Jegyzőkönyv
Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 13-án
megtartott alakuló üléséről.
Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna,
Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán, Verhóczki György települési képviselők.
Tanácskozási joggal jelen volt: Csetneki Ernőné jegyző
Kaszó Bálint a Helyi Választási Bizottság elnöke
Jegyzőkönyvvezető: Berecz Andrea
Az alakuló ülés megkezdése előtt elhangzott a Himnusz és egy szavalat.
Az ülést vezető korelnök: Csetneki László.
Csetneki László korelnök köszöntötte a Polgármester Asszonyt, a települési képviselőket, a
Helyi Választási Bizottság elnökét és a televízió előtt ülő nézőket. Megállapította, hogy a
2010. október 3-án megválasztott települési képviselők a mai ünnepélyes alakuló ülésen jelen
vannak, az ülés határozatképes. A testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Dr. Képes
Ildikó Anna és Verhóczki György települési képviselőket kérte fel.
Csetneki László korelnök elmondta, hogy a helyi önkormányzatokról szóló1990. évi LXV.
törvény 30. §-a és az erre épülő Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a Képviselőtestület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül kell megtartani. A törvény szerint az
alakuló ülést a polgármester hívja össze és a legidősebb képviselő, mint korelnök vezeti.
A Képviselő-testület tagjai írásban megkapták a meghívót.
A Korelnök az alakuló ülés napirendjében azt a változtatást javasolta, hogy maradjon ki a
Szervezeti és Működési szabályzat módosítása, viszont az indítványok, javaslatok napirenden
belül kerüljön megtárgyalásra Verhóczki Sándor volt polgármester részére megállapítható
juttatás mértékéről, és a 2010. évben ki nem vett időarányos szabadságának megváltásáról
szóló döntés.
A Korelnök az ülés napirendjére az alábbiak szerint tett javaslatot:
NAPIREND:
1.) Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Kaszó Bálint Helyi Választási Bizottság elnöke
2.) Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása,
esküokmány aláírása
Előadó: Kaszó Bálint Helyi Választási Bizottság elnöke
3.) Polgármesteri program ismertetése
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
4.) Alpolgármester megválasztása, Alpolgármester eskütétele, esküokmány aláírása
Előadó: Csetneki László korelnök
5.) Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Csetneki László korelnök
6.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Csetneki László korelnök

