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Jtík Község Képviselő_testiiletének 2014. október 2T_éntartott testületi

ülésérő1

Határozatok:

5 8 l 20 1 4. 6.22.) számí baténozat
59 l 20 1 4. 622.) szátm,(l határozat

60 l 201 4 . (X.22.) szátmű hatírozat
6l l 20 1 4. 622.) szétmű hatéttozat

62120|4. (X.22.) számú haténozat

63 l 20 l 4. (X.22.) szátmú hatátozat
64 l 20 l 4. (X.22.) szám,í hatfu ozat
65 l 201 4. 622.) szátmű határozat

66 l 20 1 4. (X22.) szánnű határozat

Polgármesteri program ismertetése
A polgármester tisáeletdíj anak
megállapítása
Alpol gárme sterek me gv álasztása
Alpolgármester tisáeletdíj anak
megállapítása
Alpol grárme ster ti szteletdíj anak
megállapítása
P énzngyi és G azdasági B izottság felállítása
Közö s Önkorman y zati Hiv atal fenntartás a

Hulladékszállíási páliyázati felhívtís
targyalása
Korlmányzatí hozzájéralás iránti kérelem
benyújtasa



JEGYZŐrÖNYV

Készülti Jak Község Képviselő-testületének2014. október 22-él14,00 Órai kezdettel a Jaki

iioáffi nt ormány záti H ivatalban tartott te stületi ü1 é s érő 1.

.Ielen vannak:

/ A jelenlétiiv ajegyzőkönyvhöz csatolva,/

szemes István polgármester köszöntötte a megjelenteket. MegálIapította,.hogy a testület

határozatképes, a z rti r.epuirelőből 7 fő képviselo jelen van, Az ülést megnyitja,

Javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontokra, melYeket a kéPviselŐk egYhangÚlag

elfogadtak.
/ Meghívó a jegyzőkönyvhöz csatolva,/

1. Az önkorm ányzatiképviselők és a polgármester eskütétele

Előadó: Szemes István polgármester

2. A polgármesteri program ismertetése

Előadó: Szemes István polgármester

3,Apolgármesterilletményének(tiszteletdíjának)megállapítása
E!ő"dó, Némethné Kardos Eszter jegyző

4. Alpolgármester választása titkos szavazássd,, valamint az alpolgéxmester eskütétele

Előadó: Szemes István polgármester

5. Az a|polgármester illetményének (tiszteletdíjának) megállapítása

Előadó: Szemes István polgármester

6. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság felállítása
Előadó: Szemes István polgármester

7. Egyebek

szemes István
Dobos Józsefné
Kissné Narai Maria
Takács Maria
Balczár Zoltán
Bognár LászIó
Horváth Mihály

Némethné Kardos Eszter

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző



Napirend:

1.Azönkormányzatiképviselőkésapolgármestereskütétele
Elóa4ó: Szemes István polgármester

szemes István polgármester köszönti képviselőtarsait, majd kéri őket, hogy aző előmondásával

tegyék le az esküt. A képviselők letették az esküt,

Ezt követően Németúé Kardos prri.i jegyző megkéri a korelnököt, Takács Józsefné

képviselőt, aki kéri a |olgármestert, t9sr átoÁo"aasaya\a is tegye le a polgármesteri esküt

kepvisetotarsai előtt. s)eáes István pol§ármester szintén leteszi az esküt,

2. A polgármesteri program ismertetése,
-ntőaaO:_Szeme§ István polgármester
l előterj eszté s me l lékelve/

Szemes István polgármester köszönti az ülés résztvevőit, és részletesen ismerteti Polgármesteri

programját,

Kérdés, észrevétel nem volt.

A Képviselő_testület 7 igen szavazatta!, ellenszavazat,tartőzkodás nélkül az a|ábbíhatátozatot

horta: 
58t20I4, (X,22,\ száműhatározat

Aképviselő.testületapolgármesterprogramjátabennelévő
tervekkelésfeladatokkaljóvahagyőIagtudomásulveszi.

