
végrehajtja a testület döntését. Az adott dologgal kapcsolatos feladatokat leosztja.
Gajdos István képviselő: A bizottság működése mellett állnék ki. Az egyszemélyes feladat
nyomást gyakorolhat a személyre. Javaslom a bizottság létrehozását. Kemény munkát kellene
végezni kulturális téren. A sport területén nem csak a labdarúgásban kellene gondolkodni,
más sportág is létezik.
Debreceni Zsolt képviselő: Valóban nem csak a labdarúgás létezik, de három ember a vállára
vette a foci ügyét. Amíg nincs kezdeményezés alulról, addig nem működik.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát szavaztatom a javaslatot az oktatási-kulturális-sport
bizottság létrehozására.
A képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazat mellett a következő határozatot hozza:
109/2010. (X. 13.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
- az oktatási-sport-művelődési bizottság megalakulását nem
támogatja.
Felelős: --Határidő: --Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom az SZMSZ módosítását, amely szerint csak a
három tagból álló pénzügyi-ügyrendi bizottság működik.
A képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal a következő rendeletet alkotja:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

13/2010. (X. 14.) kt. RENDELETE
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2005. (VIII. 1.) kt. rendelete
módosítására
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva a Községi Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII. 01.) kt. rendelete (:továbbiakban: SZMSZ:)
módosítására a következő rendeletet (:továbbiakban: Rendelet:) alkotja:
1. §
Az SZMSZ 25. § (3) bekezdésében foglaltak helyére a következő rendelkezés lép:
„ (3) bek.
- pénzügyi-ügyrendi bizottság 3 fő képviselővel.”
2. §
Záró rendelkezés

(1) E Rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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(2) E Rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon
gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2010. október 13.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E Rendelet kihirdetve: 2010. október 14.
/:Balázs László:/
jegyző
6. NAPIREND
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslatot teszek a PÜB elnökének és tagjainak
megválasztására, egyben kérdezem, hogy van-e más javaslat.
- Javaslom a pénzügyi-ügyrendi bizottság elnökének Madarászné Mindig Erzsébet
megválasztását.
- Javaslom a pénzügyi-ügyrendi bizottság tagjaivá Szakály Zsolt és Antal Gábor
megválasztását.
Kérem az érintetteket, nyilatkozzanak, vállalják-e a megbízatást!
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Elfogadom a megbízatást.
Szakály Zsolt képviselő: Nem fogadom el a megbízatást.
Antal Gábor bizottsági elnök: Elfogadom a megbízatást.
Debreceni Zsolt képviselő: Javaslom Gajdos István bizottsági taggá történő megválasztását.
Gajdos István képviselő: Nem fogadom el a megbízatást.
Debreceni Zsolt képviselő: Kövér Attila megválasztását javaslom.
Kövér Attila képviselő: Elfogadom a megbízatást.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az Ötv. alapján a képviselő-testület zárt ülést tarthat
választás, kinevezés esetén, valamint ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele.
Kérem az érintetteket, nyilatkozzanak, hogy kérik-e a zárt ülés megtartását!
Az érintettek nyilatkoznak, hogy nem kérik a zárt ülés megtartását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérem a szavazatokat Madarászné Mindig Erzsébet
pénzügyi-ügyrendi bizottság elnökévé történő megválasztására.
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Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Érintettség miatt nem veszek részt a szavazásban.
A képviselő-testület 6 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett Madarászné Mindig Erzsébetet
megválasztja a pénzügyi-ügyrendi bizottság elnökévé.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérem a szavazatokat Antal Gábor pénzügyi-ügyrendi
bizottsági taggá történő megválasztására.
Antal Gábor képviselő: Érintettség miatt nem veszek részt a szavazásban.
A képviselő-testület 6 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett Antal Gábort megválasztja a
pénzügyi-ügyrendi bizottság tagjává.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérem a szavazatokat Kövér Attila bizottsági taggá
történő megválasztására.
Kövér Attila képviselő: Érintettség miatt nem veszek részt a szavazásban.
A képviselő-testület 6 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett Kövér Attilát megválasztja a
pénzügyi-ügyrendi bizottság tagjává.
