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Jegyzőkönyv

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. október 28.



Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 2019. október 28. nap—

ján 17.00 órától megtartott alakuló üléséről

Az ülés helye: Községháza — Tanácskozóterem, 3163 Karancsság, Kossuth út 64"

Jelen vannak: Oláh Nándorné polgármester

Berki András képviselő

Győri Orsolya képviselő

Kiss Róbertné képviselő

Mangó István képviselő

Szilvási István képviselő

Vidéki Attila képviselő

Távol: —

Meghívottak: Schirling István jegyző

Jónásné Gyurcsó Márta HVB elnök

Az ülést vezeti: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselő-tes-

tület 7 tagja jelen van, a képviselő—testület határozatképes, az ülést megnyitotta.

Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását. Ajegyzőkőnyv hitelesítő Győri Or—

solya képviselő.

Napirend:

1. A helyi választási bizottság elnökének tájékoztatása az önkormányzati képviselők és pol-

gármesterek választásának eredményéről

2. A képviselők eskütétele

3. A polgármester eskütétele

4. A polgármester programjának ismertetése

5. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele

6. A polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása

7. A Vagyonnyilatkozat Kezelő és Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása

8. Képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások, költségtérítések

9. Az SZMSZ felülvizsgálata

10. Jegyző tájékoztatása a képviselők egyes kötelezettségeiről

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.



1. A helyi választási bizottság elnökének tájékoztatása az önkormányzati képviselők és polgár-

mesterek választásának eredményéről

Oláh Nándorné polgármester felkérésére Jónásné Gyurcsó Márta, a Karanosság Helyi Választási Bi-

zottságának elnöke a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján részletesen ismertette az önkormányzati kép-

viselők és a polgármester választás eredményét. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a választás rendkí-

vüli esemény nélkül, a törvények betartásával zajlott le, a választás eredménye ellen jogorvoslati kérel—

met nem nyújtottak be, így az jogerőssé vált. (a jegyzőkönyvek a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A HVB elnökének tájékoztatóját a Képviselő-testület tudomásul vette,

2. A képviselők eskütétele

Oláh Nándorné polgármester felkérte Jónásné Gyurcsó Márta elnököt, hogy a megválasztott önkor—

mányzati képviselőktől vegye ki az esküt.

Az elnök előolvasta az eskü szövegét. A képviselők letették az esküt és aláírták az esküokmányokat.

3. A polgármester eskütétele

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a polgármester eskütételére kerül

sor.

Jónásné Gyurcsó Márta elnök előolvasta az eskü szövegét. A polgármester letette az esküt és aláírta

az esküokmányt.

4. A polgármester programjának ismertetése

Oláh Nándorné polgármester részletesen ismertette programját. (a program a jegyzőkönyvhöz csatolva)

5. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy a Magyarország helyi önkormány-

zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján a képviselő—testület a polgár-

mesterjavaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munká—

jának segítésére saját tagjai közül alpolgármestert választ.

A polgármesterjavasolta Győri Orsolya alpolgármesterré történő megválasztását.

Győri Orsolya a jelölést elfogadta és nem kérte zárt ülés tartását.

Oláh Nándorné polgármester elmondta, hogy a Szervezeti— és Működési Szabályzat szerint a titkos

szavazást a képviselőkből létrehozott 3 tagú szavazatszámláló bizottság bonyolítja le. A titkos szava-

zásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéhez kell

csatolni.

Oláh Nándorné polgármester a titkos szavazás lebonyolítására javasolta szavazatszámláló bizottság

létrehozását. Javasolta a bizottság elnökének Vidéki Attila, tagjainak Mangó istván és Kiss Róbertné

képviselő megválasztását.

A képviselők a jelölést elfogadták és nem kérték zárt ülés tartását.



Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete ? igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

75/2019. (X. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztá-

sával kapcsolatos titkos szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot hoz létre.

Vidéki Attila képviselőt a szavazatszámláló bizottság elnökének, Mangó istván és Kiss Ró-

bertné képviselőt a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztja.

A polgármester felkérésére a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a titkos szavazás technikai

lebonyolítását.

A polgármester a titkos szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendelt el.

(A titkos szavazás lebonyolítása után:)

A polgármester megállapította, hogy. a 7 tagú képviselő-testület 7 tagja jelen van, a képviselő—testület

határozatképes.