7.) Indítványok, javaslatok
Döntés Verhóczki Sándor volt polgármester részére megállapítható juttatás mértékéről,
és ki nem vett szabadságának megváltásáról.
Előadó: Csetneki László korelnök
A Képviselő-testület vita nélkül, egyhangú igen szavazással elfogadta a napirendre tett
javaslatot.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
Kaszó Bálint a Helyi Választási Bizottság elnöke által elmondott tájékoztató a jegyzőkönyv
mellékletét képezi. A tájékoztatót követően Kaszó Bálint átadta a megválasztott képviselők
részére a megbízóleveleket.
2.) Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Csetneki László korelnök elmondta, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény 19. §-a
szerint a megválasztott települési képviselőknek az alakuló ülésen esküt kell tenniük. Felkérte
Kaszó Bálintot a Helyi Választási Bizottság elnökét az eskü szövegének előmondására.
Felkérte a képviselőket az eskü letételére, majd az esküokmányok aláírására.
A megválasztott települési képviselők: Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss
Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán, Verhóczki György letették az esküt, majd aláírták
az esküokmányokat.
(A képviselők által tett eskü szövege és az aláírt esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Csetneki László korelnök elmondta, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint a
polgármesternek is esküt kell tennie az alakuló ülésen. Felkérte Kaszó Bálintot a Helyi
Választási Bizottság elnökét az eskü szövegének előmondására. Felkérte a Polgármester
Asszonyt az eskü letételére, majd az esküokmány aláírására.
Csendesné Farkas Edit Polgármester Asszony letette az esküt, majd aláírta az
esküokmányt.
(A polgármester által tett eskü szövege és az aláírt esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
3.) Polgármesteri program ismertetése
Csendesné Farkas Edit polgármester megköszönte a falu lakosainak a választáson való aktív
részvételt, külön köszönetét fejezte ki azoknak, akik szavazatukkal támogatták. Elmondta,
hogy a polgármesteri program összeállításánál alapvetően a választási programban
megfogalmazott célok és alapelvek vezérelték.
(Az ismertetett polgármesteri program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4.) Alpolgármester megválasztása, alpolgármester eskütétele, esküokmány aláírása
Csetneki László korelnök ismertette, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint a
Képviselő-testületnek a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel, a
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polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére legalább egy alpolgármestert kötelező
választania. Elmondta, hogy a Polgármester Asszony Péter Zoltán települési képviselő
személyében tett javaslatot az alpolgármesterre. Majd bejelentette, hogy Péter Zoltán
alpolgármester jelölt - a vele történt előzetes egyeztetés alapján - személyes érintettség miatt
nem vesz részt a döntés meghozatalában.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény előírja, hogy titkos szavazást kell tartani az
alpolgármester megválasztásakor. Javasolta, hogy a képviselő-testület hozzon létre egy három
fős bizottságot, melynek tagjai Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán és Verhóczki György. A
bizottság elnöki feladatainak ellátására Dr. Képes Ildikó Anna települési képviselőt javasolta.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
72/2010.(10.13.) számú HATÁROZAT
Tárgy: Szavazatszámláló bizottság létrehozása titkos szavazás lebonyolítására
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete saját tagjai közül 3 főből álló
szavazatszámláló bizottságot választott a titkos szavazás lebonyolítására.
1.) A bizottság tagjai:
Dr. Képes Ildikó Anna
Kiss Zoltán
Verhóczki György települési képviselők.
2.) A bizottság elnöke: Dr. Képes Ildikó Anna települési képviselő.
Felelős: Bogács község polgármestere
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület vita nélkül, egyhangú igen szavazással tudomásul vette, hogy Péter
Zoltán személyes érintettség miatt nem vesz részt a döntés meghozatalában.
Dr. Képes Ildikó Anna települési képviselő ismertette a szavazással kapcsolatos teendőket,
kiosztotta a szavazólapokat, majd tájékoztatta a települési képviselőket, hogy a kistanácskozó
teremben adhatják le szavazataikat.
Csetneki László korelnök: a titkos szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendelt el.
Szünet után:
Dr. Képes Ildikó Anna települési képviselő ismertette a szavazás eredményét. Leadott
szavazatok száma 6, érvényes szavazatok száma 6, Péter Zoltán alpolgármesterré választását
támogatta 6 fő. A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a szavazás eredményes
volt. Az alpolgármester megkapta a kinevezéshez szükséges minősített többségű támogató
szavazatot.
Csetneki László korelnök gratulált Péter Zoltán Alpolgármester Úrnak, és munkájához sok
sikert kívánt. Elmondta, hogy az alpolgármester e minőségében is köteles esküt tenni a
Képviselő-testület előtt. Felkérte Péter Zoltán alpolgármestert az eskü letételére, majd az
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esküokmány aláírására, a Helyi Választási Bizottság Elnökét az eskü szövegének
előmondására.
Péter Zoltán Alpolgármester Úr letette az esküt, majd aláírta az esküokmányt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
73/2010.(10.13.) számú HATÁROZAT
Tárgy: Alpolgármester megválasztása
Bogács Község Képviselő-testülete alakuló ülésén saját tagjai közül egy társadalmi
megbízatású alpolgármestert választott Péter Zoltán 3412. Bogács, Alkotmány u 49. szám
alatti lakos személyében.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5.) Polgármester illetményének megállapítása
Előadó Csetneki László korelnök
Csetneki László korelnök elmondta, hogy a polgármester illetménye közérdekű adatnak
minősül, ezért annak megállapítása nyílt ülésen, nyilvános szavazással történik.
A polgármester illetményének megállapításáról a törvény úgy rendelkezik, hogy a Képviselőtestület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 32. törvény
43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetménylap és a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdésében
meghatározott szorzószám szorzataként összegszerűen állapítja meg. A köztisztviselői
illetményalap: 38.650 Ft. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló törvény
szerint az 1000-2999 lakosú település esetében – ahová Bogács is tartozik – a szorzószám:
8,5-11,0 között van.
A Polgármester Asszony írásban kérte részére a költségátalány megállapítását. A jogszabályi
rendelkezések szerint a költségátalányt az illetményhez hasonlóan összegszerűen kell a
Képviselő-testületnek megállapítania. A Korelnök javasolta, hogy a Képviselő-testület a
polgármester illetményét 375.000 Ft-ban, költségtérítését 112.500 Ft-ban állapítsa meg.
A Korelnök bejelentette, hogy a Polgármester Asszony - a vele történt előzetes egyeztetés
alapján - személyes érintettség miatt nem vesz részt a döntés meghozatalában.
A Képviselő-testület vita nélkül, egyhangú igen szavazással tudomásul vette, hogy
Csendesné Farkas Edit polgármester személyes érintettség miatt nem vesz részt a döntés
meghozatalában
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
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74/2010.(10.13.) számú HATÁROZAT
Tárgy: Polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása
1.) Bogács Község Képviselő-testülete „A polgármesteri tisztség ellátásnak egyes
kérdéseiről” szóló többször módosított 1994. évi LXIV törvény rendelkezéseit figyelembe
véve Csendesné Farkas Edit polgármester - 3412. Bogács, Vöröshadsereg u 6. szám
alatti lakos-

