JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. október 21-én megtartott alakuló ülésén,
a Művelődési Ház színháztermében

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,
Dr. Bakos Beáta, Bertalan László, Major Ferencné, Gyárfás Lajos, Seresné Lados
Éva, Szöllősi János, Tóth Imre 9 fő képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Lajkó Terézia jegyző,
Szűcs Zoltán Lajos a Helyi Választási Bizottság elnöke,
Csonka Mátyás László a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese,
Földváriné Greiz Ágnes a Helyi Választási Bizottság tagja,
Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője,
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,
Gonda József Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
vezetője,
Silye András a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezetője,
Müllerné Braun Erika Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ
vezetője,
Tóth József a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója,
Szikszai János a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi
Tagintézményének vezetője,
Donkó Veronika a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság külsős tagja,
Kovács Zsuzsanna a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság külsős
tagja,
Major Antal Mihály a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság külsős
tagja,
Baginé Gavaldik Lívia az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság külsős tagja,
Karkusné Dósa Zsuzsanna az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság külsős tagja,
Dr. Körei-Nagy József rendőr alezredes, Jászberényi Rendőrkapitányság
vezetője,
Tóth Dániel rendőr főhadnagy, a Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka
a lakosság részéről kb. 130 fő.
Drávucz Katalin: nagy szeretettel, és tisztelettel köszönti a jelen lévőket, majd
elmondja köszöntő beszédét:
Ma ünnepélyes keretek között megalakul Jászladány új Képviselő-testülete.
Köszönöm a választópolgároknak a bizalmat, akik a jelen lévő új testületre
szavaztak, és lehetőséget adtak nekem, mint polgármesternek, és a Képviselőtestületi tagoknak a folytatásra. Külön köszönet családtagjainknak türelmükért,
kitartásukért, támogatásukért. Legutóbb 2011 novemberében találkoztunk ilyen
apropóból, amikor az időközi választáson mandátumot nyert képviselők ültek itt
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ugyanígy. Közülük többen ma is itt ülnek, mert ők újra bizalmat kaptak. Ők a
megmondhatói annak, hogy ma már szerencsére teljesen más hangulatban jöhettünk
el erre az ünnepélyes eseményre, mint három évvel ezelőtt. Valóban ünneplőbe
öltözhettünk, valóban a feladattal foglalkozhatunk, és nem kicsinyes támadások
kivédésével. Készültem erre az alkalomra, és előkerestem három évvel ezelőtt
elmondott beszédemet, hogy ötleteket merítsek belőle. Nem sikerült ötleteket lopnom
magamtól, az a beszéd valóságos hadi helyzetben íródott, merőben más
körülmények között. Akkor arról beszéltem, hogy az önkormányzat pénzügyi
egyensúlyának helyreállítása nagyon nehéz lesz. Most azt mondom, hogy
önkormányzati szinten nincs lejárt határidejű kifizetetlen számla, adósságállomány,
kimerített hitelkeret. Akkor arról beszéltem, hogy átvizsgálva az alapítványi iskola
működését megtaláljuk a megoldást a fenntarthatóságra. Most azt mondom nincs
alapítványi iskola, de van egy mindenki által elfogadott katolikus iskola. Akkor arról
beszéltem, hogy nélkülözhetetlen az összehangolt együttműködő munka a
rendőrséggel, és a polgárőrséggel. Most azt mondom megyei szinten példaértékű a
közös munka, és az önkormányzat támogatása a polgárőrség és a rendőrség
irányába. Kedves képviselő hölgyek, és urak. A mai este az utolsó, hogy 2011
novemberét, és az azt megelőző állapotokat emlegessük. Többé nem lehet már
hivatkozás, hogy mit örököltünk 2011-ben. Most rendben van a kassza, nincsenek
adósságaink, energiáinkat egyértelműen a jövő építésére, Jászladányra, és a
jászladányi emberekre, az ő boldogulásukra tudjuk fordítani. Hiszem, hogy új időszak
kezdődik településünk életében, az építkezés, a fejlődés ideje. Mindehhez bízom
benne, hogy nagy segítségünkre lesznek a hivatal és az önkormányzat valamennyi
intézményének dolgozói. Az ő jelenlétük nagy erőt jelent, és szükséges céljaink
eléréséhez. Végezetül szeretnék jó munkát, jó egészséget kívánni a képviselőknek,
és sikereket a most létrejövő Képviselő-testületnek.
Drávucz Katalin polgármester megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 9 fővel határozatképes. A kiküldött meghívóban 10 napirendi pont szerepel
nyílt ülésben. Megkérdezi, hogy van-e valakinek módosító, vagy plusz napirendi pont
javaslata?
(Módosító javaslat nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 10 napirendi pontot nyílt ülésen tárgyal a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
263/2014. (X. 21.) sz. határozata
Napirend elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:
N a p i r e n d :
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Polgármester megnyitja az ülést.
1./