Felkérte a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. (A titkos

szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Vidéki Attila elnök elmondta, hogy a képviselö—testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal elfogadta

a polgármesternek Győri Orsolya alpolgármesterré történő megválasztására tett javaslatát.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

76/2019. (X. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete Győri Orsolyát alpolgármester-

nek megválasztotta.

Oláh Nándorné polgármester felkérte a megválasztott alpolgármestert, hogy mint alpolgármester tegye

le esküjét, a HVB elnökét pedig felkérte az eskü kivételére.

Az elnök előolvasta az eskü szövegét. Az alpolgármester letette az esküt és aláírta az esküokmányt.

6. A polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása

Oláh Nándorné polgármester felkérésére a jegyző tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy az Mötv.

alapján a főállású polgármester megbízatásának időtartamára illetményre jogosult. A polgármester illet—

ménye a megyei jogú város polgármestere illetményéhez viszonyítottan kerül megállapításra, ezen il—

letmény 40 %-os mértékében, a lakosságszám (1.302 fő) függvényében.

A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%—ával megegyező mér—

tékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselö—testülethez in-

tézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. (Mötv. 71. § (5) bek.)

Karancsságon (lakosságszám 1.302 fő) az Mötv. 71. § (4) bekezdésének b) pontja alapján a főállású

polgármester illetménye 398.900 Ft. Ennek alapján — a kerekítés szabályait figyelembe véve — a társa-

dalmi megbízatású polgármester havi bruttó tiszteletdíja 199.500 Ft.

A tiszteletdíjat összegszerűen kell meghatározni., melynek tekintetében a képviselő-testületnek nincs

mérlegelésre lehetősége.



A társadalmi megbízatású polgármester havonta költségtérítésre jogosult, amely a tiszteletdíja 15%-

ában meghatározott összeg (Mötv. 71. § (6) bekezdés).

Ennek megfelelően a polgármester költségtérítése havi 29.900 Ft.

Javasolta a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítását.

Oláh Nándorné polgármester bejelentette személyes érintettségét, valamint, hogy a személyét érintő

döntéshozatalban nem kíván részt venni.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

77/2019. (X. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete Oláh Nándorné polgármester

tiszteletdíját 2019. október 13-i hatállyal — megbízatásának időtartamára — havi bruttó

199.500 Ft összegben, költségtérítését havi bruttó 29.900 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Schirling István jegyző

Ajegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Mötv. alapján a társadalmi megbízatású alpolgármes—

ter megbízatásának időtartamára tiszteletdíjra jogosult, melyet a képviselő-testület állapít meg úgy,

hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának (amely a főállású

polgármester illetményének 50 %-a) 90%—át, azaz a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja

maximum 179.600 Ft lehet. A törvény rendelkezik arról, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester

a tiszteletdíjának 15 %—ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, ennek összege a tiszte—

letdíj függvényében legfeljebb 27.000 Ft lehet, a ténylegesen megállapított tiszteletdíj 15%-ának meg-

felelően. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részé-

ről lemondhat.

Oláh Nándorné polgármesterjavasolta Győri Orsolya alpolgármesternek — a megválasztása napjától —

havi bruttó 80.000 Ft összegű tiszteletdíj, valamint havi bruttó 12.000 Ft összegű költségtérítés megál-

lapítását.

Győri Orsolya alpolgármester bejelentette személyes érintettségét, valamint, hogy a személyét érintő

döntéshozatalban nem kíván részt venni.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

78/2019. (X. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete Győri Orsolya alpolgármester

tiszteletdíját 2019. október 28-i hatállyal — megbízatásának időtartamára — havi bruttó

80.000 Ft összegben, költségtérítését havi bruttó 12.000 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: értelem szerint, a képviselő-testület más tartalmú döntéséig

Felelős: Oláh Nándorné polgármester



7. A Vagyonnyilatkozat Kezelő és Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása

Oláh Nándorné polgármester felkérésére a jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a jelenleg

hatályos szervezeti és működési szabályzat Vagyonnyilatkozat Kezelő és Ellenőrző Bizottság megvá—

lasztását írja elő.

