
Jegyzőkönyv

Készült: A  Ludányhalászi  Községi  Önkormányzat  Képviselő  –testületének 
2010. október 12-én megtartott alakuló üléséről.

Jelen vannak: Kovács Imre polgármester és 6 fő települési képviselő.

A  korelnök  köszönti  a  képviselő-testület  alakuló  ülésén  megjelenteket. 
Megállapítja,  hogy  a  testület  határozatképes,  mivel  a  polgármester  és  6  fő 
képviselőből 6 fő jelen van.
A képviselő-testület ülését megnyitja.

Brunda József korelnök kéri a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő alábbi 
napirendi pontokat tárgyalja meg:

1.Napirend: Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájékoztatója 
a választás eredményéről, megbízólevelek átadása
Előterjesztő: Juhász Józsefné HVB elnök

2. Napirend:  Az önkormányzati képviselők eskütétele
Előterjesztő: Juhász Józsefné HVB elnök

3. Napirend: A polgármester eskütétele
Előterjesztő: Juhász Józsefné HVB elnök

4. Napirend: A polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

5. Napirend: A polgármester illetményének megállapítása
Előterjesztő: Brunda József korelnök

6. Napirend: Alpolgármester választása
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

7. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Kereszti Márta jegyző

8. Napirend: Képviselői, alpolgármesteri tiszteletdíjjak megállapítása
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

9. Napirend: Egyebek



1.Napirend: Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájékoztatója a 
választás eredményéről, megbízólevelek átadása

Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva (I. számú melléklet)

A korelnök megköszöni a HVB elnökének a tájékoztatót, majd felkéri Juhász 
Józsefnét,  hogy  a  képviselőknek  és  a  polgármesternek  adja  át  a 
megbízóleveleket.

2. Napirend: Az önkormányzati képviselők eskütétele

Brunda József korelnök megkéri a HVB elnökét, hogy a képviselő-testület 
tagjaitól vegye le az esküt.

A képviselő-testület tagjai a HVB elnöke előtt leteszik a II. számú melléklet 
szerinti esküt.

3. Napirend: A polgármester eskütétele

A korelnök megkéri Kovács Imre polgármester urat az eskü letételére.

Kovács Imre polgármester Juhász Józsefné HVB elnök előtt leteszi a II. számú 
melléklet szerinti esküt.

4. Napirend: A polgármesteri program ismertetése

Brunda József korelnök felkéri a polgármester urat, hogy a 4. napirendi pontként 
ismertesse polgármesteri programjait.

A polgármesteri program a jegyzőkönyvhöz csatolva (III. számú melléklet).

5. Napirend: A polgármester illetményének megállapítása

A napirendi pont tárgyalása előtt a polgármester bejelenti, hogy nem kíván részt 
venni a döntéshozatalban.

A  korelnök  felkérésére  Kereszti  Márta  jegyző  részletesen  ismerteti  a 
polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati 
képviselők  tiszteletdíjáról  szóló  1994.  évi  LXIV.  Törvény  –  a  polgármester 
díjazására  vonatkozó – 3.  §.  – 4/A  §-ait  illetve a költségtérítésre vonatkozó 
18.§-át.



A testület a polgármester illetményére 6 igen szavazattal,  1 tartózkodással  az 
alábbi határozatot hozta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
90/2010. (X.12.) határozata

A  képviselő-testület  Kovács  Imre  polgármester 
havi  illetményét  a  polgármesteri  tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők  tiszteletdíjáról  szóló  többszörösen 
módosított  1994.  évi  LXIV  törvényben  előírtak 
alapján 2010. október 3-tól bruttó 425.000 Ft-ban 
állapítja meg.
A  képviselő-testület  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a 
munkabér  folyósítása  érdekében  a  szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2010.10.20.
Felelős: Kereszti Márta jegyző

A testület a polgármester költségátalányára vonatkozóan 5 igen szavazattal és 2 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
91/2010. (X.12.) határozata

 A  képviselő-testület  Kovács  Imre  polgármester 
választása  alapján  és  kérelmének  megfelelően 
illetményének  24,7  %  -  ának  megfelelő  106.000 
Ft/hó költségátalányt állapít meg 2010. október 3-tól.

A  képviselő-testület  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a 
költségátalány  kifizetése  érdekében  a  szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Kereszti Márta jegyző

Brunda  József  korelnök  felkéri  Kovács  Imre  polgármestert  az  ülés  további 
vezetésére.



