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VEREB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE

A 2019.10.29-ÉN MEGTARTOTT
NYILVÁNOS ALAKULÓ ÜLÉSRŐL

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. október 29-i nyilvános alakuló ülésen hozott döntései

Rendeletek:

Határozatok:

73/2019 .(X.29.) határozat napirendi pontok elfogadásáról
74/2019.(X.29.) határozat döntés szavazásból való kizárásról
75/2019.(X.29.) határozat a polgármester illetményének megállapításáról
76/2019.(X.29.) határozat a polgármester költségtérítésének megállapításáról
77/2019.(X.29.) határozat a szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztásáról
78/2019.(X.29.) határozat a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról
79/2019 .(X.29.) határozat az alpolgármester megválasztásáról
80/2019.(X.29.) határozat az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésnek megállapítására irányuló
döntéshozatalból való kizárásról
81/2019 .(X.29 .) határozat az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
82/2019 .(X.29 .) határozat az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
83/2019 .(X.29.) határozat a Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztásáról
84/2019 .(X.29.) határozat a Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról
85/2019.(X.29.) határozat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata 1. és 2. függelékének
elfogadásáról

Jegyzőkönyv

amely készült Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. október 29. napján megtartott nyilvános alakuló ülésén

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Vereb Fő utca 10.

Jelen vannak:

Kurcz Mária polgármester
Cséve Szandra Bettina képviselő
Kiss Renáta képviselő
Kovács Bálint képviselő
Varjas Tímea képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
dr.Kiszler Judit aljegyző
Meghívott vendégként jelen: Hollósi Jánosné a Helyi Választási Bizottság Elnökhelyettese
Jegyzőkönyvvezető: Németh Ildikó önkorm.referens

Kurcz Mária polgármester:
Köszöntötte a megjelenteket és az ünnepélyes alakuló ülést 18.00 órakor megnyitotta. Megköszönte a
bizalmat, hogy ismét öt választották meg polgármesternek. Megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozatképes 5 fö jelenlétével, majd isme1tette a meghirdetett napirendi pontokat.
Kérdezi van-e valakinek egyéb véleménye, hozzászólása a napirendi pontokkal kapcsolatosan. Megállapította,
a döntéshozatalban 5 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek
jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, a nyilvános alakuló
ülés napirendi pontjait elfogadta, Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
73/2019.(X.29.)
Határozata
napirendi pontok elfogadásáról
Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a 2019.10.29-i nyilvános
alakuló ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
2. A települési képviselők és a polgármester eskütétele
3. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
4. Alpolgármester választása titkos szavazással (szavazatszámláló bizottság elnökének, tagjainak
megválasztása) alpolgármester eskütétele
5. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
6. A Pénzügyi bizottság tagjainak megválasztása
7. Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 1. és 2. függelékének módosítása
8. Polgármesteri program ismertetése
9. Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, összeférhetetlenségi és méltatlansági, valamint
a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvétel szabályairól
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

A nyilvános ülés napirendjei a tárgyalás sorrendjében:
1. A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
2. A települési képviselők és a polgármester eskütétele
3. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
4. Alpolgármester választása titkos szavazással (szavazatszámláló bizottság elnökének, tagjainak
megválasztása) alpolgármester eskütétele
5. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
6. A Pénzügyi bizottság tagjainak megválasztása
7. Vereb Község Önkonnányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 1. és 2. függelékének módosítása
8. Polgármesteri program ismertetése
9. Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, összeférhetetlenségi és méltatlansági, valamint
a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvétel szabályairól
1. Napirend
A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás
(1.számú mellékletben a tájékoztató)

eredményéről

Kurcz Mária polgármester:
Felkérte Hollósi Jánosnét, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, hogy a választás eredményéről adjon
tájékoztatást.
Hollósi Jánosné Helyi Választási Bizottság Elnökhelyettese:
A választás eredményéről nyújt tájékoztatást.
Településünkön a polgármester választás eredménye:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
630 fő
385 fö
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:
385 db
5 db
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:
380 db
Érvényes szavazólapok száma:
Kurcz Mária független jelölt
191 szavazat
Cséve Szandra Bettina független jelölt
189 szavazat
A választás eredményes volt: a polgármester Kurcz Mária.

