Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2477 Vereb, Fő út 10. Tel./Fax: 22/238-006
e-mail: verebph@gmail.com
1. napirend

ELŐTERJESZTÉS
a

Képviselő-testület

2019. október 29-ei alakuló ülésére

Tárgy:

A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás

Előterjesztő:

Kósa Ferenc a Helyi Választási Bizottság elnöke

Készítette:

Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen

Az

eredményéről

tárgyalj a: -----

előterjesztéssel

kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

normatív határozat
határozat

A döntéshez

egyszerű

többség szükséges

Gelenlévő képviselők

több, mint fele igen

szavazata)
minősített

többség szükséges (a megválasztott
3 fő - igen szavazata)

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen

x

nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

képviselők

több, mint felének -

Tájékoztató a 2019. október 13-án megtartott helyi
önkormányzati képviselő és polgármester választás
eredményéről

Tisztelt képviselő-testület!
A Helyi Választási Bizottság Elnökeként tájékoztatom Önöket, hogy Vereb Községben a
helyi önkormányzati képviselők és a polgármester megválasztása 2019. október 13-án
törvényes rendben, rendkívüli eseményektől mentesen zajlott le.
A választás eredménye a jogorvoslati határidő leteltével - figyelemmel arra, hogy a
végeredménnyel szemben kifogás nem érkezett - jogerőre emelkedett.
A választás jogerős végeredményéről az alábbiakban tájékoztatom Önöket:

Településünkön a polgármester választás eredménye:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:

630 fő
385 fő 61 %
385 db
5 db
380 db

Kurcz Mária független jelölt
Cséve Szandra Bettina független felölt

191 szavazat 50.26 %
189 szavazat 49,74 %

A választás eredményes volt: a polgármester Kurcz Mária.
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
fü1rn:etlen
fihn?:etlen
füi:rn:etlen
független
független

630 fő
385 fő
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
Kiss Renáta

Fü
Fü
Fü
Fü

viselő · elölt

viselő · elölt

A Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok a megválasztott polgármesternek és
képviselőknek, munkájukhoz sikeres együttműködést, jó erőt, egészséget kívánok.

(Megbízólevelek átadása)

Vereb, 2019. október 13.
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Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2477 Vereb, Fő út 10. Tel./Fax: 22/238-006
e-mail: verebph@gmail.com
2. napirend

ELŐTERJESZTÉS
a

Képviselő-testület

2019. október 29-ei alakuló ülésére

Tárgy:

A települési képviselők és a polgármester eskütétele

Előterjesztő:

Kósa Ferenc a Helyi Választási Bizottság elnöke

Készítette:

Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen

tárgyalja:-----

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat

normatív határozat
határozat

A döntéshez

egyszerű

többség szükséges

(jelenlévő képviselők

több, mint fele igen

szavazata)
minősített

többség szükséges (a megválasztott képviselők több, mint felének 3 fő - igen szavazata)

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen

x

nem
Az

előterjesztést

nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 28. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzati képviselő (a továbbiakban:
önkormányzati képviselő) megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával
keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
A Mötv. 28.§ (2) bekezdése szerint az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló
ülésén, időközi választás esetén a megválasztását követő ülésen a képviselő-testület előtt az 1.
melléklet szerinti szöveggel esküt tesz és erről okmányt ír alá.
A Mötv. 63 .-a szerint a polgármester megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület
előtt és erről okmányt ír alá. Az eskü szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvény éhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a
tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a (megye vagy település vagy
kerület) fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

1.

(Először

a

képviselők

tesznek esküt, a HVB elnöke előmondja az eskü szövegét)

Az önkormányzati képviselő esküjének szövege:

Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Vereb település fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az

eskütevő meggyőződése

szerint)

Isten engem úgy segéljen!

2. (A polgármester a
eskü szövegét)

képviselő-testület előtt

tesz esküt, HVB elnöke

előmondja

az

Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is
megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Vereb település
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.
(Az

eskütevő meggyőződése

Isten engem úgy segéljen!

szerint)

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2477 Vereb,

Fő

út 10. Tel./Fax: 22/238-006

e-mail: verebph@gmail.com
3. napirend

ELŐTERJESZTÉS
a

Képviselő-testület

2019. október 29-ei alakuló ülésére

Tárgy:

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előterjesztő:

Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Készítette:

Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja:-----

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat

normatív határozat
határozat

A döntéshez

egyszerű

többség szükséges

(jelenlévő képviselők

több, mint fele igen

szavazata)
minősített

többség szükséges (a megválasztott képviselők több, mint felének 3 fő - igen szavazata)

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen

x

nem
Az

előterjesztést

nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

Tisztelt Képviselő-testület!

