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Jegyzőkönyv

Késwi'ilt: Karanesság közeeg Önkürmányml kilep-viselő—testületének 20l4. eklóber Ill —"L

alakuló illeeeföl,

Mmmuglg; "l'öth Tihamér pelgár1nestey

Berki András képviselő

Dr.Bl—umár Mihály képviselő

Hagdam Roland képviselö

l-lm'váth Zeltfc'm képviselő

Kései Richárd kepviseli'l

'l'őmser Dezső képviselő

Meghivottkém: Bacsó Aladárné HVB elnök

Küröskényi Peter jegyző

Tóth Tihamér Kal'anesság község, polgármestere köszc'fmli a KemiselÖ—Lestületet es a

meghívotmkat.

Megállapítja, hogy az;-.t ülés i'lsezehí'vása szabályszerűen. lörténL képviselő-testületi ülés.;

hatámmtképes, mivel az alakuló ülésen minuenki meglelem, A jegyzőkönyv hitelesftönek

Berki András és Keszi Richárd képviselőketjavasolja-1kijelölni Tóth 'l"íhamér polgármester,

majd elöieúesxti az ülés napirendjét,

Az ülés napirendjére és ajegyzökönyv hitelesítőlu—e tell javaslatokat a kepviselőwtesíül tagjai

egyhangúlag elfögadj ák.

Én ülés naniremlíe:

l. A helyi Válaszlási Himtlság elnökének. tájékoztatója

2. Képviselők eskütétele

3. Pelgármestev eskütétele

4. A pelvámlester illetményének es költségtérítesenek meghatározása

5. Alpülgármeste'r megválasztágm eskütétele

6. J—xlpnlgármester illetményének es liölíeégierítesének meghatározása

7. Képvieelöi tiszteletdíj meghatározása

8. lilőtexfgesztés Bimntság megválasztására

(). Sztervezeii ee: Müködési Szebálymt módesításu

'l Ú. "llájékoxtmás a. megválesztm't képviselők. részére a megbízmással kapcsolatos;

kölelezettsegekről.

1. A helvi Válaggjlási Bizottság": elnökének tilieknzzlatóla

I'Élüadó: Bacsó Aledámé a llVB elnöke

Bacsó Aludámé a, l'lVB elnöke a jczgyxőkünyv I.. számú melléklete Sire-ím ismerteti a

az önkermányzaü képviselők, és a polgármester választás eredmenyeit. Mint Karancsság

Község, Helyi Választási Bizottságának elnöke tájékoztatja a megjelenteket lil'I'ÓL hogy

a választás rendkívüli esen-xeny nelküL törvények betartásával zajlott le ,a választás

eredménye ellen jogewesla'ri kérelr'net nem nyújtottak be, így az jogerőssé vált. A válasziás



eredményének jogerőssé válását kovakő három napon belül az alakuló (ollé-st megelőzően §:

megbízólevelek átadásra kerültek.

A 'HVB elnökének tájékoztatóját a Kérwisolö—tosrülel tudomásul vette.

2. Ranjung-álóik eskütétglg

Toth 'l"ihnmór polgármester megkéri Bocsó Aladárnái a IWB elnökét, hogy a képvísclök

cskülétcléhoz az önkormányzati törvény "28. § (2) hekcadéss smrin'li esküt mondja előre, a

képviselőket porlig ,, hogy az eskü letételét laövoröon ari oslnlolnnányt írják alá.

Az aláírt esküok'mánytjolon jegyZáí-ldjnyv 2. számú melléklete.

3. Bo_Lgeí_lfnlnaí§g;g§15.,'*tét-elc

Bongo Aladámé a! HVB elnöki-: felkéri Tóth Tihamér polgármesteri, hogy az esküt tegye le.

Az előolvasásr követően a polgármcstor lototto nr. cskün ami. njolesn jegyzőkönyv ..L számú

melléklete.

4. A. polgármester lllotménvénnk és költségtérítés-ének meghatározása

Köröskényi Pótcrjcgyzi'á ráiélgoztnlolag slrnondjn, hogy a Möwb 71. § ma. alapján a megyei

jogú váron polgármestere, a. fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbímáásánnlx'.

időtartamára havonta illetményre: jogosult? amelynek összege megegyezik a lmlyottos

államtitkár közszfolgálari tisztvisolökröl szóló törvényben nmghnááromit nlapillotlncínyáboh

illormányk.iogészílóséből, vezetöi illetménypó'tlélrából állo illetményének összegével