Fenti szavazatok alapján a képviselő-testület a következő határozatot hozza:
110/2010. (X. 13.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
a Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozott pénzügyiügyrendi bizottságba a következő személyeket választja meg:
Elnök:
- Madarászné Mindig Erzsébet képviselő
Tagok:
- Antal Gábor képviselő
- Kövér Attila képviselő
Felelős: ---Határidő: ---Antal Gábor képviselő: Amennyiben kérhetném, kapjanak a képviselők egy szervezeti és
működési szabályzatot.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Természetesen minden képviselő részére fogunk küldeni
SZMSZ-t.
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7. NAPIREND
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az Ötv. 34. § (1) bekezdése szerint a polgármester
javaslatára a képviselő-testület titkos szavazással, minősített többséggel alpolgármestert
választ. Az alpolgármester megbízatása megválasztásával kezdődik. Az SZMSZ szerint
társadalmi megbízatású alpolgármestert választunk. Az alpolgármester megválasztására
háromfős ideiglenes szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni. Az alpolgármester
megválasztásának eredményéről külön jegyzőkönyv készül. A bizottság tagjaivá a pénzügyiügyrendi bizottság tagjait javaslom megválasztani: Madarászné Mindig Erzsébet - elnök,
Antal Gábor tag, Kövér Attila tag. Minősített többséggel kell őket megválasztani. Elfogadja-e
a javaslatot a képviselő-testület?
Madarászné Mindig Erzsébet, Antal Gábor, Kövér Attila bejelentik érintettségüket, nem
vesznek részt a szavazásban.
A képviselő-testület Madarászné Mindig Erzsébet képviselőt 6 igen szavazat, 1 tartózkodás
mellett megválasztja az ideiglenes szavazatszámláló bizottság elnökévé.
A képviselő-testület Antal Gábor képviselőt 6 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett
megválasztja az ideiglenes szavazatszámláló bizottság tagjává.
A képviselő-testület Kövér Attila képviselőt 6 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett
megválasztja az ideiglenes szavazatszámláló bizottság tagjává.
A képviselő-testület fenti szavazati arányok mellett a következő határozatot hozza:
111/2010. (X. 11.) kt. sz. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
az alpolgármester megválasztására ideiglenes szavazatszámláló
bizottságot hoz létre.
A bizottság elnökének Madarászné Mindig Erzsébet képviselőt,
tagjainak pedig Antal Gábor és Kövér Attila képviselőket
választja meg.
Megbízza a szavazatszámláló bizottság elnökét és tagjait, hogy
az alpolgármester megválasztásával kapcsolatos teendőket
lássák el, az eredményről készített jegyzőkönyvet a testület előtt
ismertessék.
Felelős: Madarászné Mindig Erzsébet, Antal Gábor, Kövér
Attila
Határidő: 2010. október 13.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Debreceni Zsolt személyében javaslatot teszek az
alpolgármester személyére. Elfogadja-e a tisztségre való jelölést?
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Debreceni Zsolt alpolgármester jelölt: A jelölést elfogadom, megköszönöm a bizalmat.
Érintettségem miatt a szavazásban nem kívánok részt venni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szünetet rendelek el a szavazás előkészítésének idejére.
Felkérem a szavazatszámláló bizottságot, hogy a titkos szavazásra készítse elő az urnát!
Balázs László jegyző: Igennel vagy nemmel kell szavazni, az itt elhelyezett urnába kell tenni
a szavazólapot. Minősített többség szükséges. A bizottság minden képviselőnek átadja a
szavazólapot, összesen hat darabot.
(A szavazás eredményéről külön jegyzőkönyv készül, mely e jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Megkérem Madarászné Mindig Erzsébetet, hogy
ismertesse a választás eredményét.
Madarászné Mindig Erzsébet ideiglenes szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti a
szavazatszámlálás eredményéről készített jegyzőkönyvet, megállapítja, hogy az
alpolgármester Debreceni Zsolt.
A képviselő-testület az ideiglenes szavazatszámláló bizottság elnöke tájékoztatóját elfogadja,
és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
112/2010. (X. 13.) kt. sz. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT:
Az
alpolgármester
megválasztására
létrehozott
ideiglenes
szavazatszámláló bizottság beszámolóját elfogadja, melynek alapján
kimondja Debreceni Zsolt társadalmi megbízatású alpolgármesterré
történő megválasztását.
Felelős: ---Határidő: --Kövér Mihály Csaba polgármester: Felkérem Debreceni Zsolt alpolgármestert, hogy a
képviselő-testület előtt esküjét tegye le.