Vereb Község Önkormányzatának polgármestere főállásban látja el feladatát, melynek
elvégzéséért illetményre jogosult. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71.§ (4) bekezdés b) pontja alapján az 501-1500
lakosságszámú település polgármestere a (2) bekezdésben meghatározott összeg - az
államtitkár illetményének (alapilletmény, illetménykiegészítés és vezetői illetménypótlék) 40%-val megegyező összegű illetményre jogosult havonta. Az államtitkár illetménye összesen
997.170.-Ft havonta, melynek 40%-a 398.868.-Ft.
A hivatkozott törvény értelmében Vereb település polgármestere ennek megfelelően bruttó
398.868.-Ft, kerekítve 398.900.-Ft összegű illetményre jogosult havonta.
A polgármestert az illetményen felül havonta költségtérítésre is jogosult, melynek mértékét az
Mötv. 71.§ (6) bekezdése az illetmény 15%-ban határozza meg, azaz (a 398.900.-Ft 15%-a)
havonta bruttó 59.830.-Ft-ban, kerekítve 59.800.-Ft-ban.
Az illetmény és a költségtérítés megállapítására vonatkozóan külön-külön terjesztek be
határozati javaslatot.
Kurcz Mária polgármester előzetes megbeszélésünkön jelezte, hogy a napirendi pont
tárgyalásánál az ülésen bejelenti személyes érintettségét.
A Mötv. 49. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az,
akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati
képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati
képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő
testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából
jelenlevőnek kell tekínteni.
A Képviselő-testületnek előzetesen döntenie kell, hogy Kurcz Mária polgármestert kizárja-e a
polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására irányuló döntéshozatalból.
Kérem a Tisztelt
támogassa!

Képviselő-testületet,

hogy a határozati javaslatokat vitassa meg és

Határozati javaslat 1.
Vereb Község Önkormányzat képviselő-testületének
..... ./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

Határozati javaslat II.

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.... . ./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

Határozati javaslat III.

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
• „ „ ./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

Vereb, 2019. október 21.
Tisztelettel:
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Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2477 Vereb, Fő út 10. Tel./Fax: 22/238-006
e-mail: verebph@gmail.com
4. napirend

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. október 29-ei alakuló ülésére

Tárgy:

Alpolgármester választása titkos szavazással, alpolgármester eskütétele

Előterjesztő:

Kurcz Mária polgármester

Készítette:

Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen

tárgyalja:-----

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat

normatív határozat
határozat

A döntéshez

egyszerű

többség szükséges

Uelenlévő képviselők

több, mint fele igen

szavazata)
minősített

többség szükséges (a megválasztott
felének - 3 fő - igen szavazata)
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető :
igen

x

nem
Az

előterjesztést

nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

képviselők

több, mint

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt
követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a
bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt
illetményükről, tiszteletdíjukról.
Az Mötv. 74.§ (1) bekezdés szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére~
alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban
együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább
egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei
a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015.(II.7.) önkormányzati
rendelet 43. §-a értelmében a képviselő-testület tagjai közül egy alpolgármestert választ, aki
társadalmi megbízatásban látja el feladatait.
Javaslom, hogy Vereb község társadalmi megbízatású alpolgármestere Varjas Tímea
képviselő legyen. Varjas Tímea előzetes megbeszélésünkön jelezte, hogy elfogadja a jelölést
valamint hozzájárul a nyilvános ülésen történő választáshoz, és az ülésen bejelenti személyes
érintettségét.
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.§
(1 a) bekezdése szerint az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a képviselő
testület döntéshozatala saját tagjának. választására, kinevezésére, megbízására vagy
delegálására irányul.
Fentiekre tekintettel Varjas Tímea képviselőt nem kell kizárni a döntéshozatalból.
Alpolgármestert csak titkos szavazással lehet választani. Az alpolgármester választásához
szavazatszámláló bizottságot kell választani. A szavazatszámláló bizottság elnökének
javaslom Kiss Renáta képviselőt, a bizottság tagjainak Cséve Szandra Bettina és Kovács
Bálint képviselőket. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Szabóné Ánosi Ildikó jegyzőt.
A szavazatszámláló bizottság tagjait az Mötv. 49.(1) és (la) bekezdése alapján szintén nem
kell kizárni a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról szóló döntésből.
Az alpolgármester megválasztását követően kerül sor az alpolgármester eskütételére.
Kérem a Tisztelt
támogassa!