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2014. október 12-én
megtartott önkormányzati választásról és annak eredményéről
Előadó:
Szűcs Zoltán Lajos Helyi Választási Bizottság elnöke

2./

Önkormányzati képviselők eskütétele, esküokmány és megbízó levelek
ünnepélyes átadása
Esküvevő: Szűcs Zoltán Lajos a Helyi Választási Bizottság elnöke

3./

Polgármester eskütétele, esküokmány és megbízó levél ünnepélyes
átadása
Esküvevő: Szűcs Zoltán Lajos a Helyi Választási Bizottság elnöke

4./

Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó:
Bagi Zsolt képviselő

5./

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző
(5 perc szünet, a rendelet kihirdetésére)

6./

Bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

7./

Alpolgármester megválasztása titkos szavazással,
esküokmány és megbízó levél ünnepélyes átadása
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

8./

Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

9./

Képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet jóváhagyása
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző

10./

Fontos tájékoztatások
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző

eskütétele,

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek

1 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2014. október 12-én megtartott
önkormányzati választásról és annak eredményéről
Szűcs Zoltán Lajos Helyi Választási Bizottság elnöke
Előadó:
Drávucz Katalin: átadja a szót Szűcs Zoltán Lajosnak, a Helyi Választási Bizottság
elnökének.
Szűcs Zoltán Lajos: elmondja tájékoztatóját a választásról és annak eredményéről.
(A tájékoztató teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) Tájékoztatja a
jelen lévőket, hogy a megbízólevelek jogszabályban meghatározott hivatalos átadása
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október 17-én megtörtént. A Helyi Választási Bizottság nevében kíván polgármester
asszonynak, valamint az új Képviselő-testületnek munkájukhoz erőt, jó egészséget,
kitartást, és sok szerencsét.
Drávucz Katalin: megkérdezi a Képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye, hozzáfűzni valója a tájékoztatóhoz?
(Hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a Helyi Választási
Bizottság tájékoztatóját a 2014. október 12-i választásról?
A Képviselő-testület a tájékoztatót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
264/2014. (X. 21.) sz. határozata
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatójának elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Helyi
Választási Bizottság tájékoztatóját a 2014. október 12-én megtartott
önkormányzati választásról, és annak eredményéről.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Helyi Választási Bizottság helyben
értesülnek

2 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Önkormányzati képviselők eskütétele, esküokmány és megbízó levelek
ünnepélyes átadása
Esküvevő: Szűcs Zoltán Lajos a Helyi Választási Bizottság elnöke
Drávucz Katalin: a képviselők eskütételére kerül sor, átadja a szót Szűcs Zoltán
Lajosnak.
(A teremben tartózkodók felállnak.)
Szűcs Zoltán Lajos HVB elnök előmondásával megtörténik a Jászladány
Nagyközségi Önkormányzat képviselőinek eskütétele, majd az esküokmányok
ünnepélyes átadása. (Az eskü szövege jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
3 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Polgármester eskütétele, esküokmány és megbízó levél ünnepélyes átadása
Esküvevő: Szűcs Zoltán Lajos a Helyi Választási Bizottság elnöke
Drávucz Katalin: átadja a szót Szűcs Zoltán Lajosnak.
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(A teremben tartózkodók felállnak.)
Szűcs Zoltán Lajos HVB elnök előmondásával megtörténik a Jászladány
Nagyközségi Önkormányzat polgármesterének, Drávucz Katalinnak eskütétele, majd
az esküokmányának ünnepélyes átadása. (Az eskü szövege jegyzőkönyvhöz
mellékelve.)