Debreceni Zsolt alpolgármester a képviselő-testület előtt esküjét leteszi.
8. NAPIREND
(Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A társadalmi megbízatású alpolgármester részére
munkarendet kell megszabnunk. Javaslom, hogy a testületi ülések napján de. 8.00-12.00 óráig
határozzuk meg az alpolgármester munkarendjében a fogadóórát. Természetesen máskor is fel
lehet keresni. Az alpolgármester a polgármester útmutatása és megbízása alapján látja el
munkáját. Egyetért-e a testület?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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113/2010. (X. 13. kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT:
A Képviselő Testület Debreceni Zsolt
alpolgármester részére munkarendjében a
fogadóórát a testületi ülések napján 8.00-12.00
óráig határozza meg.
Felelős : Debreceni Zsolt alpolgármester
Határidő: folyamatos
Balázs László jegyző: A képviselő-testület az 1994. évi LXIV. tv. rendelkezései alapján a
társadalmi megbízatású alpolgármesternek úgy állapítja meg a tiszteletdíját, hogy az ne érje el
a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. Kétezer főt meghaladó település esetén a
tiszteletdíj megállapítása részére kötelező. A tiszteletdíj megállapítására a polgármester tesz
javaslatot. Településünk esetében az illetményalap 4,5-6,5 szorzószámmal történő felszorzása
lehetséges. A tiszteletdíja ennek alapján bruttó 173.925 – 251.225 Ft/hó forintig összegig
terjedhet. Amennyiben az alpolgármester részére a minimális tiszteletdíj összegénél kevesebb
kerül megállapításra, lemondó nyilatkozatot kell tennie, melyet csatolni kell a
jegyzőkönyvhöz. (A nyilatkozat a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérem a javaslatokat!
Antal Gábor polgármester: Az előző ciklusban mennyi volt az alpolgármester tiszteletdíja?
Debreceni Zsolt képviselő: Bruttó ötvenötezer forint. Szeretném, ha a testület bruttó
százötvenezer forintot állapítana meg.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát a bruttó százötvenezer forint tiszteletdíj
megállapítását javaslom az alpolgármester részére. Van-e más javaslat? Ha nincs, szavazásra
bocsátom a kérdést. Az alpolgármester részt kíván-e venni a szavazásban?
Debreceni Zsolt alpolgármester: A szavazásban nem kívánok részt venni. A tiszteletdíjam
fennmaradó részéről történő lemondásáról írásban nyilatkozom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
114/2010. (X. 13.) kt. sz. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
Az 1994. évi LXIV. tv. rendelkezései alapján Debreceni Zsolt
társadalmi megbízatású alpolgármester részére bruttó 150.000
Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
Felhívja a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj folyósításáról
gondoskodjon.
Felelős: Balázs László jegyző
Határidő: folyamatos
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Debreceni Zsolt alpolgármester: Négy évvel ezelőtt lemondtam a tiszteletdíjról. Számtalan
esetben kritikát kaptunk, hogy pénzért vállaljuk a megbízatást. A tiszteletdíjam nagyobb
részét olyan helyre fogom fordítani, amely látványos eredményt fog mutatni. Ebben az évben
nem mondok le a tiszteletdíjamról.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Megyei Közgyűlés tagja lettem. Elhatároztam, hogy az
onnan származó tiszteletdíjam felét a közösségre fogom fordítani.
9. NAPIREND
Kövér Mihály Csaba polgármester: A képviselő-testület önkormányzati rendeletében a
képviselőknek tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg, melynek kereteit a Pttv.
szabályozza. A Pttv. 15. § (1) bekezdése szerint a képviselőknek havonta adható tiszteletdíj
felső határai a köztisztviselői illetmény alap (jelenleg 38.650 Ft) és település kategóriánkénti
differenciált szorzószámok szorzatai szerint állapítható meg. A maximális szorzószám
településünk esetén 1,3, így az alapdíj felső határa 50.570 Ft. A képviselők tiszteletdíját
rendeletben kell szabályozni.
A bizottság képviselő tagjai e tevékenységükért a részükre megállapított alapdíj 45%-át meg
nem haladó további tiszteletdíjban részesülhetnek. A bizottsági elnök tiszteletdíja legfeljebb
az alapdíj 90%-ával emelhető. Kötelességszegés miatt a tiszteletdíj csökkentésének
lehetőségét is szabályozni lehet. A kötelezettségét megszegő képviselő, illetve bizottsági tag
megállapított tiszteletdíját legfeljebb 25%-kal, és legfeljebb 12 havi időtartamra lehet
csökkenteni, illetőleg 12 hónapra meg lehet vonni a természetbeni juttatását.