61 %

50.26 %
49,74 %

Képviselőválasztás

eredménye:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
A jelölt neve

Jelölő

Háder János József
Varias Tímea
Kerekes Erzsébet
Cséve Szandra Bettina
Kovács Bálint Sándor
Kiss Renáta
Nyárainé Boromisza Klára
Jámbor Györgyi
Szemerédi Tamás
Szabó János

független
független
független
független
független
független
független
független
füg12:etlen
független

630 fö
385 fö
385 db
5 db
380 db

szervezet/független jelölt

61 %

Kapott
szavazat

érvényes
93
188
109
181
140
185
87
93
118
112

Megválasztott képviselők:

Var·as Tímea
Cséve Szandra Bettina
Kovács Bálint Sándor

Fü
Fü
Fü

viselő· elölt
viselő· elölt

A Helyi Választási Bizottság nevében gratulált a megválasztott polgármesternek és képviselőknek,
munkájukhoz sikeres együttműködést, jó erőt, egészséget kívánt, majd átadta a megbízóleveleket.

2. Napirend
A települési képviselők és a polgármester eskütétele
(2.számú mellékletben az eskü szövege)
Kurcz Mária polgármester:
Felkérte a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, Hollósi Jánosnét, hogy
képviselők, majd a polgármester eskütételében.

működjön

közre

először

a

Hollós Jánosné a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese:
Felkérte a képviselőket az eskü letételére. A képviselők letették az esküt, aláírták és átvették az
esküokmányokat. Felkérte a polgármestert az eskü letételére. A polgármester letette az esküt, aláírta és átvette
az esküokmányt.

3. Napirend
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
(3 .számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezetek)
Kurcz Mária polgármester:
Bejelentette személyes érintettségét a napirendi pont tárgyalásánál.
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a képviselő
testület döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy személyesen érint. A Képviselő-testületnek előzetesen
döntenie kell, hogy Kurcz Mária polgármestert kizárja-e a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítására irányuló döntéshozatalból. Javasolja, hogy Kurcz Mária polgármestert a testület ne zárja ki a
döntéshozatalból.
Kurcz Mária polgármester:
Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt szavazásból történő kizárásról
szóló határozat-tervezettel kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet.
Ké1i, aki a tervezetet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, hogy a döntéshozatalban 5 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a
jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A Képviselő-testület 4 igen 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2019.(X.29.)
Határozata
döntés szavazásból való kizárásról
Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kurcz Mária polgármestert nem zárja
ki a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására irányuló döntéshozatalból.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Szabóné Ánosi Ildikó jegyző:
Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (alábbiakban: Mötv.) 71.§ (4)
bekezdés b) pontja alapján Vereb település főállású polgármestere 398.900,- Ft összegű illetményre jogosult
havonta.
Kurcz Mária polgármester:
Kérdezi van-e valakinek egyéb véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt polgármesteri
tiszteletdíjról szóló határozat-tervezettel kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja
a tervezetet.
Kéri, aki a tervezetet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, hogy a döntéshozatalban 5 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a
jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A Képviselő-testület 4 igen 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2019.(X.29.)
Határozata
a polgármester illetményének megállapításáról

Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kurcz Mária polgármester illetményének összegét
2019. október 13. napjától havi bruttó 398.900.-Ft-ban határozza meg.
A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző:
Az Mötv. értelmében a polgármester az illetményen felül havonta költségtérítésre is jogosult, melyet
hivatkozott történy havonta bruttó 59.800,- Ft-ban határoz meg.
Kurcz Mária polgármester:
Kérdezi van-e valakinek egyéb véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt polgármesteri
költségtérítésről szóló határozat-tervezettel kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra
javasolja a tervezetet.
Kéri, aki a tervezetet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, hogy a döntéshozatalban 5 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a
jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A Képviselő-testület 4 igen 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2019.(X.29.)
Határozata
a polgármester költségtérítésének megállapításáról

Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kurcz Mária polgármester költségtérítésének összegét
2019 . október 13. napjától havi bruttó 59.800.-Ft-ban határozza meg.
A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

4. Napirend
Alpolgármester választása titkos szavazással (szavazatszámláló bizottság elnökének, tagjainak
megválasztása) alpolgármester eskütétele
(4.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezetek)