Az új szabályrmlsnak megfelelően a polgármester Llíjazássáí n képviselö-togr'rllct nom ,,utöl "

ig" terjedő üsszzcgbon határozza meg, hanem fel van sorolva., hogy adott lakosságnzámhoz a

településen a polgármosternok mennyi az?, illetmény-r:, vagy ha társadalmi mogbímtnsban látja;

el a tisztségét a tiszteletdíja. A. lsíölrséglrfrrírésí kötelozö most már r'negállnpítani, mely a

polgármesmr illetményéneln; lÉÉ'El—a Ettől eltérni! nem lehet, Karancgság nz Sül -l 500 fő

lakossálgsyámú településük kif—zé,- tnrtemila? n polgármesteri illetmény 299150 Ft: lhóm

költségtérítés 44.873 ].ftfhó jogszabály alapján.

Tóth Tihamér polgármester bejelenti személyes érintettségét.

A napirenddel lwpcsolntban kérdés, lrozrászólás nem hangzott el, ar képviselil-testülor

egybehangzó 6 igen sznvnzailah ellonsmvannt nélküb l tartózkoclág mellett az. alábbi

határozatokat hozza;

Koranogság község Önkorrnánymt Képviselő-testijlolénok

254128] 41er .l határoza tü

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testükre

Tóth Tihamért a polgárnmstor tísztelotdíjúnalg cs költségátalanyának

megállapítása ügyében n clönlésl'aomtalból üzemályi érintettség miatt

nem Zárja ki.

 

Pololös: polgármestnr

Határidők azonnal

a
z
;



Karancssag község; ünl—maaafatyzat Kópviselő—testületének

azaz—tzaaz ——aaa

Kataaasaág Rüfkag §3al€armanyzat Képviselömtastiilatc

a Magyarország helyi animmat'mazatairöl szóló lel ln évi ("l)-(XXIX. tv.

7]. § (%b) bekezdés 313ij 'llaltítt Tihamér főállású foglalkaztatasi

jogviszonyban álló aalgásf'azaatar illetményét 2014, október l2.11ap_]á:túü

havonta bruttó 2991 50 litfl'aö aaazegbca allapitj a meg.

Költségtérítését 20 l fil.,ülx'tóiaar li); napjától a Magyarország helyi

önkotmányzatairól szóló Bill ?, évi CLXXXlX. ha? 1, § (6) bekezdés almaim

bruttó 44.8'?6 thhó összsghza állapítia meg,

Fell—téri a jegyzőt a szükségem; íiaazkadásaa magáé—www

 

Felelős: jegyző

Határidő : azmmal

r.,

3. Algaalglfímastcr itieavalasztasa ask.ílLó]g_l§

'lYah Tihamér pülgármcsm' lllizsér Dezső képviselő alpalgámmstcrró választását javasolja

Megkérdezi ajelöltst hogy vállalja —-a a tisztségetjllalva bslcgyezik— a a nyilvanos

tárgyaláshal

Tőzsér Dezső képviselő Válaszában elfogadja ajalölést és a nyilvános tárgyalásba ltalagyazik.

A volgai—master elmondja, hogy az alpalgúrmastar valasztas lebonyolításához az

Öhlmrmanyzat Szavazati es Működési Szabályzata alapján létre kell hozni egy itialglcncs 3

tagú bizottságot. A bizottság, a titkos szavazasnal szavazatszámlált'i bizuyttsagi leladamt lag

ellatni. Javasolja, hogy a szavazatszámláló bizottság, elnökévé Horváth Zoltán liépvissli'it.

tagjává Barki András és Kaszi Richárd képviselőket válassza meg a KÖleSClÖHÉCí—Ellllül.

A jegyző a szavazással kapcsolatban slmanclja, hogy a képviselö—testület titkos szavazással.

minősített többséggel, a palgai'mcstar javaslatára lbgadja el az alpolgármestert. A

szavazólapmt csak igennel vagy nammal lehet szavazni.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, lwzzaszólas nem hangzott el, a képviselö—testing!

agglfzsláaangfx '? igan szavazattal. allanszavazat nélkül az alabbi hatamzatot hozza:

Harancsság alias—ég Öakamtaayzat állam?sülő—testületének

g'W'fiílíálXÉ, ;; lazítámgaia

líarat'lcssag Község Önkormányzat Képlr'lSClömlüülülGLC

az alpolgármester titkos valasztas technikai lebünyülitasara,

a szavazatok rttegszamlalasára szavazz—ttszamlaló bizaltse'tgtilt valasza

ttielynali elnöke l—lüwath Zoltán , tagjai; Barki András és

líászi Richárd" Falkéri a Bizottság; elnökét az eredmény ismcrmtéséra

l-lelelös: l—lawaüx Ifíaiizla alázat—;

