JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án
megtartott alakuló testületi ülésén.

Helye:

Művelődési Ház
Domony, Fő út 89.

Jelen vannak: Tantó Csaba polgármester, Czifráné Benedek Katalin, Gohér Mihály, NemeczÉzsiás János, Pauló, Pető Zoltán, Tantó Viktor települési képviselő, Bognár
Józsefné jegyző.
Tantó Csaba polgármester:
Tisztelettel köszönti az alakuló testületi ülésen megjelent, települési képviselőket, meghívott
vendégeket, valamint a jelenlévő lakosságot. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel
a 7 fő megválasztott képviselő közül 7 fő jelen van. Elmondja, hogy a választás után a
következő eredmény született: Tantó Csaba polgármester, Czifráné Benedek Katalin, Gohér
Mihály, Nemecz-Ézsiás János, Pauló, Pető Zoltán, Tantó Viktor települési képviselő. A falu
eldöntötte, hogy mely személyeket szeretne polgármesternek és képviselőknek. Kéri a
képviselőket, hogy státusztól függetlenül odaadással tegyenek a faluért! Köszöni a falu
minden lakójának a szavazatokat a választáson!
Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A képviselő-testület tagjai az
elhangzottakat megtárgyalták, a napirendet 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadták el:
1.) Ünnepélyes megnyitó
2.) Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
3.), Képviselők, Polgármester eskütétele
4.) SZMSZ felülvizsgálata, módosítása
SZÜNET
5.) Polgármester illetményének elfogadása
6.) Alpolgármester megválasztása, eskütétele
7.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
8.) Bizottságok megválasztása
9.) Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2006. (X. 26.) sz. rendelete
a települési képviselők költségtérítéséről, módosítása.
Bognár Józsefné jegyző:
Tájékoztatja az alakuló ülésen megjelenteket, hogy a 2013. évi XXXVI. törvény a választásról
módosult. Az alakuló ülésnek a tematikája változott, már nem a korelnök vezeti az alakuló
ülést, hanem az új polgármester.
2. NAPIREND
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek
átadása
Előadó: Benkó Lajosné, Helyi Választási Bizottság elnöke
Benkó Lajosné HVB elnök:
Köszönt mindenkit. Röviden tájékoztatja a jelenlévőket a helyi választás eredményeiről. 347
szavazattal Tantó Csabát választotta meg a lakosság polgármesternek. Felsorolja a
képviselőket, s az összesített szavazati eredményeiket.
A Helyi Választási Bizottság törvényellenes cselekedetet nem észlelt a választások során.
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3. NAPIREND
Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Előadó: Benkó Lajosné, Helyi Választási Bizottság elnöke
Benkó Lajosné HVB elnöke:
Felkéri a képviselőket, hogy az eskütétel kivételéhez álljanak fel, s mondják utána az eskü
szövegét.
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Domony fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Benkó Lajosné, Helyi Választási Bizottság elnöke:
Megkéri a jelenlévőket, hogy a polgármester eskütételéhez álljanak fel.
Felolvassa az eskü szövegét, melyet Tantó Csaba mond utána.
„Én, Tantó Csaba becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Domony fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Benkó Lajosné, Helyi Választási Bizottság elnöke gratulál, s kiosztja a megbízóleveleket és jó
munkát kíván mindenkinek.
4. NAPIREND
Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Bognár Józsefné jegyző
Bognár Józsefné jegyző:
A polgármester illetményének elfogadása. A törvényi előírást figyelembe véve, 448.700,-Ft
lenne a polgármester illetménye lakosságszám arányosan. A költségátalány az illetmény 15%a, 67.305,-Ft elfogadása szükséges. Javaslatát szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal 1 fő tartózkodása
mellett, az alábbi határozatot hozták:
48/2014. (X. 20.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tantó Csaba fő állású
polgármester részére 2014. október 12-től bruttó 448.700,-Ft, azaz négyszáznegyvennyolc
ezer hétszáz forint illetményt állapít meg.
A képviselő-testület Tantó Csaba fő állású polgármester részére, 67.305,-Ft költségátalányt
fogadott el
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a polgármester illetményével kapcsolatos
szükséges intézkedéseket tegye meg.
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Határidő: 8 nap
Felelős: jegyző
5. NAPIREND
SZMSZ felülvizsgálata, módosítása
Előadó: Bognár Józsefné jegyző
Bognár Józsefné jegyző:
A 11/2008 (IX.16.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára javaslata, lehetőség a
törvény erejénél fogva a meglévő bizottságok elfogadása, Pénzügyi Ellenőrző bizottság,
Művelődési és Sport bizottság, Ügyrendi és Szavazatszámláló bizottság. Az alpolgármesterek
számával kapcsolatban a falu lakosságszámát tekintve egy fő alpolgármester meghatározását
tartja ésszerűnek, mely az SZMSZ–ben is meg volt határozva.
Tantó Csaba polgármester:
A jegyző asszony javaslatát, a Szervezeti Működési Szabályzat felülvizsgálatára, a
bizottságokkal; Pénzügyi Ellenőrző bizottság, Művelődési és Sport bizottság, Ügyrendi és
Szavazatszámláló bizottság, illetve az egy fő alpolgármester megjelölésével, szavazásra
bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a
következő határozatot hozta:
49/2014. (X. 20.) sz. ÖKT határozat

Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2008. (IX..16.) sz. Ökt
rendeletét felülvizsgálta, a Pénzügyi Ellenőrző bizottság, Művelődési és Sport bizottság, Ügyrendi
és Szavazatszámláló bizottság és 1 fő alpolgármester személyét tudomásul vette.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Bognár Józsefné jegyző:
Kihirdeti a jelenlévőknek, a képviselő-testület a Szervezeti Működési Szabályzatát
felülvizsgálta és a 3 bizottságot (Pénzügyi Ellenőrző bizottság, Művelődési és Sport bizottság,
Ügyrendi és Szavazatszámláló bizottság) és az 1 fő alpolgármester személyét kéri tudomásul
venni.
Rövid szünet
6. NAPIREND
Alpolgármester megválasztása
Előadó: Tantó Csaba polgármester
Tantó Csaba polgármester:
Javaslatot tesz az alpolgármester személyére, a hagyomány szerint, a legtöbb szavazatot
kapott képviselő személyére teszi a javaslatot, aki Nemecz-Ézsiás János. Nyílt szavazással
javaslatát szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen
szavazattal 1 fő tartózkodása mellett a következő határozatot hozta:
50/2014. (X. 20.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete NEMECZ-ÉZSIÁS JÁNOS
települési képviselőt alpolgármesternek választja meg a 2014-2019. évi önkormányzati
ciklus idejére.
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Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Benkó Lajosné HVB elnök:
Felkéri az alpolgármestert, hogy az eskütétel kivételéhez álljon fel, s mondja utána az eskü
szövegét.
„Én, Nemecz-Ézsiás János becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Domony
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
7. NAPIREND
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Tantó Csaba polgármester
Bognár Józsefné jegyző:
Az alpolgármester tiszteletdíját a törvény beszabályozza, 1501-10000 fő lakosságszámú
településesetében, 157.045-201.915,-Ft összegben.
Tantó Csaba polgármester:
Javasolja az alpolgármester részére a kezdő összeg meghatározását a tiszteletdíj összegére a
157.045,-Ft-ot, valamint a tiszteletdíj 15%-ában meghatározni a költségtérítést az
alpolgármester résére. Javaslatát szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 6 igen szavazattal 1 fő tartózkodása mellett a következő határozatot hozta:
51/2014. (X. 20.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete NEMECZ-ÉZSIÁS JÁNOS
alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 12. napjától 157.045,-Ft, azaz százötvenhét
ezer negyvenöt forint összegben állapítja meg.
A képviselő-testület az alpolgármester költségtérítés összegét 157.045,-Ft 15%-ban határozza
meg.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8. NAPIREND
Bizottságok megválasztása
Tantó Csaba polgármester:
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjainak személyére a javaslata: Pauló Pál, Czifráné Benedek
Katalin, Pető Zoltán. Javaslatát szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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52/2014. (X. 20.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-2019. évi önkormányzati
ciklusra megválasztja az Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot.
A bizottság tagjai:

Pauló Pál települési képviselő
Czifráné Benedek Katalin települési képviselő
Pető Zoltán települési képviselő