Kurcz Mária polgánnester:
Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló törvény szerint a képviselő-testület a polgánnester javaslatára,
titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére
alpolgánnestert választ. Itt Vereben az a hagyomány, hogy a legtöbb szavazatot kapott képviselőt kérjük fel
alpolgármesternek. Varjas Tímea képviselő rendelkezik a legtöbb szavazattal, aki előzetes egyeztetés alapján
úgy nyilatkozott, hogy megválasztása esetén elvállalja ezt a tisztséget, így Vereb község társadalmi
megbízatású alpolgármesterének Varjas Tímeát javasolta.
Kovács Bálint Sándor képviselő:
Mik lesznek az alpolgármester feladatai?
Kurcz Mária polgármester:
Teljes jogkörrel helyettesíti a polgármestert távolléte esetén, illetve rengeteg feladat vár ránk, ezeket kell majd
leosztani, természetesen lesznek konkrét feladatai is. A tennivalók aztán nyilván habitus, beállítottság alapján
is kerülnek majd kiosztásra a képviselőkhöz és az alpolgá1mesterhez.
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző:
A Mötv. 49. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek
a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Azonban az Mötv. 49.§ (la) bekezdése szerint az (1)
bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a képviselő-testület döntéshozatala saj át tagjának
választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul. Fentiekre tekintettel Varjas Tímea
képviselőt nem kell kizárni a döntéshozatalból.
Kurcz Mária polgármester:
Alpolgármestert csak titkos szavazással lehet választani. Az alpolgánnester választásához először
szavazatszámláló bizottságot kell választani. A szavazatszámláló bizottság elnökének javasolja Kiss Renáta
képviselőt, a bizottság tagjainak Cséve Szandra Bettina és Kovács Bálint Sándor képviselőket.
Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Szabóné Ánosi Ildikó jegyzőt. Megkérdezte a javasolt képviselőktől,
vállalják-e az alpolgármester választás szavazatszámláló bizottsági feladatait.
Kiss Renáta képviselő:
Vállaja a feladatot, és hozzájárul a nyilvános ülésen történő döntéshozatalhoz, valamint bejelenti személyes
érintettségét a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásra irányuló döntéshozatalban.
Cséve Szandra Bettina képviselő:
Vállaja a feladatot, és hozzájárul a nyilvános ülésen történő döntéshozatalhoz, valamint bejelenti személyes
érintettségét a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásra irányuló döntéshozatalban.
Kovács Bálint Sándor képviselő:
Vállaja a feladatot, és hozzájárul a nyilvános ülésen történő döntéshozatalhoz, valamint bejelenti személyes
érintettségét a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásra irányuló döntéshozatalban.
Kurcz Mária polgármester:
Megállapította, hogy a szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak jelölt képviselők bejelentették
személyes érintettségüket, azonban az Mötv. 49.§ (la) bekezdése alapján nem kell őket kizárni a
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásra irányuló döntéshozatalból.
Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása Kiss Renáta képviselő szavazatszámláló bizottság elnöki
megválasztásáról szóló határozati javaslattal kapcsolatosan. Hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a határozati javaslatot.
Kéri, aki a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
Megállapította, hogy a döntéshozatalban 5 fő vesz részt, a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nincs, a
jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2019.(X.29.)
Határozata
a szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztásáról
Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester választás titkos szavazását
lebonyolító szavazatszámláló bizottság elnökének Kiss Renáta képviselőt választja meg.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali
Kurcz Mária polgármester:
Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása Cséve Szandra Bettina és Kovács Bálint Sándor képviselők
szavazatszámláló bizottsági tagi megválasztásáról szóló határozati javaslattal kapcsolatosan. Hozzászólás
hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a határozati javaslatot.
Kéri, aki a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
Megállapította, hogy a döntéshozatalban 5 fő vesz részt, a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nincs, a
jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2019.(X.29.)
Határozata
a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról
Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester választás titkos szavazását
lebonyolító szavazatszámláló bizottság tagjainak Cséve Szandra Bettina és Kovács Bálint képviselőket
választja meg.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Kurcz Mária polgármester:
Javasolta a testületnek, hogy Varjas Tímea képviselőt válassza meg társadalmi megbízatású
alpolgármesternek. Ismertette a titkos szavazással kapcsolatos teendőket és felkérte a szavazatszámláló
bizottságot a választás lebonyolítására. Az alpolgármester választás titkos szavazása lebonyolításának idejére
szünetet rendelt el.
(5 perc szünet)
Kurcz Mária polgármester:
Felkérte Kiss Renáta képviselőt, a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét
a szavazásról készített jegyzőkönyv alapján.
Kiss Renáta képviselő, szavazatszámláló bizottság elnöke:
Az alpolgármester választás a vonatkozó jogszabályok szerint törvényesen lezajlott. A választásról külön
jegyzőkönyv készült, mely a képviselő-testületi jegyzőkönyv melléklete. Elmondta, hogy 5 képviselő
szavazott, az urnában 5 érvényes szavazólap volt. Bejelentette, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal
Varjas Tímea képviselőt alpolgármesternek megválasztotta.
Kurcz Mária polgármester:
A szavazatszámláló bizottság elnökének tájékoztatója alapján megállapította, hogy a döntéshozatalban 5 fő
vett részt, a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nincs, ajegyzőnekjogszabálysértésre vonatkozó jelzése
nem volt.
Továbbá megállapította, hogy Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2019.(X.29.)