Határi dő : fiammal

Tőzsér Dezső képviselő azt k.iitratöaa halalaaál személyes érintettségét kéri., hogy a tcstülat

döntsön a szavazásból való kizárással

Ezt ltövatöaa a képviselö—testület agyásahan
gzó ó igan szavazattal, ellenszavazat hallal], !

tax'tózlmfíías mellett az alábbi hatat-ozatal hozza:



Karancsság község, Önkarmzfmymi Képvisalőtestületének

HUN I.flolXiZl ;i határozata

Karancság Kögség Önkormányzat Képviscs[ál—testülete

Tőzsér Dexsö képviselőt az alpolgármester választás ügyében a

döntéshüzal'alból— személyi érintettség, miat! — nem zárja ki.

F(316163 poigártmtster

l-laláridő: ammml

A polgármaste'r ismerten a szavazólap alábbi tautalmál:

'in M (..i G A T (1) M,

IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKI'HEOM 0

langy Tőzsér Dezső legyen az alptjilgántrieslcr.

Szavazni érvény—334311 az ,JGlfiÉN'l, ,_le:lM" vagy ,,'1"AR'l'ÚZKODOM 1.1

szó mellmtti körben elhelycm'n egymást metsző két Vüll'diléll lehet.

A Képviselő—testülei ;; fenti tartalmú szavazólapot szavazásra alkalmasnak találja és

egybehangzó 7 igen szavazaíiall ellenszavazat nélkül az alábbi hatál-f:)zatoi hmm-ta:

Karancsság kömég Önkürmányxat Kúpviülö—testületének

ZWÉZUIKLM'XJLÉ lmtárnzata

Karamzsság Község Önkormányzat Képviselőüteslülete

az alpolgármester titkos; választására vonallmziö döntés-i szavazólapját

az. előterjesztés szerinti tartalmmmal jóváhagyja.

Fclelös: pnlgármcster

Határidő: azmmal

Tóth liliamér polgárnmster a SZHVHZÓlüpÚk kiosztásra utána lül—(OS szavazás lebonyolítására

szünetet rendel el

Szünet után Horváth Zoltán a szmamtszámláló bizottság, elnöke isn'ieflcti az. eredményt:

A szavazatszámláló bimltság tagjai a titkos szavazás bel'cjemévczl együttesen felbontmiák az?

u.i.-nát"? sxavazólapbóí '? szavazólap lmrült az urnába. Umaiiyitás után a bizottság a

szavazatokat nmgsxámfilta, Inügállapíu'nmk, hagy érvényes szavmalérlmzeil. A 7 érvényes

szavazatból 6 igen és l lm'iözlmclással támogatta Tőzsér Dezső alpülgármefúemé választását

Mindezek alapján a bimttság iriegállapímiim hogy az alpolgármester választ:—is érvényes és

eredményes volt. A szavaxás eredményeként Tőzsér Dezső 6 igen. szavazatoi kapülh így

alpolgármeglcrmk válaszmtták.

A ferni szavazás erealn'lényekám a képvisaxlö—testüiet az alábbi határozatot hozza:

Klarancsság község Önkormányzat. Képviselő—ms[ületéncsk

3ll/2lil4ÁXLZE.) haiám'mm

Karancsgág Község Önkomiányxfm Küpviselö—teslülale

a Magyarország lmlyi önkormányzatairól szóló 261 l . évi C'LX'XXJXR

lörvényfll §. (3) bekezdése alapján Karancsság község alpúlgármestüi'ének'

2014u0ktöbül' 21. iiapjától a képviselő testület imghízmásánalc idejéig ? a.



pülgármüster helyettesítésére, munkájának segítésére a képvígelál—testület

tagjai közül megválasztja Tőzsér Dezsőt"

Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatáglaan tölti be:

l-latát'idő: azonnal

Felelős: jegyző

rl óth Tihamér polgármester gratulál a itiegválasztütt alptilgúrmestt'nnck, és felkéri, hogy tegye

le az alpülgármestcri esküt. Kéri ;: megjelentekeh hagy álljanak Fel.

A megválasztott alpulgármcs'tcr az alábbiak sxerint letette az esküt:

alÉns Tőzsér Dezső a btzcgületcmre és lelkiismeretet-nm ff'mgadomv hugy Magyamrszághnz

és annak Alaptörvényóhez hű leszek; jogsmbályait megtartom és másokkal is megmutattam;

alpolgármesteri ti sztségemből eredő feladataimat Karancsság fejlődésének előmozdítása

érdekében lelkiiSmcretc—zscn ttal.jesltem, tigztségcmet a magyar nemzet javára gyakm'lüm. Isten

engem úgy segéljen!"