4 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Bagi Zsolt képviselő
Drávucz Katalin: bejelenti érintettségét, határozathozatalnál nem kíván szavazni.
Bertalan László: szintén bejelenti érintettségét, és ő sem kíván szavazni.
Bagi Zsolt: a polgármester illetményének megállapítását törvény szabályozza, mely
a mindenkori helyettes államtitkár illetményének 60%-a lehet. A helyettes államtitkár
illetménye bruttó 747.878,- Ft. Ezen összeg 60 %-a 448.727,- Ft, mely Jászladány
Polgármesterének illetménye. Ezen összeghez költségtérítés is jár, mely az illetmény
15 %-a, ami jelen esetben 67.309,- Ft/hó. Javasolja a Képviselő-testületnek
elfogadásra.
Drávucz Katalin: kérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek az elhangzottakkal
kapcsolatban kérdése, véleménye vagy javaslata?
(Hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el Bagi Zsolt képviselő
úr javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
265/2014. (X. 21.) sz. határozata
Drávucz
Katalin
megállapítása

polgármester

illetményének

és

költségtérítésének

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és (4)
bekezdése alapján
Drávucz Katalin polgármester illetményét
2014. október 12. napi hatállyal bruttó 448.727,- Ft-ban állapítja meg.
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Költségtérítésre, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján illetményének 15%-ában
meghatározott, havi 67.309,- Ft összegben jogosult 2014. október 12. napi
hatállyal.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Drávucz Katalin polgármester,
MÁK Szolnok, Liget u. 6. sz.,
Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek

5 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Lajkó Terézia jegyző
Drávucz Katalin: átadja a szót Lajkó Terézia jegyzőnek.
Lajkó Terézia: a szervezeti és működési szabályzatot az alakuló ülésen, oly módon
kell módosítani, ahogy azt a szabályok változása megkívánja. 2014. október 12-én,
tehát a választás napján lépett hatályba az új önkormányzati törvény, amely
leszabályozza, hogy milyen bizottságokat kötelező létrehozni. Kötelező létrehozni a
pénzügyi bizottságot, de természetesen a testület más bizottságokat is létrehozhat.
Annyi változás történt a javaslattételben, hogy a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési
Bizottságnak 7 tagot, az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottságnak 5 tagot javasol a
Képviselő-testület, melyet az SzMSz-ben is rögzíteni kell. A másik módosítás az
aljegyzői állás bevezetése 2015. január 1-től. A település nagysága, a kötelező és
önként vállalt feladatok mennyisége indokolja az aljegyzői állás létrehozását. E két
módosítást javasolja.
Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőktől, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?
(Hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a Szervezeti és
működési szabályzatról szóló rendelet módosítását az előterjesztett formában?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
266/2014. (X. 21.) sz. határozata
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosítását elfogadja az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a Szervezeti és
működési szabályzatról szóló 6/2011. (IV.03.) önkormányzati rendelet módosítását
az előterjesztett formában?
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
14/2014. (X. 21.) önkormányzati r e n d e l e t e
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 03.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
Drávucz Katalin polgármester 5 perc szünetet rendel el, a rendelet aláírása, majd
kihirdetése megtörténik.
6 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin: az előző napirendi pontnál Lajkó Terézia jegyző tájékoztatta a
jelen lévőket, hogy a Képviselő-testület mellett közreműködő bizottságok
megválasztása szükséges. A Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai
közé javasolja 4 fő képviselő: Bagi Zsolt Arnold, Bertalan László, Gyárfás Lajos, Tóth
Imre megválasztását. 3 fő külsős bizottsági tagnak javasolja, és felkéri Donkó
Veronika, Kovács Zsuzsanna és Major Antal Mihály tagokat. Elnöknek Bagi Zsoltot
javasolja. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek más véleménye, vagy
javaslata?
(Hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy az
imént felsorolt 7 taggal létrehozza a testület a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési
Bizottságot?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
267/2014. (X. 21.) sz. határozata
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Képviselő-testület mellett közreműködő
Bizottság tagjainak megválasztása

Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1)
bekezdésében
biztosított
jogkörében
eljárva
Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottságot hoz létre. A bizottság személyi összetételét az
alábbiakban határozza meg:
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bagi Zsolt Arnold elnök

Jászladány, Nagydabi u. 7.

