ESZTERGÁLYHORVÁTI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2017.

JEGYZŐKÖNYV
az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 19-én
16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek száma: 1/2017.
Határozatok száma: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/2017.
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JEGYZŐKÖNYV

Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. január 19-én megtartott nyilvános üléséről
Határozatok:
Sorszáma
2
3
4
5
6
7
8

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)
1(II.20.)

kódja
Z1
G1
B13, B12
B12
B6, B4
Z1
Z1

Tárgya

A települési képviselők tiszteletdíjáról
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Kapcsolódó
Kódja
önkormányzati rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)
9/2015.(I.20.) önk.rendelet A2
módosítása
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2/2017.
Jegyzőkönyv
Készült: az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 19-én 16,00 órai
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége
Esztergályhorváti, Deák F. út 1.
Jelen vannak: - Rékasi Csabáné polgármester
- Réti Tibor alpolgármester
- Farkasné Pálfy Valéria
- Bézsenyi Zoltánné
- Török Zoltán képviselők
/5 tagú testületből 5 fő/
Meghívott: -

Kovács Katalin jegyző
Hegedüs Lóránt aljegyző
Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető

Rékasi Csabáné polgármester:
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a
határozatképességet, javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 5 fő igenlő
szavazatával /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint:

Napirend:
1./ Esztergályhorváti Önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
2./ Esztergályhorváti Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
3./ Polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének felülvizsgálata.
Előadó: Bézsenyi Zoltánné Ügyrendi Bizottság elnöke
4./ Alpolgármester tiszteletdíjának,
felülvizsgálata.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester

költségtérítésének,

képviselők

tiszteletdíjának

5./ Egyéb ügyek:
a) START munkaprogramban való részvétel.
b) Esztergályhorváti Önkormányzat tulajdonát képező 771 hrsz-ú ingatlan vásárlási
kérelme.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
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Napirendek tárgyalása:
1./ Esztergályhorváti Önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
/Munkaterv tervezete, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette a munkaterv tervezetét, javasolta elfogadását.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
2/2017.(I.19.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2017. évi munkatervét – a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt –
előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester

2./ Esztergályhorváti Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, és határozati javaslatot.
Rékasi Csabáné polgármester az együttműködési megállapodás elfogadását javasolja.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
3/2017.(I.19.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta az Esztergályhorváti Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést és
az alábbi határozatot hozta:
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1./ A képviselő-testület Esztergályhorváti község önkormányzata és az
Esztergályhorváti Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata között a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 80. § (2) bekezdésének
végrehajtására kötött együttműködési megállapodást megismerte, azt – az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felkéri Esztergályhorváti község polgármesterét, hogy a
szerződéskötést követő 30 napon belül Esztergályhorváti község Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását
terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő:értelemszerűen
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

3./ Polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének felülvizsgálata.
Előadó: Bézsenyi Zoltánné Ügyrendi Bizottság elnöke
/Előterjesztés és határozati javaslat, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot. Elmondta, hogy az
Ügyrendi Bizottság előzőleg már megtárgyalta, és elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Rékasi Csabáné polgármester bejelentette, hogy személyes érintettségére hivatkozva a döntésben
nem kíván részt venni.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az előterjesztésben foglaltakat, majd 4 fő igen
szavazattal 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
4/2017.(I.19.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
a Mötv. 71.§-a alapján Rékasi Csabáné társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját
2017. január 1. napjától havi bruttó 149.400- Ft-ban, költségtérítését havi 22.400,- Ft-ban
állapítja meg.
Felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény és a költségtérítés számfejtéséről, kifizetéséről
gondoskodjon.
Felelős: Kovács Katalin jegyző
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
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Rékasi Csabáné polgármester bejelentette, hogy a költségtérítésről lemond, és kéri, hogy a
tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült utazási költségei megtérítését
maximum 22.400,- Ft összegben engedélyezze a képviselő-testület. /Kérelem a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
5/2017.(I.19.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
Rékasi Csabáné polgármester 2017. január 19-én kelt kérelmében foglaltak
alapján tudomásul veszi, hogy a 4/2017.(I.19.) számú határozattal megállapított
22.400,- Ft összegű költségátalányáról lemond 2017. január 1. napjával.
Rékasi Csabáné társadalmi megbízatású polgármester részére engedélyezi
tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült utazási
költségeinek megtérítését maximum 22.400,- Ft/hó összegben.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést
tegye meg.
Felelős: Kovács Katalin jegyző
Határidő: azonnal, folyamatos