Képviselő-testületet,

hogy a határozati javaslatokat vitassa meg és

Határozati javaslat 1.
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..... ./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

Határozati javaslat II.
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
..... ./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
(Titkos szavazás lebonyolítása után)

Határozati javaslat III.
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.„ „./2019.(X.29.)
határozata
az alpolgármester megválasztásáról
Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varjas Tímea képviselőt társadalmi
megbízatású alpolgármesternek megválasztja.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Vereb település fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!

Vereb, 2019. október 21.
Tisztelettel:
polgármester

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2477 Vereb, Fő út 10. Tel./Fax: 22/238-006
e-mail: verebph@gmail.com
5. napirend

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. október 29-ei alakuló ülésére

Tárgy:

Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

Előterjesztő:

Kurcz Mária polgármester

Készítette:

Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen

tárgyalja:-----

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet

Határozat

normatív határozat
határozat

A döntéshez

egyszerű

többség szükséges

(jelenlévő képviselők

több, mint fele igen

szavazata)
minősített

többség szükséges (a megválasztott képviselők több, mint felének 3 fő - igen szavazata)
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen

x

nem
Az

előterjesztést

nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 80.§ (2) bekezdése alapján A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a
képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja
egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával
lemondhat
Vereb település főállású polgármesterének illetménye 398.900.-Ft/hó. 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 alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70%-ban, azaz havi bruttó 139.650.-Ft,
kerekítve 139.700.-Ft összegben határozza meg.
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta
tiszteletdíjának 15%-ban meghatározott költségtérítésre jogosult.
A költségtérítés mértéke ennek megfelelően havi bruttó 20.955.-Ft, kerekítve 21.000.-Ft.
A tiszteletdíj és a költségtérítés megállapítására vonatkozóan külön-külön terjesztek be
határozati javaslatot.
Varjas Tímea képviselő előzetes megbeszélésünkön jelezte, hogy a napirendi pont
tárgyalásánál az ülésen bejelenti személyes érintettségét.
A Mötv. 49. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az,
akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati
képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati
képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő
testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából
jelenlevőnek kell tekinteni.
A Képviselő-testületnek előzetesen döntenie kell, hogy Varjas Tímea képviselőt kizárja-e az
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására irányuló
döntéshozatalból.

Kérem a Tisztelt
támogassa!

Képviselő-testületet,

hogy a határozati javaslatokat vitassa meg és

Határozati javaslat 1.
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..... ./2019.(X.29.)
Határozata

az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésnek megállapítására irányuló
döntéshozatalból való kizárásról
Vereb Község Önkormányzat 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

Határozati javaslat II.
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..... ./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

Határozati javaslat III.
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..... ./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

Tisztelettel:

_(\ /v

~ária
polgármester

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2477 Vereb, Fő út 10. Tel./Fax: 22/238-006
e-mail: verebph@gmail.com
6. napirend

ELŐTERJESZTÉS
a

Képviselő-testület

2019. október 29-i nyilvános ülésére

Tárgy:

A Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása

Előterjesztő :

Kurcz Mária polgármester

Készítette:

Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen

tárgyalja:-----

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet

normatív határozat

Határozat

határozat
A döntéshez

egyszerű

többség szükséges

(jelenlévő képviselők

több, mint fele igen

szavazata)
minősített

többség szükséges (a megválasztott
felének - 3 fő - igen szavazata)
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen

x

nem
Az

előterjesztést

nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

képviselők

több, mint

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 41. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatokat ellátását a képviselő-testület
és szervei biztosítják. A képviselőtestület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke, a képviselő-testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a
polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a
jegyző, továbbá a társulás.
Az Mötv. 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő
ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság
vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről,
tiszteletdíj ukró 1.
Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata
(továbbiakban: SZMSZ) tartalmazza a képviselő-testület bizottságainak felsorolását, a
bizottságok tagjainak létszámát, valamint a bizottságok legfontosabb feladatait, működésükre
vonatkozó szabályokat.
Az Mötv. 58. § (1) bekezdése alapján a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a
képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának
időtartamára. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a
felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy
tagja a polgármester (alpolgármester).
A Képviselő-testület SZMSZ-e Pénzügyi Bizottság megalakítását írja elő 3 fős (képviselők)
létszámmal.
A Pénzügyi Bizottság elnökére és tagjaira az alábbi személyeket javaslom:
Kiss Renáta elnök /képviselő/
Cséve Szandra Bettina tag /képviselő
Kovács Bálint tag /képviselő/
Az előterjesztés az érintettek hozzájárulása esetén nyilvános ülésen tárgyalható. Kiss Renáta,
Cséve Szandra Bettina és Kovács Bálint előzetes megbeszélésünkön jelezte, hogy vállalják a
megbízatást, és hozzájárulnak a nyilvános ülésen történő választáshoz, valamint bejelentik
személyes érintettségüket.
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 saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy
delegálására irányul.
Fentiekre tekintettel a Pénzügyi Bizottság megválasztandó tagjait nem kell kizárni a
döntéshozatalból.
Kérem a Tisztelt
támogassa!

Képviselő-testületet,

hogy a határozati javaslatokat vitassa meg és

Vereb, 2019. október 21.
Tisztelettel:
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polgármester
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Határozati javaslat 1.

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..... ./2019.(X.29.)
határozata
a Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztásáról
Vereb Község Önkormányzatának 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

Határozati javaslat II.

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..... ./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

3

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2477 Vereb,

Fő

út 10. Tel./Fax: 22/238-006

e-mail: verebph@gmail.com
7. napirend
ELŐTERJESZTÉS

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 29-ei ülésére
Tárgy: Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti
és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 1. és 2. függelékének módosítása
Előterjesztő:

Kurcz Mária polgármester

Készítette:

Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen

tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat

A döntéshez

normatív határozat
határozat
egyszerű
minősített

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen x
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43.§ (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja, vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendeletét.
Az önkormányzati rendeletek közül kiemelkedő fontosságú a szervezeti és működési szabályzat, hiszen Mötv. keretjelleggel határozza meg a képviselő-testület működésének általános szabályait, és a helyi sajátosságokhoz igazodó részletek kimunkálása helyi feladat.
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése és Mötv. is felhatalmazást ad arra, hogy a képviselő-testület a törvény keretei között önállóan alakítsa ki szervezetét és működési rendjét.
Az SZMSZ tartalmát illetően a Mötv. nem ad tételes felsorolást, egyes helyeken azonban
utal a szabályozás szükségességére. A Mötv. számos rendelkezésétől nem lehet eltérni, más
esetekben a törvényi rendelkezésnél enyhébb, illetve szigorúbb szabályokat is alkothat a
képviselő-testület.

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 6-ai ülésén megalkotta a
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 212015.(11.07 .) önkormányzati rendeletet, melynek 1. és 2. függeléke tartalmazza a képviselő-testület tagjainak névjegyzékét, és az állandó bizottságok tagjainak névjegyzékét.
A 2019. október 13-ai önkormányzati választást követően megváltozott a képviselő-testület
és a Pénzügyi bizottság összetétele, ezért szükséges módosítani a 2 függelék tartalmát.
A jogszabályszerekesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) Kormányrendelet nem rendelkezik a
rendelet függelékéről, mivel az nem része a rendeletnek és abba normatív jellegű
rendelkezés nem foglalható, ettől függetlenül a rendelet tartalmazhat függeléket. A rendelet
függelékét határozattal kell elfogadni a rendelet elfogadását követően.
Fentiekre tekintettel javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az SZMSZ 1. és 2. függelékét,
melyek a képviselő-testület tagjainak névjegyzékét, és az állandó bizottságok tagjainak
névjegyzékét tartalmazza határozattal fogadja el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Vereb, 2019. október 22.
Tisztelettel:
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Kurcz Mária
polgármester
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Határozati javaslat
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/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 2/2015.(11.7.) 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
1.melléklet Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2019.(X.29.)
határozatához

1. Függelék Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(Il.7.) önkormányzati rendeletéhez
A képviselő-testület tagjainak névjegyzéke

Kurcz Mária

polgármester

Varjas Tímea

alpolgármester

Cséve Szandra Bettina

képviselő

Kiss Renáta

képviselő

Kovács Bálint

képviselő

3

2.melléklet Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozatához

/2019.(X.29.)