Határidő: Azonnal és folyamatos
Éelelős: Szemes István polgármester

3.Apolgármesterilletményének(tiszteletdíjának)megállapítása'Erő"dó, 
Némethné Kardos Eszter jegző

Némethné kardos Eszter jegyző elmondja, hogy a Magyarorszaghelyi önkormanyzatuől

szőIő 2011. évi CI,xxxIx. ttirvény áa."§'(l)-úekezdéió alapján a polgármester tisztségét

főállásban vagy tarsadalmi megb ízatásb,an"Ia\já et. Az Í$ szabáíYozás mar a lakosságszémtől

fi,iggetlenül biztosítja ezt a lehetosoget. R ioattasri potgár-.rter (főpolgármester' megyei

közgyűlési elnök) ilietményre, a társaíalmimegbízatárt pótg,l"ester tisáeletdíjra jogosult,

A polgármester ilútmenyót vagy tiszteúijaiakkor il *.é kell állapítani vagy a kérdésről

tárgya|ní,ha újravála sztőttaxőkót. Alaptörvény 35. § (3) bekezdése értelmében a polgármester

megbízatása az itj polgármest., -"guulusztáááig tart, tehát a régi tisztség megszűnik, és új

j ogviszony keletkezik.
A megyei jogú varos polgármest ere, afővárosi kerületi önkormanyzat polgérmestere

megbizatásanat iáoiartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a

helyettes államtiú közszolgálati tisztviselő-kről szóló tÖrvénYben meghatérozott



alapilletményéből, illetménykiegészítésébőI, vezetői illetménypótlékából álló illetménYének

összegéve1.
A polgármester illetménye amegyei jogú város, fővrárosi kerület polgármestere illetményéhez

visionyttottan kerülhet megállapításra a) 20oÁ-a az 500 fő lakosságszátm alatti telePÜlés

polgármestere esetóben; b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere

"r.ieb.n; 
c) 6O%-a az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; d)

70oÁ-aa 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; e) 80%-a a 30 000

fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében (Mötv. 71" § (4) bek.).

A tarsadalmi megbizaású polgármester havonta a polgármester illetménye S}Yo,ával

megegyező mértékúlis zteletd1ra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részérŐI

a képvi s e l ő -te stül ethez intézett írásb el i ny ilatkozatával 1 emondhat.

Atarsadalmí megbizatású polgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjanak I5%-

ában me gh atár ozott ö ssze gű kö ltsé gtérítésre j o go sult.

A helyettes államtitkar közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatarozott

alapilletmén}éből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetménye

atap;an Jak község lakosságszélnát figyelembe véve, az Mötv. vonatkozó rendelkezései

auijn Jak község polgármesterének bruttó tiszteletdíja:224.363 Ft, költségtérítése: 33655

Ft.

Kéri a képviselő-testületet fenti tiszteletdíjat és költségtérítést összegszerűen fogadja el.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett az alábbi

hatfuozatothozta;
59 l 20l 4. (X.22,) sz|mű határ gzat

4. Alpolgármester
eskütétele

A képviselő -te stület S zeme s István tarsadalmi megbízatású pol gármester

tisztóletdíját Magyarország helyí önkormanyzatairől szőlő 2011. évi

CLxXXx. törvény 71. §_a alapján 2014. október 12. naptőI bruttó

224 .400 Ft, költsé gtéríté sét : 3 37 00 Ft-ban határ ozza meg

Felelős: Némethné Kardos Eszter jegyző
Hataridő: azonlal és folyamatos

választása titkos szavazással, valamint az alpolgármester

+radó:' 
Szemes István polgármester

Szemes István polgármester elmondja, hogy az Mötv. 74. § (1) bekezdése alaPlán a kéPviselŐ-

testület a polgarmister javaslatara, titkos szavazással, minősített többséggel a Polgármester
he lyette s íté séie, munk áj ának s e gíté s ére e gy vagy több alpo l gárme stert v álaszthat "

HaafőáIlású polgármeiter tisztségéttérsadalmi megbízatásban látjaeI,ugY az alPolgármester

is csak társadalmi megbízatású lehet.

Tekintettel atta,hogy-azalpolgármester választása titkos szavazással tÖrténik, kezdeménYezi3

f ősszavazatszémiálőbizottságlétrehozását.

Elnöknek Horváth Mihály, tagoknak Kissné Nárai Maria és Bognár Lászlő kéPviselőket

javasolja.

Kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt.



A képviselő-testület a személyenkénti szavazás során

tartózkodás nélkül

7 igen szavazatta|, ellenszavazat és

_ aSzavazatszámláIőbizottságelnökének: HorváthMihálYkéPviselÓt
_ tagiainak: Kissné Narai Maria és Bognár LászIő képviselőket megválasztotta,

Szemes István polgármester alpolgármesteri tisztségre jelÖli Dobos JÓzsefné kéPviselőt'

Kéri a jelölt nyilatkozaíát,hogy a jetölést elfogadja-e,

Dobos Józsefné képviselő nyilatkozik, hogy vállalja a tisztséget tarsadalmi megbízatásban.