- Tehát a felső határ 50.570 Ft. Az elmúlt időszakban 35.000 Ft volt a tiszteletdíj, plussz
ötezer forint a bizottsági tagságért, a bizottság elnöki megbízatásért pedig plussz
tízezer forint járt.
- Javaslom a negyvenezer forint képviselői tiszteletdíj megállapítását, a bizottsági tagok
részére plussz tízezer forint megállapítását, a bizottság elnöke részére pedig plussz
húszezer forint megállapítását.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Örülök, hogy polgármester úr értékeli a munkánkat,
ez az összeg elfogadható.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Eddig itt sem a legmagasabb tiszteletdíj volt megállapítva.
Kevesebb képviselő van. A tiszteletdíj összege összességében nem változik.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Négy évvel ezelőtt nevetségesen alacsony volt a
tiszteletdíj. Ez szép összeg.
Gajdos István képviselő: Csökkent a létszám, kevesebb emberre nehezedik a teher. Nem
lépjük túl a keretet, ha az 1,3-as szorzóval számolunk. Javaslom a képviselői tiszteletdíjat
ötvenezer forintban megállapítani.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ki ért egyet az ötvenezer forint képviselői tiszteletdíjjal?
Szavazás: 5 igen, 2 tartózkodás.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Ki ért egyet a bizottság elnökének az alapdíjon felül járó
plussz húszezer forint, valamint a bizottság tagjainak az alapdíjon felül járó plussz tízezer
forint/hó javaslattal?
Szavazás: 6 igen, 1 tartózkodás.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Fentiek alapján tehát a rendelet-tervezetet elfogadjuk-e?
A képviselő-testület fenti szavazatok alapján a következő rendeletet alkotja:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2010. (X. 14.) kt. rendelete
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete képviselői és bizottsági
tiszteletdíjainak, természetbeni juttatásainak és költségtérítésének megállapításáról
szóló 17/2006. (X. 12.) kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, figyelemmel
a Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben foglaltakra, a 17/2006. (X. 12.) kt. rendeletét
(:továbbiakban: Rendelet:) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet:1. §. (1) bek. foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselők havi tiszteletdíja (: alapdíj) bruttó 50.000 Ft.”
(2) A képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja az alapdíjon felül bruttó 10.000 Ft/hó
összeggel emelkedik.
(3) A bizottság elnöke tiszteletdíja az alapdíjon felül bruttó 20.000 Ft/hó összeggel
emelkedik.
2. §
A Rendelet 2. §-ában foglaltak hatályukat vesztik.
3. §
Záró rendelkezés

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2010. október 13.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző
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E Rendelet kihirdetve: 2010. október 14.
/:Balázs László:/
jegyző
10. KÜLÖNFÉLÉK
Balázs László jegyző: A megválasztott képviselők, polgármesterek, alpolgármester az alakuló
üléstől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. Amennyiben ez nem
történik meg, feladatukat nem láthatják el. Ennek értelmében a vagyonnyilatkozat-tételi
nyomtatványt minden érintetthez eljuttatjuk. A nyilatkozatokat november 13-ig hozzám
eljuttatni szíveskedjenek.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Előreláthatólag október 25-én lesz soros testületi ülésünk.
Az előterjesztések a testületi ülést megelőző ötödik napig kerülnek megküldésre.
- Ezen a hétvégén Hajdúhadházon megrendezik a Torzsás Napokat, aki akar, részt vehet
rajta.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A pénzügyi-ügyrendi bizottság többnyire a testületi
ülés előtt egy órával szokta üléseit megtartani.
Gajdos István képviselő: Szeretném kérni, hogy csak olyan ügyekben döntsünk, amelyekben
előre megkapjuk az anyagot!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez többnyire így is van, de a lehetőségeinkhez mérten
ezután is így lesz.
Kövér Attila képviselő: A választás előtt elhatároztam, hogy a tiszteletdíjamat teljes
egészében a községre fogom visszafordítani.
Antal Gábor képviselő: A képviselői tiszteletdíj egy részét én is közösségi célokra szeretném
fordítani.
Más az ülésen nem hangzott el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

k. m. f.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző
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