2. Függelék Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.07.) önkormányzati rendeletéhez

Állandó bizottságok tagjainak névjegyzéke

Pénzügyi Bizottság

Elnök:
Képviselő
Képviselő

tag:
tag:

Kiss Renáta
Cséve Szandra Bettina
Kovács Bálint

4

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2477 Vereb,

Fő

út 10. Tel./Fax: 22/238-006

e-mail: verebph@gmail.com
8. napirend
ELŐTERJESZTÉS

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 29-ei ülésére
Tárgy: Polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő :

Kurcz Mária polgármester

Készítette:

Kurcz Mária polgármester

Előzetesen

tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat

A döntéshez

normatív határozat
határozat
egyszerű

minősített

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen
igen x
nem

közzétehető:

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület alakuló ülésén a polgármester döntése szerint ismertetheti azokat a
célokat, elképzeléseket, amelyekért a településen, a ciklus során dolgozni kíván, és amelyek
megvalósítása érdekében számít a képviselő-testület, a helyi civil szervezetek, gazdálkodó
szervezetek, valamint a lakosság együttműködésére .
Kurcz Mária polgármester asszony szóban terjeszti

elő

programját.

Vereb, 2019. október 22.

Tisztelettel:~~
Kurcz Mária
polgármester

2

A POLGÁRMESTERI PROGRAM
Azt hiszem az önkormányzatiság történetének legváltozatosabb 5 éve vár az újonnan
megválasztott képviselő-testületre Vereben. Az önkormányzati választások után egyértelmű
számomra, hogy településünk lakói a változások mellett tették le voksukat.
„ Ha azt akarod, hogy a környezeted megváltozzon, akkor a változást magaddal kell
kezdeni!"- ennek a szellemében szeretném a jövőben polgármesteri munkámat illetve a
település életét szervező munkámat végezni.
Önkormányzatunk legfontosabb feladata, hogy kötelező feladatait megfelelő szinten a
következő években is ellássa.
A 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. rendelkezik a helyben biztosítható
közfeladatokról, ezek:

kötelező

1. településfejlesztés, településrendezés
2. településüzemeltetés
3. közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló intézmények
elnevezése
4. egészségügyi alapellátás
5. környezet-egészségügy
6. óvodai ellátás
7. kulturális szolgáltatás
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
9. lakás-és helyiséggazdálkodás
10. hajléktalan ellátás
11 . helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
12. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok
13. kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása
14. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás
15. sport, ifjúsági ügyek
16. nemzetiségi ügyek
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása
19. hulladékgazdálkodás

A kötelező feladatok ellátását a helyi rendeleteink, határozataink következetes végre
hajtásával kívánom megvalósítani.
Véleményem, csak az az Önkormányzat tud felszínen maradni, amelyik a helyi értékek
ismeretére, azok továbbvitelére szervezi programját. Sajnálatos, de a választási eredmény
tükrében azok az értékek, melyek mentén végeztük elmúlt két évtizedben munkánkat választóink
számára nem képeznek követendő értéket és változásra van szükség.
Úgy gondolom, mivel számomra mindig „Vereb volt az első" most is így kell lennie és teret kell
engednem a változást akarók kezdeményezéseinek. Eddig Vereb életét meghatározó aktivisták
bejelentették számomra, hogy készek a hátralépésre és szívesen lesznek a továbbiakban részt
vevőként élvezői a település életének. Ezeket a döntéseket tiszteletben tartom és ígérem, az

újonnan belépő aktivistáknak az Önkormányzat alkalmazásában álló csekély (6 fő) létszámú
dolgozóinkkal ott leszünk mellettük minden ránk osztott munkában.
Önkormányzatunk munkáját az elkövetkező
Önkormányzati Hivatal fogja segíteni.