6. Napirend: Alpolgármester választása

Kovács  Imre  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  törvényekben  foglaltak  alapján  a  képviselő-testület 
saját  tagjai  közül  a  polgármester  javaslatára  titkos  szavazással  a  képviselő-
testület  megbízatásának  időtartamára,  a  polgármester  helyettesítésére, 
munkájának segítésére alpolgármestert választ.

A  polgármester  a  kislistás  választáson  elért  szavazatok  és  a  felkérések 
elvállalása alapján alpolgármester jelöltkén az alábbi személyeket javasolja:

Brunda József
Szeles Marianna
Végh Imre Gergely

A  képviselő-testület  tagjai  egyetértettek  azzal,  hogy  az  alpolgármesterként 
javasolt személyek neve a szavazólapra felkerüljön.

A  titkos  szavazás  lebonyolításához  a  polgármester  szavazatszámláló  bizottság 
létrehozását javasolja az alpolgármesterként nem jelölt három képviselőből.
A bizottság tagja: Bódiné Fenyvesi Mónika, Ádám Norbert, Sútor Csaba.

A testület a javaslattal egyetértett.

A szavazás lebonyolítását követően Bódiné Fenyvesi Mónika az SZSZB elnöke 
ismerteti az eredményt:

Érvényes szavazatok száma 7 szavazat
Brunda József  3 szavazat.
Szeles Marianna 2 szavazat
Végh Imre 2 szavazat

Mivel egyik jelölt sem kapta meg a minősített többséghez szükséges 4 szavazatot, 
továbbá a második és harmadik helyen szereplő jelölt azonos számú szavazatot 
kapott, így köztük újabb szavazást kell lebonyolítani.

A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv csatolva. (IV. sz. melléklet)

A szavazás lebonyolítását követően az SZSZB elnöke ismerteti, hogy mind a hét 
szavazat  érvényes  volt,  amelyből  Végh  Imre  4,  Szeles  Marianna  3  szavazatot 
kapott.

A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv csatolva. (V. sz. melléklet)

Végh Imre képviselő kijelenti, hogy visszalép az alpolgármester jelöléstől.



Az SZSZB elnöke  megállapítja,  hogy  a  fenti  két  szavazás  eredményeként,  az 
alpolgármester jelölt Brunda József.
A testület  tagjai  egyetértenek  azzal,  hogy  Brunda  József  alpolgármester  jelölt 
neve felkerüljön a szavazólapra.
A szavazás lebonyolítását követően az SZSZB elnöke ismerteti az eredményt:

Érvényes szavazatok száma: 7 szavazat
Brunda József: 7 szavazat

A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv csatolva. (VI. sz. melléklet)

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
92/2010. (X.12.) határozata

A  képviselő-testület  Brunda  József  képviselőt  társadalmi 
megbízatású  alpolgármesternek  a  képviselő-testület 
megbízatásának időtartamára megválasztotta.

Brunda József megköszöni a bizalmat és a korelnök előtt leteszi az esküt.

7. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Kereszti Márta jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a képviselő-testület 3/2007 
(03.23.)  számú  rendeletével  elfogadott  Szervezeti  Működési  Szabályzat  2. 
számú  melléklete  tartalmazza  a  települési  képviselők  névsorát,  így  az  új 
képviselők megválasztásával szükséges ennek módosítása, illetve a 6. § (1) – (2) 
bekezdése feltünteti a képviselők létszámát és határozatképességhez szükséges 
létszámot.

A képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2010. (X.13.) önkormányzati rendelete

A képviselő – testület a módosított 8/2003. (04.18.) 
sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és Működési 
Szabályzat  módosítására  a  VII.  számú  melléklet 
szerinti rendeletet alkotja.



8. Napirend: Képviselői, alpolgármesteri tiszteletdíjjak megállapítása

Kovács Imre polgármester  javasolja,  hogy ez a napirendi pont és bizottságok 
megválasztása a következő ülésen kerüljön tárgyalásra.
A testület a javaslattal egyhangúan egyetértett.

9. Napirend: Egyebek

Kereszti  Márta  jegyző  tájékoztatja  a  testületi  tagokat,  hogy  a  polgármester 
megválasztását  követő  az  önkormányzati  képviselő  a  megbízó  levelének 
átvételétől számított 30 napon belül köteles vagyonnyilatkozatot tenni.

Több kérdés, észrevétel nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

Kovács Imre Kereszti Márta
polgármester     jegyző



Községi Önkormányzat képviselő-testülete
L u d á n y h a l á s z i
2010. év 12. sz.

2010. október 12-én megtartott alakuló ülés
j e g y z ő k ö n y v e