Az érintett alpolgármester jelölt nyilatkozik, hogy nem kér zértÚIést aváIasztás idejére'

A képviselő_testület Dobos Józsefné képviselőt 7 Ígen,O nem és 0 tartózkodás mellett felvette

aszavazőIapra.

szemes István polgármester kéri a jegyzőt, ismertesse a szavazás rendjét

Némethné kardos Eszter jegyző ismerteti aszavazás hogyanját és helyét,

szemes Istvan polgármest er a szavazás idejére sziinetet rendel el,

Sziinet utan kéri a szavazatszámláIő bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás, illetve a

váIasztás eredményét.

Horváth Mihály szavazatszámláIő bízottsági elnök elmondja, hogy a választás rendben

lezajlott. Urnabontas után összeszámoltak aízavazőIapokat és a szavazatokat, Az eredmény a

következő:

Dobos Józsefnére leadott szavazat7 ebből 7 érvényes . A7 szavazatból 6 támogatő szavazatot

kapott.

A Képviselő-testület 7

hatátrozatothozta:

szavazatla], ellenszav azat és tartőzkodás nélkül az alábbi

60 t 201 4. (Y,.22.} qzámű határ o,zat

A képviselő_testület a titkos váIasztás eredményeként7 érvényes,

ebból6támogatószavazaÍtalDobosJózsefné.t
alpolgármesternek megválasztotta,

H.atáridő: Azonnal
É1.1őr, Szemes Istvan polgármester

Szemes István polgármester kéri Dobos Józsefné alpolgármestert, hogY elŐmondása a\aPjén a

léfiiáe_testtiiet Jlőtt, ,nint tisztségviselő, tegye le az esküt.

Dobos Józsefné alpolgármester letette az esküt,



5. Az alpolgármester illetményének (tiszteletdíjának) megállapítása

Előadó: Szemes István polgármester

Szemes István polgármester kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse az alpolgármesterek

tiszteletdíj anak megallap itásaravonatkozó j ogszabályt,

Némethné Kardos Eszter elmondja, hogy azMötv. 80. § (2) bekezdése aIa$án a képviselő_

testület a tarsadalmi megbízatású ilpolgármester túzieletdíját összegét a társadalmi

Á:gbizatású polgÁester tiizteletaijal0-9o%-a közötti összegben állapítja meg,

Kéri a javaslat megvitatását és elfogadását,

A képviselő_testület a polgármester tiszteletdíjának 80 %_ban javasolja megállapítani az

alpol gármester tiszteletdíj át.

7 ígen szavazattal, ellenszav azat és tartőzkodás nélkül az alábbi

6t t 20l 4. (X.22.\ számí halá| ozat

A képviselő_testület Dobos Józsefné tarsadalmi megbizatásí

uipor garr".sternek Magyarors zág belyi önkormány zataír ől szőIő 20 t |,,

évi CLXXXIX. törvénf zr. §_u alapjánz114.október |2.naptőI179,500

Ft, költségtérítését: 26.925 Ft-ban hatérozza meg

A Képviselő-testület
hatátozatothozía:

A Képviselő-testület
határozatothozta:

Azonnal
Szemes István polgármester

H?taridő:
Felelős:

A megválasáott alpolgarmester írásban nyilatkozik, hogY nem kér tiszteletdíjat megállaPÍtani'

Kéri a javaslat megvitatását és elfogadását,

7 ígen szavazatta|, ellenszavazat és tattőzkodás nélkül az alábbi

62 l 201 4. (X.2?.\ qzámű határ ozat

A képviselő_testület Dobos Józsefné tarsadalmi megbízatású

alpol§ármesternek írásos nyilatkozata a|apján nem állapít meg

tisztJetdijat, azonban a polgármester tartós távol1éte és

akadáIyoitatása esetén a 6tl2014. (X.22.) számű hatátozat

szerinti összeget a helyettesítés időtartam íra megáIlapítja.