Ezt követően az esküokmányt Ellállja, ami ajelen jegyzőkönyv 4. számú melléklatc.

6. Alattlltámwtt(inuit.méityfalgáaltlm
%tétüáéggkagglwíwat

A jegyző ismerteti . hogy a társadalmi nmgbizatilsú ;tlpúlgármestttr tiszteletdíjra jogcsultg

amelynek összegét a képviselö-testület a társadalmi megbímtásnfi polgármester tiszteletdíja m.

90%-2i közötti összegben állapítja meg (ijtv.8ll,§ (2) bek.).

Mindezek a apján Karancsságon, a társadalmi megbízatású pailgármester tiszteletdíja a?

alábbiak szerint határozandó meg:

A társadalmi megbízatású polgármeatet tiszteletdíja, ha'—mata apt.tlgám1€st.cr illetménye SU %-

val tmgegymö mértékű. A. pülgátmmstcr illetmönyü bruttó 299.150 l't. Ezen össze-13; iif) Étv-a,

azaz; 149575 _l'i't felel meg a társadalmi tt'ieghímíágú pülgármestcr tiszteletdíjának.

'l"á1'sadalmi megbímtású polgármester tiszteletdíjának 70—90 %" wa : 104703 lit l34.600 Ft

A társadalmi megbízatású. alpcylgármestef a tiszteletdíja egészéről vagy meghatáromtt részéröl

lemündhat ;: képvitselőntastületltey, 'intémtt ít't' Shell nyilatkozatával (Mötvl 80, § (Z) bek.),

Az írásbeli nyilatkozatot határozatban kell rögzíteni és az :51lakulö ülésjcgyzőkünyvóhez

csatnlliató.

Karancsságou az elöző választási ciklusban a társadalmi megbízatású alpiiilgáirmcgter

tisztelúttlíja 24.000 Ft wit. A tárgatlalmi megbízatású alpolgármester havnnta a

tísatteietdijának ] föl?/Babar; meghfcttárwütt össmgü költségtérítésre is jügosult (Mötm SD. § (3)

bek)

A? elöteijesxtést követően Et pülgz'trmesícr hozzászólásban clnwnclja hogy az új szabálytizás

szerinti l04.7tl3 és lB/l—büü lui-int között!" öaszeg messze mtághztladja az eddigi alpolgám'mswri

tiszteletdíj összegét, ráadásul ekkorat összeget a költségvetés sem tartalmaz..

Tőzsér Dexső ttlpnlgármtaster ltozzászólásában cln'iondja, hogy azzal ért egyet, hugy

FK? kömtős—sn az atpntgágméáswá tiszxtelattlílyát fütttílzíll zal szavazást a polgármester. A

kágwisazlöwtemtttlat ? igen szavazattal lüllü'íéSRá'tVátÉ'ctl nélkül az alábbi határozatot hozza:

§



Karancsság; község Ónkorrm'mymt K ópvi%lö—testülctúnsk.

MÚOMÁXWZM lustámmta

Karancsság Község (flakomieinyztat Kém—'iSBIÖ—test'i'ilcte

UA. helyi (:%nkormányzatairól szóló 201 1" évi (ÉLXXXIX törvény 80.§ (1)

bekezdésében foglaltjngkörébsn rögzíti.; hogy ',lfözsér Dezső támadalmi

megbízatású alpolgármcstm' tiszteletdíja, —— a társadalmi megbízatású

polgárnwsstm' tiszteletdíiának "70 Day—Et, 323137. havi 104703 Ft.

E.! A képviselö—testület rögzíti, hogy Tőzsér Dezső alpolgármester

költségtérításeZÚM. (iktö'ber 270 napjától a az i.,/paul: szerinti tiszteletdíj

IS %-a 323215705 forint

Felelős: puigármeslm'

Határidő: azonnal

 

A jegyző tájékoztatja a képviselőket hagy a Magyarország helyi önlmrma'utyzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX'. törvény (a tüvábbiakban: Mötvo) 35. §-—aszabály0xm a helyi

önkormányzati kiépvíaelök tiszteletdíjára, vonatkozó szabályokat, A törvényben nincs

meghatámzva. összeghatár, a képviselőn—testület dönt mennyi 16337, a tiszteletdíj, olyan össmget

kell meghatáromii amely ntem veszélyezteti az önkannányxat költségvetését.