illetményét havi:
375.000 Ft-ban,
költségátalányát havi: 112.500 Ft-ban állapítja meg.

2.) A polgármester tevékenységét főállásban látja el.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
6.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Csetneki László korelnök
Csetneki László korelnök elmondta, hogy az alpolgármester részére megállapítható
tiszteletdíj mértékéről az 1994. évi LXIV. törvény 4. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek.
Ennek értelmében a kettőezer, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg a
Képviselő-testület az alpolgármester részére úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíját. A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 1000-2999
lakosú településen 173.925 Ft és 251.225 Ft között lehet. A Korelnök javasolta, hogy az
alpolgármester részére 75.000 Ft tiszteletdíj kerüljön megállapításra. Az előző ciklusban
megválasztott alpolgármester tiszteletdíja is ennyi volt.
A Korelnök bejelentette, hogy az alpolgármester - a vele történt előzetes egyeztetés alapján személyes érintettség miatt nem vesz részt a döntés meghozatalában.
A Képviselő-testület vita nélkül, egyhangú igen szavazással tudomásul vette, hogy Péter
Zoltán alpolgármester személyes érintettség miatt nem vesz részt a döntés
meghozatalában.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
75/2010.(10.13.) számú HATÁROZAT
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A polgármesteri tisztség ellátásnak
egyes kérdéseiről” szóló többször módosított 1994. évi LXIV törvény rendelkezéseire Péter
Zoltán alpolgármester
- tiszteletdíját havi:
75.000 Ft-ban állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7.) Indítványok, javaslatok
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7.1) Verhóczki Sándor részére juttatás megállapítása
Előadó: Csetneki László korelnök
Csetneki László korelnök azt javasolta, hogy Verhóczki Sándor volt polgármester részére a
törvényben biztosított végkielégítésen túl egy havi: 425.125 Ft juttatást állapítson meg a
Képviselő-testület. Majd elmondta, hogy Verhóczki Sándor volt polgármester 2010. évben
időarányosan 18 nap szabadságot nem vett ki, és a Korelnök ennek pézbeni megváltására tett
javaslatot. A ki nem vett szabadság időarányos megváltásaként 425.125 Ft munkabért
figyelembe véve 347.832 Ft kifizetését javasolta.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozta:
76/2010.(10.13.) számú HATÁROZAT
Tárgy: Verhóczki Sándor részére juttatás és szabadságmegváltás megállapítása
1.) Bogács Község Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény 2.§ (5)
bekezdése alapján Verhóczki Sándor volt polgármester – 3412. Bogács, Ady Endre u
47. szám alatti lakos – részére a törvényben biztosított végkielégítésen túl egy havi:
425.125 Ft juttatást állapít meg.
2.) Az 1. pontban foglaltakon túl a Képviselő-testület Verhóczki Sándor volt
polgármester részére 2010. évben ki nem vett szabadságának időarányos (18 nap)
megváltásaként 425.125 Ft munkabért figyelembe véve 347.832 Ft kifizetését rendeli
el szabadság megváltás címen.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Csetneki László korelnök felhívta a települési képviselők figyelmét, hogy a megbízólevelük
átvételét követő 30 napon belül kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni, az ehhez szükséges
nyomtatványokat az ülés bezárását követően mindenki vegye át.
Mivel az ülésen több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a korelnök bezárta az ülést.

K.m.f.
Csetneki Ernőné
jegyző

Csendesné Farkas Edit
polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Dr. Képes Ildikó Anna
települési képviselő

Verhóczki György
települési képviselő
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