Határozata
az alpolgármester megválasztásáról
Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testü lete Varjas Tímea képviselőt 2019. október 29. napjától
társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali
Vadas Tímea alpolgármester:
Megköszönte a bizalmat.
Kurcz Mária polgármester:
Felkérte Varjas Tímea alpolgármestert az eskü letételére.
A:z alpolgármester letette az esküt és átvette az esküokmányt.

5. Napirend
Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
(S .számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezetek)
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző:
Az alakuló ülés kötelező napirendje az alpolgánnester tiszteletdíjának és költségtérítésnek megállapítása. A
törvény alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy,
hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át., melynek egészéről
vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. Ennek
megfelelően Vereb település társadalmi megbízatású alpolgármestere bruttó 179.600.-Ft.-Ft összegű
tiszteletdíjra jogosult havonta.
Varjas Tímea alpolgármester:
Bejelenti személyes érintettségét a napirend tárgyalásánál.
Kurcz Mária polgármester:
A törvény értelmében a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy személyesen érint. A
Képviselő-testületnek előzetesen döntenie kell, hogy Varjas Tímea képviselőt kizárja-e az alpolgármester
tiszteletdíjának és költségtérítésnek megállapítására irányuló döntéshozatalból. Javasolja, hogy Varjas Tímea
képviselőt a testület ne zárja ki a döntéshozatalból.
Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása a javaslattal kapcsolatosan. Hozzászólás hiányában
elfogadásra javasolj a az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a határozati javaslatot.
Kéri, aki a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
Megállapította, hogy a döntéshozatalban 5 fö vesz részt, a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nincs, a
jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt.
Megállapította, hogy Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2019.(X.29.)

Határozata
az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésnek megállapítására irányuló
döntéshozatalból való kizárásról

Vereb Község Önkonnányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Varjas Tímea képviselőt nem zárja ki az
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésnek megállapítására irányuló döntéshozatalból.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Kurcz Mária polgármester:
Vereb település polgármestere, amennyiben társadalmi megbízatásban látná el feladatát bruttó 199.500.-Ft
összegű tiszteletdíjra lenne jogosult havonta. Ennek megfelelően Vereb település társadalmi megbízatású
alpolgármesterének maximum bruttó 179.550.-Ft összegű tiszteletdíjat állapíthat meg a képviselő-testület
havonta.
Javaslom, hogy a társadalmi megbízatású alpolgám1ester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70%-ban, azaz havi bruttó 139.650.-Ft, kerekítve 139.700.-Ft
összegben határozza meg.
Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztéssel, a határozati javaslattal kapcsolatosan.
Hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a határozati
javaslatot.
Kéri, aki a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
Megállapította, hogy a döntéshozatalban 5 fő vesz részt, a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nincs, a
jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt.
Megállapította, hogy Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2019.(X.29.)
Határozata
az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varjas Tímea alpolgármester tiszteletdíjának összegét
2019. október 29. napjától havi bruttó 139.700.-Ft-ban határozza meg.
A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Kurcz Mária polgármester:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester
havonta tiszteletdíjának 15%-ban meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Az alpolgármester
tiszteletdíját 139.700.-Ft összegben határozta meg a testület, a költségtérítés mértéke ennek megfelelően
(15%) havi bruttó 20.955.-Ft. Javasolja, hogy Varjas Tímea társadalmi megbízatású alpolgármester
költségtérítésnek összegét a képviselő-testület 21.000.-Ft-ban határozza meg.
Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztéssel, a határozati javaslattal kapcsolatosan.
Hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a határozati
javaslatot. Kéri, aki a határozati javaslatban foglaltakat az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, hogy a döntéshozatalban 5 fő vesz részt, a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nincs, a
jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt.
Továbbá megállapította, hogy Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2019.(X.29.)
Határozata
az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról

Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varjas Tímea alpolgármester költségtérítésének
összegét 2019. október 29. napjától havi bruttó 21.000.-Ft-ban határozza meg.
A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

6. Napirend
A Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása
(6.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezetek)
Kurcz Mária polgármester:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az azt
követő ülésen a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait. A
Képviselő-testület SZMSZ-e a Pénzügyi Bizottság megalakítását írja elő 3 fős létszámmal. A Pénzügyi
Bizottság elnökére és tagjaira az alábbi személyeket javasolja: Kiss Renáta elnök (képviselő), Cséve Szandra
Bettina tag (képviselő), Kovács Bálint tag (képviselő). Kérdezi a jelöltektől , hogy megválasztásuk esetén
vállalják-e a feladatot, hozzájárulnak-e a nyilvános ülésen történő döntéshozatalhoz.
Kiss Renáta képviselő:
Vállaja a jelölést, hozzájárul a nyilvános ülésen
érintettségét.

történő

döntéshozatalhoz, valamint bejelenti személyes

Cséve Szandra Bettina képviselő:
Vállaja a jelölést, hozzájárul a nyilvános ülésen
érintettségét.

történő

döntéshozatalhoz, valamint bejelenti személyes

Kovács Bálint:
Vállalja a jelölést, hozzájárul a nyilvános ülésen
érintettségét.

történő

döntéshozatalhoz, valamint bejelenti személyes

Kurcz Mária polgármester:
Megállapította, hogy a pénzügyi bizottság elnökének és tagjainak jelölt képviselők bejelentették személyes
érintettségüket, azonban az Mötv. 49.§ (la) bekezdése alapján nem kell őket kizárni a pénzügyi bizottság
tagjainak megválasztásra irányuló döntéshozatalból.
Az SZMSZ szerint a Pénzügyi Bizottság létszáma 3 fő, l elnökből és 2 tagból áll. Először a Pénzügyi Bizottság
elnökének személyére tesz javaslatot, Kiss Renáta képviselőt javasolja.
Kérdezi van-e valakinek más javaslata, véleménye, hozzászólása az előterjesztéssel, határozati javaslattal
kapcsolatosan. Hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a
határozati javaslatot.
Kéri, aki a határozati javaslatban foglaltakat a Pénzügyi Bizottság elnökének személyéről elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
Megállapította, hogy a döntéshozatalban 5 fő vesz részt, a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nincs, a
jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt.
Megállapította, hogy Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2019.(X.29.)
Határozata
a Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztásáról
Vereb Község Önko1mányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság elnökének 2019. október 29.
napjától Kiss Renáta képviselőt választja meg.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Kurcz Mária polgármester:
Pénzügyi Bizottság tagjainak Cséve Szandra Bettina és Kovács Bálint képviselőket javasolj a.
Kérdezi van-e valakinek más javaslata, véleménye, hozzászólása az előterjesztéssel, határozati j avaslattal
kapcsolatosan. Hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a
határozati javaslatot.
Kéri, aki a határozati javaslatban foglaltakat a Pénzügyi Bizottság tagjainak személyéről elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
Megállapította, hogy a döntéshozatalban 5 fö vesz részt, a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nincs, a
jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt.
Megállapította, hogy Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2019.(X.29.)
Határozata
a Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról
Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság tagjainak 2019. október 29.
napjától Cséve Szandra Bettina képviselőt, és Kovács Bálint képviselőt választja meg.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