Hataridő: Azonnal
Felelős: Szemes István polgármester



6. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, felállítása

ÉiOuaó, Szemes István polgármester

Szemes István polgármester elmondja, hogy céIszeűa lehető legrÖvidebb időn belÜ'' ÍgY az

alakuló ülésen *"guiruro Á uror.".r.rt Ji.tlenséggel, u uugYoúYilatkozatok kezelésével és

ellenőrzésével foglalk oző bizottsagot ;a^gy ui"átt!ás9lat 1úotv.- 37. § (1) bek')' mivel a

képviselők és a polgármester.u T"gú;árú áűte1ét tovető 30 napon belül köteles

vagyonnyilatkozatoi-ienni, uala*i,,t'jŐ''Ö;; be|t]l 
. 
a fennálló Összeférhetetlenséget

megsziintetni wro*. g9. s (rl, (]) !ek,,40, § (2) b.e|,j'6 
.§),

Javasolja ezértahatáIyo, szusz alapjlniiL'rávie s'Gariá"agi Bizottság létrehozását' akinek

- Véleményezi és

beszámolóit,

ellenőrziazönkormányzatésszerveiévesköltségvetését,azokéves

valamint a Hivatal gazdáIkodását,

]*ffi *ffi ;1'J:íffiH"."öi::}ői"?gl_"Tl1?*:::2r::,;i::T"iJi:r*Í§jffi
,ilililffitr'Íffi',:Ü",'Jjűffit";roö;,ol"J"'.'ii*:_,]:}:,^,lj;31ii",,.,i,,;"igff,":*,:,;
po'Ígármester vagyonnyi|atkozata az

kivételével -
JŰiariern", szolgáltatott azonosító adatok

"rliffifi ;éghozzátart??".*y.igl"*]i1!\?::':::i:::iY"Í';LRXI}ÍZ^

uáEv"*Yiratkozatot átadő képviseló nevét,
,iiff")^ÍÍŐ{ráiáTÚ;;Í*"yitu,i"turtástvezetni,melytartalÍnMzaaÁ+oA6c irlőnnnfiát és aáíadás időpontját és képviselővagyonnyl

'rí:ffi'"""ffiág elnöke köteles a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó iratokat elkülÖnítetten

Y'rTi,""rban e célra kijelölt helyen, továbbá gondoskodni az adatvédelmi szabályok

betartásáró1.
-Kivizsgáljaazösszeférhetetlenségmegállapítására,iftnyllókezdeményezést.
- Javaslatot tesz apolgármester illetményének emelésére,

Bizottság elnökének Kissné Nárai

Zo|tánképviselőket j avasolj a,

A képviselők a feladatellátást, illetve megbízást vállalják,

Kérdés, észrevétel nem volt,

AKépviselő-testület7igenszavazattal,ellenszavazatnélkül,ésegy?artőzkodássalazalábbi
hatétrozatothozta:

Maria képviselőt, tagjainak Takács Józsefné és Balczér

A képviselő-testület Pénzügyi és Gazdaságí Bizottság

elnevezéssel onkoilan y zati bíáottságot hoz létre. A bizottság

elnökének rissne Narái Vta,iu képviselőt, tagjainak Takács

i Ozs"rne é s B alczílt Zoltén képvi s elők et v álasúja me g,

Hataridő: Azonnal és folyamatos

Felelős,: elnök



7. Egyebek

Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása

,"J;.§;í#;JüffiT#ffi d*h;;FiiE*xn**::::,"*:ffi#íí;H*:]
i,Tffi 

"l'"il3*1ffi 

ffi:#:iiöfi -::,í-^fi il:i:***:::*;l"x,:}1iíi[Iffi;#
Xl"ii, jgrHffi Xir"i'ö'Hö#ild,uiiú*ututfenntartását,ésenólhatátozatban

^+^1^^oÁcá+ q.7 eoviittmiiködéSi
ffiá,ffffili:#,T,ffi#",;; 

";^;;j;il;6 fe'hata'mazását az egyÜttmtíkÖdési

A képviselőtestület 7 igenszavazatta!, ellenszavazatés.*rtőzkodás nélkÜ' aza|ábbíhatározatot

me gallapódás esetle ges felülvizs g álatétra,

AKépviselő-testület7igenszavazattal,ellenszavazatnélkül,ésegytartőzkoőássalazalábbi
hatésozatoíhozta,.