Bertalan László

Jászladány, Kossuth Lajos út 37. sz.

Gyárfás Lajos

Jászladány, Petőfi Sándor u. 39.

Tóth Imre

Jászladány, Táncsics Mihály u. 3.

Donkó Veronika

Jászladány, Besenyszögi u. 18. sz.

Kovács Zsuzsanna

Jászladány, Gólya u. 11.

Major Antal Mihály

Jászladány, Petőfi S. u. 59.

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin: az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai közé javasolja 3 fő
képviselő: Dr. Bakos Beáta, Seresné Lados Éva, Szöllősi János megválasztását. 2 fő
külsős bizottsági tagnak javasolja, és felkéri Baginé Gavaldik Lívia és Karkusné Dósa
Zsuzsanna tagokat. Elnöknek Seresné Lados Évát javasolja. Megkérdezi, hogy van-e
valakinek más véleménye?
(Hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy az
imént felsorolt 5 taggal létrehozza a testület az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottságot?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
268/2014. (X. 21.) sz. határozata
Képviselő-testület mellett közreműködő Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
tagjainak megválasztása
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottságot hoz létre. A bizottság személyi összetételét az alábbiakban
határozza meg:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Seresné Lados Éva elnök

Jászladány, Damjanich u. 7.

Dr. Bakos Beáta

Jászladány, Besenyszögi u. 2.

Szöllősi János

Jászladány, Ady Endre u.1.

Baginé Gavaldik Lívia

Jászladány, Sas u. 2. sz.

Karkusné Dósa Zsuzsanna

Jászladány, Újszászi u. 26. sz.

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
értesülnek.

Drávucz Katalin polgármester megkéri a bizottságok külsős tagjait, hogy
fáradjanak előre az eskütételhez.
(A teremben tartózkodók felállnak.)
Drávucz Katalin polgármester előmondásával megtörténik a bizottságok külsős
tagjainak eskütétele, majd az esküokmányok átadása. (Az eskü szövege
jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
7 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétele, esküokmány és
megbízó levél ünnepélyes átadása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin: a polgármesternek van arra lehetősége, hogy a Képviselő-testület
megválasztott tagjai közül az alpolgármester személyére javaslatot tegyen. Javasolja
a munka segítésére alpolgármesternek felkérni Major Ferencnét, hogy vállalja el az
alpolgármesteri tisztséget.
Major Ferencné: vállalja az alpolgármesteri felkérést. Bejelenti érintettségét, és nem
kíván szavazni.
Drávucz Katalin: mivel titkos szavazás szükséges, ezért megkéri az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság megválasztott tagjait ennek lebonyolítására.
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(Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság teljes létszámmal megkezdi a titkos szavazás
lebonyolítását. Kiosztják a szavazólapokat a 8 képviselőknek, majd az üres urnát
lezárják. A képviselők elhelyezik az urnában szavazólapjaikat. Az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság tagjai a színháztermen kívül eső teremben felbontják az urnát, és
összesítik a szavazólapokat.)
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke ismerteti a titkos
szavazás eredményét. 8 szavazólap volt az urnában, melyen 8 egyhangú igen
szavazattal Major Ferencné személyét alpolgármesterré választotta a Képviselőtestület.
A Képviselő-testület a titkos szavazás eredménye alapján a következő határozatot
hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
269/2014. (X. 21.) sz. határozata
Alpolgármester megválasztása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 74. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a polgármester helyettesítésére,
munkájának segítésére a Képviselő-testület tagjai közül
Major Ferencné Jászladány, Jókai u. 6. szám
alatti lakost alpolgármesterré választotta 2014. október
kezdődően.
Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatát.