7. Napirend
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 1. és 2. függelékének módosítása
(7.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezet)
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző:
Az Alaptörvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény is felhatalmazást ad arra, hogy a
képviselő-testület a törvény keretei között önállóan alakítsa ki szervezetét és működési rendjét, megalkossa a
Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát. A törvény alapján a képviselő-testület az alakuló vagy
az azt követő ülésen a törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendeletét. A Képviselő-testület nem kíván létre hozni újabb bizottságot, így a hatályos
rendelet nem szorul módosításra.
A Képviselő-testületnek a testület személyeiben bekövetkezett változásokra tekintettel viszont határozattal
kell elfogadni az SZMSZ 1. és 2. függelékét, melyek a képviselő-testület tagjainak névjegyzékét, az állandó
bizottságok tagjainak névjegyzékét tartalmazza.
Kurcz Mária polgármester:
Kérdezi van-e valakinek más javaslata, véleménye, hozzászólása az előterjesztéssel, a függelékek
módosításáról szóló határozati javaslattal kapcsolatosan. Hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a határozati javaslatot.
Kéri, aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, hogy a döntéshozatalban 5 fö vesz részt, a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nincs, a
jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt.
Megállapította, hogy Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2019.(X.29.)
Határozata
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata 1. és 2. függelékének
elfogadásáról
Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Vereb Község Önkormányzat Képviselő
testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/201 5.(Il.7.) önkormányzati

rendelet
l .függelék A képviselő-testület tagjainak névjegyzéke,
2.függelék Állandó bizottságok tagjainak névjegyzéke
tartalmát és azokat a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja:
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester, Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
A határozat végrehajtási határideje: azonnal
l .melléklet Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2019.(X.29.) határozatához
1. Függelék Vereb Község Önkonnányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.7.) önkormányzati
rendeletéhez
A képviselő-testület tagjainak névjegyzéke
Kurcz Mária

polgármester

Varjas Tímea

alpolgármester

Cséve Szandra Bettina

képviselő

Kiss Renáta

képviselő

Kovács Bálint

képviselő

2.melléklet Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2019.(X.29 .) határozatához
2. Függelék Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.07.) önkormányzati
rendeletéhez
Állandó bizottságok t agjainak névjegyzéke

Pénzügyi Bizottság
Elnök:
Képviselő

tag:
Képviselő tag:

Kiss Renáta
Cséve Szandra Bettina
Kovács Bálint

8. Napirend
Polgármesteri program ismertetése
(8.számú mellékletben a program)
Kurcz Mária polgármester:
Minden képviselőnek készítettem egy gyűjteményt a hatályos rendeleteinkről, kérem ezeket áttekinteni, és
javaslatot tenni a változtatásra. A programomat szívesen közzéteszem, szeretném minden verebi lakossal
megismertetni, feltenni a honlapra, facebook-ra. Semmi olyan nincs benne, amit ne vállalnék fel 100%-ig.
Munkatervünk szerint 11.13-án lenne képviselői fogadóóra, ezt Kovács Bálint miatt át kellene tenni, így
11.20-án 17.00 órától lehetne a fogadóóra, 18.00 órától közmeghallgatás. 12.11-én tartnánk egy képviselő
testületi ülést. A Bursa Hungarica eredményeket és a szociális tűzifát is tárgyalni kellene, ezek kapcsán még
11.20-án betennénk egy ülést a közmeghallgatást követően. Javaslom évi utolsó ülésünket 12.04-én 18.00
órára ütemezni.

Szabóné Ánosi Ildikó jegyző:
A szociális tűzifa kapcsán rendeletet kell alkotnia a testületnek, ez tartalmazza a jogosultsági feltételeket, ill.
hogy hogyan jut el a lakossághoz a tűzifa.
Varjas Tímea alpolgármester:
Javaslom a következő testületi ülést november 21 -re.