64 t 20t 4. (X.22,\ számű határ ozat

A képviselő-testület úgy hataro z, hogy fent kívanj a tartarlt

Náruiuul'"; iá;;;- ó"ot o**yzati Htvata]lt a következő

önkormany zati v álasztás oki g,

Felhata|mazzaapolgármestertazegyüttmúködési
*.garrupoaá Narai' .tJOzseg 

polqárme.sterével történő

feltilviffiítáru érképviselő_tósrutet elé terj esáésével,

Hataridő: Azonnal
r.t.lOs Szemes István polgármester

b. Hulladékszállítási ajánlattételi felhívás tárgyalása

Szemes István polgármester elmondja, hogy 2013, jaluár l_jén, hatalyba.lé9ett a hulladékról

szőIő 2012. evi cixxxv. Törvény ,n.-ű.r. a 33. §-a,renáekezik-atőI' hog' a telePülési

önkormányzat u nuriuJer.r.ezelési 
'tJ"l""igár'atas " 

ellátását a kÖzszolgáItatővaI kÖtÖtt

hulladékgazdarr<odási--r".rroae, ,rrtjan uiztJsit:a. A-közszolgáItatő kiválasztásarÓl és a

hulladékgazdflk";;iktizszolgal tutű{..u,oroaesrot szarcáíln0-13. (Vn. 28.) Korm' rendelet

meghaíétozru,noő|*,.:Á|^Efehívásnakpontosanmitkelltartalmaznía,

hozla:

JákKözségÖnkorményzataKépviselő-testületeahulladékrólszóló
20t2.éviCLXXXV.Törvényll.§-lésaközszoIgáltatőkiválasztásaról
és a hulladékgazdálkoáari t o"r"olgáltatási szerződésrő1 szóló 3 I7 l 2013,

(VIII. 28.) Korm. ,.rrá,i" aiapjánúgy dOnt, hogy ajanlattételi eljarást

folytat 
'e 

a község-ártit.ten á n.. Éözművel oiszógrijtött htntutásí

szenrtyvíz begyűjtése ts teteptitési szilard hulladék begyújtése és

ártalmatlan itasa ttreiáű, i-;il; sz6lőan, azaz 20|5. januar |, 2015,

december 31-e közti időtartamra vonatkozoan,

Felhatalmaz"u u poig^il.rán az ajín|attét,eli eljarások lefolytatásara és

kiküldésére és u" u.j.r..".tt pá|yínatok kéPviselő-testület elé

terjesztésére.

Hataridő: Azonnal
r'.t.tOr, Szemes István polgármester



c. Lww

Szemes István polgármester elmondja, hogy 2 év a,Iatt.4 alkalommal ÖntÖtte el a telePÜlést az

áwíz. Az óriási víztömeg mindig RurrTriu felől érkezik. Jelezni kívanja a Problémát a

katasztrófavédelmi és vízügyi Hatóságok felé, mert a lelesett csapadék mennyisége és azutána

keletkezett árvíz nincsenek arányban,

Javasolja a képviselő_testületnet ez ügyben hivatalos eljarás indítását és egYeztetési eljárás

i.iorynu,arat az illetékes ható ságokn á| J ák arvízvédelme érdekében,

A képviselő-testület ezzel egy öntetűen egyetértett,

d. Kormányz atihozzájárulás iránti kérelem benyújtása

Magyarctszág gazdasági stabilitásaíól szóló, módosított 20It, évi CXCIV, törvény

(továbbiakban: stabilitaJi torveny) ,"utatYon á * önkormanyzatok adósságot keletkeztető

ügyleteit. Ennek részletszab ályaíi az adó,sságot keletkeztető Ügyletekhez történő hozzájuulás

,e?l.t., szabáIyaírőlszóló, z-sztzotl. (X[. 30.) Korm, rendelet tartalmazza,

Jak önkormányzaténak 2014. szeptember É-Í zárt ülésén hozott 57l2O14. (Ix.15') számű

hatírozatéú.to"r"tir.Jg"rato.*6"}zatihozzájárulásirantikérelembenyújtása,

A képviselőtestület 7 ígen szavazatlal, ellenszavazaí éstartőzkodás nélkÜl az alábbihatározatot

hozta: 
66t2[t4, (X,22,\ száműhatároT,at

Jak község önkormanyzata képviselő_testülete

kormányzatí-hozzájérulás iranti kérelmet nyújt be a

Magyai Áttu-tlrr.rtéxhoz az 57l20I4, (IX,15,) számű

határozatéútoz.
A" ÁHi. 96 §. (2) bekezdése szerinti kezességvállalási

díjat 10.000 Ft-ban állapítja meg,

Felhatalmazzaapoigárméstertakormányzati
ho zzéq arulás iranti kéreiem előké szíté s ére é s b enyúj tás ara.

Hataridő: Azonnal
P.t"tos Szemes István polgármester

Több napirendi pont nem lévén a polgármester megköszönte a

órakor bezárta.

megjelenést és az ülést 17,00
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b.t+-, ,/l\lv
/:Némeíhné Kardos

jegyzőes István:/
Eszter:l