Oláh Nándorné polgármester javasolta a Vagyonnyilatkozat Kezelő és Ellenőrző Bizottság elnökének

Vidéki Attila, tagjainak Mangő István és Berki András képviselők megválasztását.

A képviselők a jelölést elfogadták és nem kérték zárt ülés tartását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete ? igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

79/2019. (X. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat Kezelő és

Ellenőrző Bizottság elnökének Vidéki Attila képviselőt, tagjainak Mangó István és Berki

András képviselőt megválasztja.

8. Képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások, költségtérítések

Oláh Nándorné polgármester felkérésére a jegyző tájékoztatta a képviselö-testületet, hogy a képviselők

tiszteletdíjáról szóló rendeletet az előző képviselő—testület 2018-ban hatályon kívül helyezte. Az idei évi

költségvetés nem is tartalmaz ilyen kiadási előirányzatot.

A képviselő-testület javasolta, hogy ne kerüljön tiszteletdíj, egyéb juttatás megállapításra.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

80/2019. (X. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők ré-

szére tiszteletdíjat, egyéb juttatást nem állapít meg.

9. Az SZMSZ felülvizsgálata

Oláh Nándorné polgármester elmondta, hogy az Mötv. 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő—testület

az alakuló vagy az azt követő ülésen az Mötv. szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti

és működési szabályzatáról szóló rendeletét.

Oláh Nándorné polgármester felkérésére a jegyző tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy az Önkor-

mányzat és Szervei Szervezeti— és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015 (II. 13.) önkormányzati ren—

deletének felülvizsgálata az október 1—jei ülésen megtörtént, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági

Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának NO/TFO/179-3/2019. számú ,,SZMSZ felülvizsgálata

alapján javaslattétel" tárgyú levelében foglaltak alapján a rendelet módosításra került. Egyéb módosítás

nem indokolt. A SZMSZ-t és módosításait mindenki megkapta, amennyiben módosításra javaslat érke-

zik, a képviselő-testület tárgyalni fogja.



10. Jegyző tájékoztatása a képviselők egyes kötelezettségeiről

Oláh Nándorné polgármester felkérésére a jegyző részletesen tájékoztatta a képviselö—testületet a kép-

viselők vagyonnyilatkozat tételi, és a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel kérelme-

zése iránti kötelezettségről, valamint az összeférhetetlenségre és méltatlanságra vonatkozó jogszabályi

előírásokról. Minden képviselő—testületi tagnak kiosztotta a Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági

Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya által megküldött részletes tájékoztatókat, valamint a Ma-

gyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény egy—egy példányát.

A Vagyonnyilatkozat Kezelő és Ellenőrző Bizottság elnöke a képviselők által a vagyonnyilatkozat-tételi

kötelezettséggel érintett hozzátartozókról tett nyilatkozatok alapján átadta a képviselőknek a szükséges

számú vagyonnyilatkozat-nyomtatványt, borítékokat és kitöltési útmutatókat.

Mivel más észrevétel hozzászólás nem hangzott el a polgármester az alakuló ülést 20.40 órakor be-
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JELENLÉTI ív

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 28. napján

Oláh Nándorné

Berki András

Győri Orsolya

Kiss Róbertné

Mangó István

Szilvási István
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Te!: (32) 500—000 Tel/Fax: (32) 400-345

e-mail: karancssagG-Dgergihalohu

  

Meghívó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXlX. törvény 43. §-a alapján

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülését összehívom.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme — 3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Az ülés ideje: 2019. október 28. (hétfő) 17.00 óra

Napirend:

_
;

A helyi választási bizottság elnökének tájékoztatása az önkormányzati képviselők és

polgármesterek választásának eredményéről

A képviselők eskütétele

A polgármester eskütétele

A polgármester programjának ismertetése

Az alpolgármester megválasztása, eskütétele

A Vagyonnyilatkozat Kezelő és Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása

Képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások, költségtérítések

Az SZMSZ felülvizsgálata

2

3

4

5

6. A polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása

7

8

9

10. Jegyző tájékoztatása a képviselők egyes kötelezettségeiről

A testületi ülésen való részvételére feltétlen számítok, esetleges távolmaradását szíveskedjék előre

jelezni.

Karancsság, 2019. október 22.

  

 

ÉOláh Nándorné

§ polgármester