9. Napirend
Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, összeférhetetlenségi és méltatlansági, valamint a
köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvétel szabályairól
(9 .számú mellékletben a tájékoztató)
Kurcz Mária polgármester:
Felkéri Szabóné Ánosi Ildikó jegyzőt, tájékoztassa a testületet a képviselők legfőbb kötelezettségeiről.
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet a képviselők kötelezettségeire vonatkozó fontosabb szabályokról,
amelyeket a Magyarország helyi önkom1ányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) rögzít.
Az egyik legfontosabb a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség, amelynek a megválasztásától számított 30
napon belül eleget kell tenni.
A képviselőket a törvényben szabályozott összeférhetetlenségi szabályokról is tájékoztatja.
Az Mötv.egyik fontos pontja a méltatlanság fogalma. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a képviselő-testület
megválasztott tagjainak nem lehet az adóhatóság által nyilvántartott köztartozásuk. A képviselő a
megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló
törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba, melyet ügyfélkapun keresztül tud intézni.
Kéri a képviselőket, aki a tájékoztatót tudomásul vészi, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, alakszerű határozat mellőzésével a tájékoztatást tudomásul vette.

Egyebek
Kurcz Mária polgármester:
A temetőből el szeretnénk szállítani a régi sírköveket. Sajnos kiderült, hogy az Önkormányzatot illető 900 m2ből 450 m2-t szemétlerakónak használnak. A jelenlegi szabályozás szerint, aki sírkövet csináltat, annak a
korábbit el kell szállíttatnia. Ezen kívül villanyt kell vinnünk a temetőbe. Mindez kb. 2 millió Ft. Meg kell
majd nézni, hogy hogyan lehet mindent elszállítani, ez még egyeztetés tárgyát képezi a Depónia Kft.-vel. Ez
veszélyes hulladéknak minősül, tehát drága az elhelyezés. Sajnos a számlázás nem zökkenőmentes, nagyon
ritkán számláznak, és alkalmanként óriási összegekről szóló számlákat kapunk. A 2019. évet is egy 600.000,Ft-os szemétszállítási díjról szóló számlával kezdtük. Ez egy ilyen kis önkormányzatot, mint a miénk, nagyon
érzékenyen érint.
A környezetvédelmi alapra fizetünk talajterhelési díjakat, megrendeltünk 16 fát, erre most van egy program,
és még másik 8 fát ültetnénk egy másik helyre a Zuhogóhoz. Az ültetést dokumentálni kell, és feltölteni. Ezt
is szeretnénk megcsinálni.
4-én lesz a Berény út műszaki átadása.
Folyamatosan felmerül a zebra iránti igény, mert az utunk közút, és minden egyszerűnek tűnő projekt nagy
költséggel jár és borzasztó körülményes, be kell vonni a közútkezelőt és a Magyar Államot is. A 8011 út a
Magyar Államé, nem önkormányzati. Nekünk jutnak a kötelezettségek. A zebra kb. 1.000.000,- Ft és kb . fél
év. Mérlegelni kell, hogy biztosítjuk a forrást és elindítjuk a projektet, vagy megtanítjuk a gyerekeket
közlekedni . Én alávetem magam a testület döntésének.
Forrásteremtésre sok ötlet jött. Mindezekkel kapcsolatban nyomatékosítom, hogy az én szavazatom csak egyet
ér, ugyanúgy, mint a többi képviselő szavazata. Annyi a különbség, hogy nekem ez a munkám, én itt vagyok,
engem itt megtalálnak az emberek.

Szabóné Ánosi Ildikó jegyző:
A képviselők havi 20.000,- Ft tiszteletdíjban részesülnek, aki le akar mondani
megteheti, és a testület a következő ülésen dönt róla.

erről

az

összegről,

írásban

Cséve Szandra Bettina képviselő :
Kaptam egy megkeresést, lenne valaki, aki a faültetést támogatná, találjunk majd módot rá, hogy támogathassa
a települést.
Kurcz Mária polgánnester:
A képviselői tiszteletdíj kapcsán még annyit, hogy ezért sokat kell dolgozni, a képviselőknek ott kell lenniük
a rendezvényeken, és sokszor hozott anyagból dolgozunk, abból gazdálkodunk, amit ki-ki otthonról hoz.
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző:
Sági Tibor járási hivatalvezető jelezte, hogy sajnos csak a következő ülésre tud eljönni, mert Gárdonyban is
most van az alakuló ülés. Jó munkát kíván az új Képviselő-testületnek.
Kurcz Mária polgánnester:
Egyéb hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt és a Képviselő-testület nyilvános ülését 19.20 órakor
bezárta.
Kmf.
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