években

is

a

Kápolnásnyéki

Közös

Önkormányzatunk gazdálkodása, fejlesztése szempontjából kiemelt feladat hárul továbbra is a
Pénzügyi Bizottságra. A Bizottság jóváhagyása nélkül e tárgyban döntést a Képviselő-testület
nem dönthet, éppen ezért úgy tartottam volna egészségesnek és igazán bizonyítottnak a
településért érzett közös munka vállalását a választási eredmény tükrében, ha ezt a Bizottság
elnöki teendőt Cséve Szandra Bettina látja el. A Bizottság döntésének végrehajtását elsőrendű
feladatomnak fogom tartani, így kötelezőnek tartom magamra nézve a Bizottsági tagok
döntését és Kiss Renáta elnöki megbízását.
A település fejlesztés projekt ötleteiről és megvalósításának forrásairól is közösen kell
döntenünk. Folyamatban levő pályázatunk a Ravatalozó építésére beadott pályázat.
Legfontosabb fejlesztési területnek még mindig az utak, járdák rendbetételét tartom, de kész
vagyok más javaslat elfogadására.
Nagyobb falat a település belvízrendezésének teljes kiépítése, mely csak állami támogatással
valósítható meg a település anyagi helyzetének ismeretében. Amíg ez a közel 500M Ft-os
beruházás nem készül el mindig problémánk lesz egy-egy kiadós esőzés után.
Pályázatainkat ez idáig helyben a Képviselő-testület tagjai által írtuk. Ha ezt a feladatot nem
tudjuk tovább vinni 20%-kal is megemelkedhetnek fejlesztésünk költségei.
Ismételten felhívom mindenki figyelmét arra, amit minden programomban leírok a település
minden verebié. Nem a polgármesteré, nem a képviselőké minden lakosé. Olyan lesz
amilyenné az itt élők teszik. A változás minden egyes lakónkban benne van! Kész vagyok
változni, várom az ötleteket, segítőket a várva várt változtatásokhoz! Minden megoldható
közösen. Ha akarjuk, ha készek vagyunk dolgozni érte és meg tudjuk teremteni pénzügyi
forrásait!

Vereb, 2019.10.29.
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Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2477 Vereb, Fő út 10. Tel./Fax: 22/238-006
e-mail: verebph@gmail.com
9. napirend

ELŐTERJESZTÉS
a

Képviselő-testület

2019. október 29-ei alakuló ülésére

Tárgy:
Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, összeférhetetlenségi és
méltatlansági, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvétel szabályairól
Előterjesztő:

Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Készítette:

Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen

tárgyalja:-----

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat

normatív határozat
határozat

A döntéshez

egyszerű

többség szükséges

Gelenlévő képviselők

több, mint fele igen

szavazata)
minősített

többség szükséges (a megválasztott képviselők több, mint felének 3 fő - igen szavazata)

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen

x

nem
Az

előterjesztést

nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 32.§-a rögzíti az önkormányzati képviselő jogait és kötelezettségeit. Tájékoztatni
szeretném Önöket, hogy a polgármesterre és a képviselőkre egyéb kötelezettségek is
vonatkoznak, amelyeket szintén az Mötv. rögzít.

Összeférhetetlenség
A Mötv. 36. § (1) és (2) bekezdése értelmében:
Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem
képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához
szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet
a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el,
amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól,
Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől
(vezetőjétől) kapta, kivéve

aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori,
valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el;

szerkesztői,

ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó,
köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője,
foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja;
b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője;
e)

kormánytisztviselő;

d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses
állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal hivatásos állományú tagja;
e)

jegyző (főjegyző), aljegyző,

köztisztviselője,

polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal

alkalmazottja;

f) más települési önkormányzatnál képviselő;

g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester;
h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági

társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság
által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes
közreműködője, képviselet ellátására jogosultja;
i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági
társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet
ellátására jogosultja.

A települési önkormányzati

képviselő

nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke,

főpolgármester, főpolgármester-helyettes.

Összeférhetetlenségi eljárás

A Mötv. 37. § (1) és (2) bekezdése szerint:

Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az
összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles
megszüntetni.

Méltatlanság
A Mötv. 38.§ (4) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő megválasztásától
számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló
törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban:
adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme
benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni
az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az
adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az
adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről
írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.

Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
A Mötv. 39.§ (1) és (2) bekezdés értelmében:
Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január l-jétől
számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az
önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös
háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt:
hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.
(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az
önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat,
természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.

Vereb, 2019. október 21.
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