21.

napjától

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester megkéri Major Ferencnét, hogy tegye le az esküt.
(A teremben tartózkodók felállnak.)
Drávucz Katalin polgármester előmondásával megtörténik Major Ferencné
alpolgármester eskütétele, majd az esküokmányának átadása. (Az eskü szövege
jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
8 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin: a Képviselő-testület társadalmi megbízatású alpolgármestert
választott. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a
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társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a 80. § (2) bekezdésében van
megállapítva, a 71. § (5) bekezdésében a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíjának 70-90%-a közötti összegben. A 71. § (5) bekezdés alapján a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja, a polgármester illetményének
(bruttó: 448.727,-Ft) 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíj. Ezen tiszteletdíj 7090%-a a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja. A polgármester
illetményének 50%-a 224.363,- Ft. Ennek 70-től 90 százalékig tehet a Képviselőtestület javaslatot az alpolgármester tiszteletdíjára. Javasolja ezen összeg 90%-át,
azaz bruttó 201.927,- Ft-ot. Lehetőség van ezen felül 15 % költségtérítést
megállapítani az alpolgármesternek, melyet javasol, és ennek összege 30. 289,- Ft.
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek más javaslata?
Major Ferencné: bejelenti érintettségét, nem kíván szavazni.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen és 1 nem szavazattal elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
270/2014. (X. 21.) sz. határozata
Major Ferencné
megállapítása

alpolgármester

tiszteletdíjának

és

költségtérítésének

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2)
bekezdése alapján
Major Ferencné társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját
2014. október 21. napi hatállyal bruttó 201. 927,- Ft-ban állapítja meg.
Költségtérítésre, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tiszteletdíjának 15%-ában
meghatározott, havi 30.289,- Ft összegben jogosult 2014. október 21. napi
hatállyal.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Major Ferencné alpolgármester,
MÁK Szolnok, Liget u. 6. sz.,
Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben
Értesülnek

9 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet jóváhagyása
Előadó: Lajkó Terézia jegyző
Drávucz Katalin: átadja a szót Lajkó Terézia jegyzőnek.
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Lajkó Terézia: az önkormányzati törvény alapján a képviselők tiszteletdíját
rendeletben kell meghatározni. Előzetesen egyeztetések történtek, mely alapján a
Képviselő-testület nem kívánja az előző ciklushoz képest megváltoztatni a képviselői
tiszteletdíjat. Alapdíjként a köztisztviselői illetményalapot kívánja meghatározni,
melynek összege 38 650,- Ft/hó. Ezen kívül plusz díjat lehet megállapítani a
bizottság elnökének, illetve a bizottság külsős tagjainak. A Képviselő-testület
bizottsága elnökének tiszteletdíja 16200,- Ft/hó. A Képviselő-testület bizottsága
külsős tagjának tiszteletdíja (függetlenül, hogy mennyi bizottságnak tagja) 9700,Ft/hó. Az önkormányzati törvény nem szabályozza a képviselők tiszteletdíjának az
összegét, csak meghatározza, hogy megállapítható.
Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek más javaslata?
(Hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az előterjesztésben
szereplő rendelet megalkotásával?
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
15/2014. (X. 22.) rendelete
a Képviselő-testület tagjainak, a bizottsági elnököknek, a bizottság tagjainak
tiszteletdíja megállapítására
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

1 0 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Fontos tájékoztatások
Előadó: Lajkó Terézia jegyző
Drávucz Katalin: átadja a szót Lajkó Terézia jegyzőnek.
Lajkó Terézia: írásban megkapták a képviselők a jelenleg hatályos önkormányzati
törvényt, valamint a tájékoztatást, melyet nem kíván részletesen kifejteni. A
tájékoztató tartalmazza a képviselők jogait, kötelezettségeit, az összeférhetetlenségi
szabályokat, méltatlanságot, vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget, valamint a
köztartozásmentes adózói nyilvántartásba történő felvétel kezdeményezésének
határidejét, mely 30 nap.
Drávucz Katalin: két dolgot szeretne kiemelni. Korábban nem volt leírva az
önkormányzati törvényben, hogy köteles a képviselő a Képviselő-testületi üléseken
megjelenni, a Képviselő-testület munkájában, és döntéshozatali eljárásában részt
venni. Eskütételét követően 3 hónapon belül köteles részt venni a Kormányhivatal