Felelős: jegyző az SZMSZ-ben történő módosítás végrehajtására
Határidő: folyamatos
Tantó Csaba polgármester:
Művelődési és Sport Bizottság tagjainak személyére a javaslat: Gohér Mihály, Czifráné
Benedek Katalin, Tantó Viktor. Javaslatát szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
53/2014. (X. 20.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-2019. évi önkormányzati
ciklusra megválasztja az Művelődési és Sport Bizottságot.
A bizottság tagjai
:

Gohér Mihály települési képviselő
Czifráné Benedek Katalin települési képviselő
Tantó Viktor települési képviselő

Felelős: jegyző az SZMSZ-ben történő módosítás végrehajtására
Határidő: folyamatos
Tantó Csaba polgármester:
Ügyrendi és Szavazatszámláló bizottság tagjainak személyére a javaslat: Gohér Mihály, Pauló
Pál, Tantó Viktor. Javaslatát szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
54/2010. (X. 20.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-2019. évi önkormányzati
ciklusra megválasztja az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottságot.
A bizottság tagjaie:

Gohér Mihály települési képviselő
Pauló Pál települési képviselő
Tantó Viktor települési képviselő

Felelős: jegyző az SZMSZ-ben történő módosítás végrehajtására
Határidő: folyamatos

9. NAPIREND
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2006. (X. 26.) sz. rendelete a
települési képviselők költségtérítéséről, módosítása
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Bognár Józsefné jegyző:
Tájékoztatásul elmondja, hogy bruttó 40.000,-Ft tiszteletdíj volt az előző képviselő-testület
részére meghatározva.
Tantó Csaba polgármester:
Javaslata, hogy maradjon a bruttó 40.000,-Ft/hó összeg, azzal a kitétellel aki igazolatlanul
hiányzik, ne kapja meg a tiszteletdíjat. Javaslatát szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő rendeletét alkotja:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (X. 20.) sz. rendelete
a 6/2006. (X.26.) sz. a települési képviselők költségtérítéséről szóló rendelet
módosításáról
Domony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 2011 évi CLXXXIX. törvény 35. §.
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
és egyéb juttatásairól a következő rendeletet alkotja:
1. §.
(1) Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre, bizottságok
képviselő-, valamint a bizottságok nem képviselő tagjaira.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre, akinek járandóságairól a képviselőtestület az 2011 évi CLXXXIX tv. alapján külön rendelkezik.
2. §
(1) Az alpolgármesternek és a képviselőknek a képviselő-testület képviseletében vagy
megbízásából végzett tevékenységgel összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt
szükséges költségét meg kell téríteni. A képviselői költségek kifizetését a polgármester
engedélyezi.
(2) Az alpolgármester részére az illetményének/ tiszteletdíjának 15%-nak megfelelő
költségtérítés illeti meg.
(3) Az eseti megbízás teljesítésekor felmerülő költségek megtérítéséről a megbízóval
igazoltatott elszámolás alapján a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
3. §

(1) A képviselő-testület a testületi tagok tiszteletdíját egységesen bruttó 40.000,- Ft összegben
állapítja meg havonta.
4. §

(1) A R. 2. és 3. §-ában részletezett költségtérítést és tiszteletdíjat a polgármesteri hivatal
számolja el és gondoskodik azok kifizetéséről.
(2) A R. 2. §-ában meghatározott eseti elszámolás benyújtásakor a megbízott kérheti a soron
kívüli megtérítést. Ez esetben a kifizetésnek 8 napon belül meg kell történnie.
5.

§.

(1) A képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotásakor felülvizsgálja e
rendeletet.
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(2) A juttatás elszámolását és kifizetését a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság félévenként
ellenőrzi.
6. §.
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Domony, 2014. október 21.
Tantó Csaba
Polgármester

Bognár Józsefné
jegyző

Kihirdetésre került:
2014. október 22.
Bognár Józsefné
jegyző

Tantó Csaba polgármester:
A lakosság nevében köszöni az elhangzottakat. Több hozzászólás hiányában az ülést bezárja.
K. m. f.
Tantó Csaba
Polgármester

Bognár Józsefné
jegyző
jegyzőkönyvvezető
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