Az elözö önlmmtánymti ciklug során a. települési képviselők tiszteletdíja havonta

bruttó l7.0(30,.--l—it vmltlaz önkormányzat 2014. évi költségvetési i'endalate a fenti összegű

tiszteletdíjakra tartalmaz fedezetet.

A képviselö—testület tagj ai javasalják a titmtelctdií mértékét 29.000 Ft—l'ii emelni.

Ezt követően a Képviselöwtestület '? igen SZEWJZHT, és ellenvélemény nélkül az alábbi

rendeletet, alkotja.

Kamucsság Községi (lakni-mányzat Képviselő—testületének

41'201ú 139223 önkormányzati rendelete

a helyi önknrmánymti képviselők tiszteletdíjának megállapitásáról.

/ rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva !

%% gkliitcriüsgxfís Bimttsáa megválasztáság

A polgármclatcr a napirenddml kapcsolatban elmontlja. hegy amennyiben ll képviselö-tastület

a korábbi. bizottsági struktúrának meglelt-Elő bizottsággal. kíván létrehozni., úgy a hatályos

SZMSZ alapján megteheti., megválaszthatja a bimttsági tagokat és elnököt. Célwerű az

alakuló ülésen megválasmta'ni az összaférhctctlmségggel: a vagyonnyilatkozatak kezelésével és

ellenörxésével foglalkozó bizottságot , l'ni'vel a képvisalőlt és a polgárnwstcr a .nmgbízülevól

átvételét követő 30 napon belül kütelüs vagymmyilatkomtm tunni. valamint 30 napon belül a

fennálló összetét'hetutlenséget. nmgwtlmcmi.

A hatályos SZMSZ szerint a képviselömtssüllctnült egy állandó bizottsága volt , az

Összeférhetctlcnségi és Vagyonnyilullmmt Ellenőrző Bimttság. A kém'isclö—tcstíilm

mérlegelésére van bízva? lie-gy a kötelaxöün létrehozandó bizottsági lizladatnlg. ellátására egy.

esetleg több bizottságot is létralwz. Jawgisalja tmfábbra is ennek a létrehüzását ér;; "bizottsági

tagokat és elnök megválaszráxwát.



A bizottság elnökeinek dr. Brumár Mihályt " tagjainak Hajdare Relanclot es Kászi Richárd

képviselőket javasolja. Nevemttek szemelyes; erintellségerjelentenek be,. kérik hogy zt testület

döntsön il SS'TEWaZáSbÓl való k.izáráguk ügyében.

Mivel. a napirenddel kapcsolatban kerdes, heuásmölás nem. bun gZÚli el: e kepviseiö—lestület

egyhehemgxó 7 igen szeren!ezettela ellenszavazat es [ariózlmdás nélkül az alábbi halárezarekm

hoz:/.a:

Kareuesság község Önkormányzat Képvisel('S—testületének

32!2lll4á§ííifs határnwam

Karancsság Közaség Öi'ilmi'mánymí Képviselő-ieslülete

a Képviselő—testület állandó bizettságának. , az Összeférhetetleneegi és

Vagyonuyilailmzet Eilenörzö Bizottságoí kívánja len—ehezni: elnökének

és legelnek üregi/álasztása dönleshozmalából Dr.Brumár Mihály,

llajdara Roiand es Keszi Richárd. képviselőket a szemelyi

érintettség miatt nem zárja ki.

Felelős: polgármegler

J fliiál'ldöí ezennel

Karancsság kő'/seg Önkormányzat Képviselő—testülete "leli:

33/2614JX2M határozata

Ságújfalu Kö'geeg Önknrn'lányzat Képviselő—testülete

a képviselő—lestület állandó bizottságának , 217. Összefériietetlenségí es

Vagyonnyilatlmzai líllenőrxő a Smeiális Bizottságai válasmja.

A Bizottság elnöke: Dr.Brumár Mihály, tagjai:

ImIejdara Roland es Kései Richárd képviselők ,

I'velelös: polgármester

Határidő: emnnal

9. Eigervezeli és Múlgödósi Seribályzm módositásg

A pelgámaester elmondja, hogy Magyarország helyi önkrvrruárwzmmiröl szóló 201 1. évi

(.II...XXXIX. törvény 53§. (l) bek. szerint ;] képviselő—temület a működésének részletes

szabályait a szewezeti és működési. szabályzatról szóló rendeletében hatál—0.723 meg.