4./ Alpolgármester tiszteletdíjának,
felülvizsgálata.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester

költségtérítésének,

képviselők

tiszteletdíjának

a/ Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének felülvizsgálata.
/Előterjesztés és határozati javaslat, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, az alpolgármester tiszteletdíját bruttó 38.000,- Ftban, költségtérítését 5.700,- Ft-ban javasolja megállapítani.
Réti Tibor alpolgármester személyes érintettségére hivatkozva nem vesz részt a szavazásban.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 4 fő igen szavazattal 1 fő
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:

6/2017.(I.19.) számú határozat:
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Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
a
Mötv. 81.§.(2)-(3) bekezdése alapján Réti Tibor társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától havi bruttó 38.000,- Ft-ban,
költségtérítését havi 5.700,- Ft-ban állapítja meg.
Felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj, a költségtérítés számfejtéséről, kifizetéséről
gondoskodjon.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző
Határidő: azonnal, ill. folyamatos

Réti Tibor alpolgármester bejelentette, hogy a költségtérítés teljes összegéről lemond.
/Bejelentés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A képviselő-testület az alpolgármester bejelentését egyhangúlag tudomásul vette.

b/ Képviselők tiszteletdíjának felülvizsgálata.
/Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette a rendelet-tervezetet, javasolva elfogadását.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete:
A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 9/2015.(I.20.) önkormányzati
rendeletének módosításáról.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

5./ Egyéb ügyek:
a) START munkaprogramban való részvétel.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
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Előadó elmondta, hogy az idei évben is lehetőség van a START munka programban részt venni.
Javasolja 7 fő foglalkoztatásával a belterületi közutak karbantartására a kérelem benyújtására.
Ennek keretében kisebb gépek beszerzésére is lehetőség nyílik.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
7/2017.(I.19.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2017. évi járási startmunka mintaprogramban részt kíván venni 7 fő
foglalkoztatásával, belterületi közutak karbantartására.
Pozitív elbírálás esetén a képviselő-testület támogatja az esetlegesen szükséges
közbeszerzési eljárások megindítását.
Felhatalmazza a polgármestert a kérelem benyújtására.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

b) Esztergályhorváti Önkormányzat tulajdonát képező 771 hrsz-ú ingatlan vásárlási
kérelme.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
Előadó részletesen ismertette Tóth Zsolt Esztergályhorváti, Mátyás utca 12. szám alatti lakos
tárgyra vonatkozó kérelmét. Elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában több pici, szűk
terület van, ami csak gondot jelent, azokat rendben kell tartani.
Hozzászólás:
Farkasné Pálfy Valéria képviselő: Értékesíteni kell, de azért nem kell elherdálni. Szűk területről
van szó, ha rendbe teszi, mindenki jól jár, 200.000,- Ft-ban javasolja meghatározni a vételi árat.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
8/2017.(I.19.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
értékesíti az Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő zártkert 771 hrsz-ú, 3313 m2
területű, gyümölcsös, rét művelési ágú ingatlanát 200.000,- Ft vételárért Tóth Zsolt
Esztergályhorváti, Mátyás utca 12. szám alatti lakos – kérelmére – részére.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző
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Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 16 óra 29 perckor bezárta

Kmft.

Rékasi Csabáné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző
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