A választások miatti személyi vá].le7..á$ek miatt módosítani Szükséges az; SÉMSZ—t

Az erre vcmaíkozó rendel eller-vezet elkészül A rendelet jelenlegi adminisztratív jellegű

az módosításán kívül szükség van a szervezeti és működési szabály-435, átfogó felük

vizrsgálatáre is, melynek előkészítésérejavaselia felhatalmazni e jegyxöt.

A képviselö—testület ax előleriesziessel egyetertve egyhangú smvazássah — hát igen szavazattal

— az alábbi rendeletet alkotja.

Karanesság Közeégi Önkermánymt Képviselűmteefületének

530141anan önkermánvmti 'renűelete

Ka ranesság Kömség Önlwrmánymtának Seervezeti és; Működési

Mabálymtáról szizál—ü (%f-lmi 'l.(V.18r) ünkermányeati rendeletének

módesíri'isáról

/ rendelet gzövege a _iegyxőkönyvliöz cserelve /



30. 'l'láiélmp'ztznás a, inegrválasztüu képvigglök részére: a megbízatással kaDGSOlHÉÚS

ÉÁÉÉlF—llÉlÉlEkLÖL

A jegyző tájékoztatja a tmtíilelcn nagy a hatályos jogszabályi előírás szei-inf; 30 napon belül

vagj—Jonnyllalkozatot kell tenni? illetve": ezt követően mindaz évben január ?:[L napjáig A

lz-livatal ki fcigju küldeni a szükséges nymní'alványüka't, es kéri? hogy az előírásnak

megfelelően tegyenek eleget kömlcmttségülmck a megadott határidőn belül ..

Az új önlmrmánymti törvény új szabályaikat. határozott meg a képviselők Összeférhübleflen

ségével kapcsolatosan, illetve a méltatlanság, mint új jogi kategória bevezetésre került. A.

méltatlanság vmnntkozásáhan nem lehet képviselő az? akinek az állammal vagy az

önkiíii'mányzatml SZCH'leD a lehetségns jnngnglati eljárásnk kimerítését kifwetöen

köztarmgása áll fel-m, és azt, az; CTI'Öl szóló énesílás kézliczvémlélől számítmzt 60 .na'pnn belül

részletfizetés vagy fizetési halasztás—; esetén EDS ezt engedélyexő határozat rendelkezéseinek

megfelelően nem rendezi. Éppen azért n'iimlcn képviselőnek: a. feladatai között szerepel, hogy

elektronikus Farina ban, a KO-MA elnevexésű központi rendszeren keresztül bejelentkexvc

kéijf: itt és caamlga be a ("lüki'u-nmiturmi, hogy nincsen sei-n av. állammal, sem pedig a helyi

önkimnányymm§ szamban köztartozása.

Mivel más napirend. hozzászólás nincs,, n púlgúnnestcr megköszöni a részvételt és; az ülést

bezária,

lami";

v "agy," ,Wüwwi,

írkál! , L ii] ,; "

(fv'rfí'ífíáröskénjí lila-ge;

gegyzá ')
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Pk!

Karanesság Remeg Pelga'wmesteretől

meemvő

Magyarcwszág helyi önkormányzatait—ől szóló 20] ], evi (IÉLXXXlX, l."t5rxf'ef1y 43 §—a eteeíáe ;;
Karancsság, 'Kőzeőg ÚRlíOI'Hlát'ljfZEll' Kepvlselőwtestület

alakuló ülését 2014: ekúőbee El,—ea] ( kedden) 16.09 órám összehívem.

Az ülés helver Kat'anessá * Kőmefrí Önkormán feet tanácsterme
__—_.___.—___ü_m.

(:!

3'l63 Karenessáv Ktmsttth út 64:(:; ')

 

emelne; _

l.! A helyi Választási bizettság elnökének tájélmxtetőja

Előtetjet—zzlő: E'WB elnöke

2.3 Képviselők eskütétele

Előterjesztő: polgármester

Pl.! Polgármester eskütétele

Előterjesztő: polgármester

4./ A polgármester illetn'lenyenek és költségtérítésenek meghatározása

Előterjeeztőí jegyző

S.! Alpolgármester megválasztása, eskütétele

Előterjesztő: polgármester

ő.! Az elem! gármester tiszteletdíjának: es költségtérítésenek meghatározása
Előterjesztő: polgármester

7.f Képviselői tiszteletdíj meghatárezása

Előtepjesztő: polgármester

8) Előterjesztés Bizottsági megválaextásm

Előterjesztő: polgármester

().f SZGTVSZBÚ és Működési Szabályzat medw-sítása

Előterjesztő: polgármester

lOA/Wl'wájéküüalás a megválasztott képviselők részére e n'legbímtással kapeselates

ktitelezettségeluől.

[Előterjesz—rtő: jegyző

Karanesság, 2014. október lő,

 



Karancsság' Községi Önknrmánymt Képviselő—testületének

él;/EüM; (MÉZ!) ilnlmrmánvmti rendelete

a helyi önknrmányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról,

Karancsságláözségi Önkormányzat Képviselő—testülctü a Magyarország helyi

ön.lmrrnánymtairól szóló 2011. évi CLKXXlX. törvény (továbbiakban: Mötv.) Bali (1)

bekezdésében kapott felhatalmazás alapjám az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének. a)

pontjában nmghatámzott feladatkörében aljáwa a helyi. önkormányzati képviselők

tiszteletdíjának megállapításáról azz; alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendclct) alkotja:

Ég;-

(1) A rendelet hatálya kítm'jcd Karancsság Község Önkormányzat Képvisel(")—testület.
tagjaira.

(2) Nem terjed ki a hatálya a pmlgármwtem'c és az a] polgármesterre.

";

§."

u
'
)
.

A képviselö—tcstl'tlct tagjait tagságukat havonta 20.000 Ft tiszteletdíj illeti meg.

3253

A tiszteletdíjak killzctésének határldelt: minden tárgyhót követő 5. nap.

e
g
y
;

%i? ;; mi'EtíííÉflül. kilzírtífstém RÉÉ'ECÉÖ gtásgmn lát?; hatáíjtlm,

Karancs—ság, 2tl14.0lclóher 21,
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polgarmester jegyzo

Záradék:

A rgdelct kihirdetv 7014. október 22. napián

""Éöz'éágláéí Égi

jegyű ;
?

§

  



MTerveaet"

Karancsság Kümégi Önkurmánymf KépviseHö—testületénck

120141 (X. .! ünkmmálwmti rendelete

a helyi önkormánymü képviseEők tiszteletdíjának megállapításáráh

KarmcsságKömégi Önkormányzat Képviseiö—ícgmlem a Magyamrszág helyi

önkmmányzatairól Széki "2031" évi (ÉZLXXXE'X. törvény (továbbiakban: Mö'tvl) 3543 (1)

bekezdésében. kapott Eblhatalmazás zúg-imám az Aiaptörvóny 3.2, cikk (1) bekezdésének a)

pontjában, meghaltak-ozott feladatkörében cíjárvu a helyi önlmrmánymti képviseíök

tiszteletdíj ának megállapításáról az alábbi rendeletüt (mvábbíal—zban: Rendek?!) alkotja:

1-§

(J) A remieíct hatálya. kiterjed Karancsság Község (klim-mányzat Képviselő—testület

tagyaim.

(2) Nem tagjaira ki a !mtálya a pülgámwswrrc és az alpulgármcgmn'e.

% ,

A képviselö—testüíet tagjait tagságukérl havonta 20.000 Ft. tiszteletdíj illeti meg.

3.315

A tisztalctdíiak kiűxctésének határideje minden. iárgyhót követő 5, nap.

4,§

Ez a rende-] et kihirdetést kö vető napon iép hatályba.

Karamsság. wiáüktéÉa—w *

Tóth Tihamér Köröskényí Péter

püigámmster gíegyző

gáragék:

A rende-Eat kihirdetve 2014. októbm" . napján,.

Körmkónyi Péter

jegyző



Karancsság Kéimségi Önkormányzat KépvÉseEö—tesúületének

92014135122.) önkormánvmti rendelete

KarancsságKözség Önkormányzatának Szerv-ezeti és Müködési

Szabályzatáról WÓEMHZUM "(V.l BJÖMknrmánymti rendeletének

Izgódosításáról.

Karancsság Községi Önkormánymt Kégwiselő—mstümm Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 201 1 . évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53.§ (_ l)

bekezdésébmn kapmtt felhatalmazás alapján.. az. Alapwrvény 32" cikk (_ l) bekezdésének d)

pontjában .nwghzuárcm3li. femdutki'h'ében aljáarva a következőket rendüli (51:

Hi;

A Ságújfhlm Község Önkormányzalának. Smwcgeú és Müködési Smbályzaiáról

szólóüwáhbiakban: Smhályzat) 3301 LWH .)önkorn'láz'xyzaií mndalm 1.§ (5) hckcgdc'm

helyébe a következő rendelkezés lép:

H (5) A képvisclf'iw'áestületi tagok névsorát a Szabályzat 1. számú függeléke immlmazm."

246

A Szabálymü'LgÉ (2) ág ( 4 ) bekezdéssi hülyébc :; következö remieíkexések lépnek:

,, (2) A képviseiö—tcstülct az alábbi áílandú bimttságm hozza létre

Vagyunnyilatí—aoaal; Nyilvántartó és Elíenörzö Bizottság 3 fái

(4) A bizottság smmélyi összetételét ;! Smbálymt 2. számú függeléke tartalmazza.

3 á
,
;

Ez a rendek? kihirdetégt követő napcm lép hatályba

Karancsság, 2014.0któbcr 21.

      

; , ; É?) ;? I.;

3 §; %% i'— " a % § ; ; ;;

Tóth T'há'mér § ,ríf'íöri'xkiéíögyí Péter

polgármester § _;egyzíö

 

Záradék:

 



Kayafmggág kmix:—zúg (Eikamángmi ?;épüsaiömgií'símítwk Magam

] . ! Tóth Tihamér

Kafangáaág, Mikszáth úr. 33,

33 gay—k*; Ááá, 75913

Karancsgág, Alkotmány [at 3,

3.3 Dr. Emmát Mihály

Kuranwság Mikszáth út É'Öfíi

43 Haj dara Roland

Karancsság, Kossuth út 28.

S,! Horváth chxltán

Karancsság Kmsmh út HL

61 Kásxi Richárd

Karancsság, k**elszabadulás úi 3?

7,! Tőzsér Dmmö

Kamncsság Kossuth út 343353

135354



2325. függefék

 

Éinök: Dr.Bmmáx Miháíy képviselő

Tagiaí: itíajdam Rüíand képviseiő

Kám Richárd képvisaié



,1 'l'crvczeh.

Karancsság Kilmségi Önkurmányzat KépviEeEÖ—fextületének

EHHÁX. .) önkom'uuwmü rendelem

Karancsaságííömég Önkormányzatának Szervezeti és Müködési
Szabályzatáröl szólóöfwl1a(Vn18,)önknrmánymti rendeletének

xalódusításáról.

Karancsság Községi Önkürmánymt Képviselő—[eslülmc :?x-flagyamrszág helyi
önkormánygatairól szóló 2011 .. évi (LXXXIX. törvény (hwábbia'kban: Möm) 53355 ( Il
belwzdésében kapni! fellmtalmazás alapján, az Almatörvény 32 cikk ( 1) bekezdésének §;
püntjábam l'ncghatáromtt fhladatköréhen eljárva a következőket rendeli cl:

I.§

A Ságújfz-Llu Község Önküfmárrymtánaík Smrvazctí és Működáfa'i Szabályzatáról
szóióuüvábbiakban: Szabályza!) 3120? [(N/1.1.)Önkm'mánymti rendelet 135 (5) bekezdés
helyébe a követken'fl rendelkezés lép:

a, (5) A képviselö-tastületi tagak névsorát a Sza'hályxal !. számú függeléke tartalma.;am."

2-§

A Szabályzaúiáj (2) és ( 4 _) bekezdései helyébe. a következö mnclelkazésczk lépnek:

5, (2) A. képviselöwiestülül az alábbi állandó bizottságot hozza. létre

Vagyonnyilatkomf Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság 3 fő.

(4) A laizmitság személyi össxetételéi a Szabálymt 2. számú Függelék: tartalmaxza. !,

3.§

Ez. a rendelet kihirdfstési követő napon lép hatályba.

Karancsság, 201 álomóhcr

Túáh Tihamér
Köröskényi Péter

pülgármester
jegyző

Záradék:

A rendelet* kihirdetve 2014" október . napján.

Köröskényi Péter

jegyző



Karancsság Házasság Önlcorrmínymt kivág/"aviselötestülmének névsora:

L ! Tóth Tihamér

Karancsság, Miksúth út M).,

Z.! Berki András

Karancsság, Alkotmány m 3.

3./ Dr. Brumár Mihály

Iflamncsság, Mikszáth úff. 30!!!

4.1' I-Iajdaraíioland

Karancsság, Kossuth út 28.

S.! Horváth Zoltán

Ka'r'amcsság? Kossuth út 10.

6./ Kzíszi Richárd

Karancsság, l'kíszabaduía's 1137;

N TözsérDcxsö

Karzsmzxaág Emramia fü "§ %%

§ sax. fi; *

!

m"?

?
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ték



Eggvonnyílaikozm Nviívánmrtó és Eilenörzö Bimníág

EÉnük: Dr.Brumár Mihály képvísc'íö

Tagjai: I-[ajdam Roiz-md kópt—fiseiö

Kászi Richárd képviselö


