Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott
üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52.
Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester, Bonyai József, Both László, Németh István
és Tölli László képviselőtestületi tagok.
Meghívott: Tóth Lászlóné a helyi választási bizottság elnöke.
Tanácskozási joggal jelen van: Kálócziné Éberling Márta körjegyző.
Németh István korelnök: Köszöntötte a megjelenteket, gratulált a megválasztott
polgármesternek és képviselőtestületi tagoknak.
Megállapította, hogy a Képviselőtestület alakuló ülése határozatképes, mert azon
valamennyi megválasztott önkormányzati képviselő jelen van.
Szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendeket, melyet a Képviselőtestület
vita nélkül, egyhangúlag elfogadott.
Napirend:
1. Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről,
megbízólevelek átadása.
Előadó: Tóth Lászlóné a helyi választási bizottság elnöke
2. Polgármester, Képviselőtestületi tagok eskütétele.
3. Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása.
Előadó: Németh István korelnök
4. Alpolgármester választás.
Előadó: Réti Alfréd polgármester
5. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
Előadó: Réti Alfréd polgármester
6. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségre felhívás.
Előadó: Kálócziné Éberling Márta körjegyző
Napirend tárgyalása:
1. Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről.
Tóth Lászlóné: Köszöntötte a testületi tagokat, gratulált a megválasztott
polgármesternek és képviselőtestületi tagoknak. Erőt, egészséget kíván a következő 4
év munkájához, kérte, hogy munkájuk során a közösség érdekeit tartsák szem előtt.

Megköszönte a körjegyzőnek a választás előkészítése és lebonyolítása érdekében
végzett munkáját.
Ismertette a választás eredményét, mely szerint Kerecseny község megválasztott
polgármestere
Réti Alfréd
A képviselőtestület tagjai ABC sorrendben:
Bonyai József
Both László János
Németh István
Tölli László.
( A választás eredményéről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Lászlóné: átadta a megbízóleveleket a Polgármesternek és a Képviselőtestület
tagjainak.
Németh István: Megköszönte a Választási Bizottság Elnökének tájékoztatóját.
2. Polgármester, Képviselőtestületi tagok eskütétele.

Németh István: Felkérte Réti Alfréd polgármestert, hogy a Képviselőtestület előtt
tegye le az esküt.
Az eskütételről az okirat a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Németh István: Felkérte a Képviselőtestület tagjait, hogy együttesen mondják el az
eskü szövegét.
Az eskütételről szóló okiratok a jegyzőkönyvhöz csatolva.
3. Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása.
Németh István: Réti Alfréd főállású polgármesterjelöltként indult a választáson, az
illetményének és költségtérítésének megállapítására vonatkozó szabályokról írásban a
képviselőtestületi tagok kaptak egy tájékoztatót. A polgármester az illetmény
minimumot és 20 % költségtérítést kért.
Javasolja, hogy a polgármester illetményét 270.550 Ft-ban állapítsa meg a
Képviselőtestület.

Mivel más javaslat nem volt, szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselőtestület 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozta:
40/2010.(X.13.) sz. határozat
Kerecseny község Képviselőtestülete Réti Alfréd polgármester illetményét 2010.
október 3-tól havi 270.550 Ft-ban állapítja meg.
Felkéri a körjegyzőt, hogy a polgármester munkaszerződését készítse el.
Határidő: azonnal
Felelős: Kálócziné Éberling Márta körjegyző
Németh István: Tájékoztatta a Képviselőtestületet arról, hogy a polgármester
illetményének 20 %-át kérte írásban költségtérítésként megállapítani.
Megkérdezi, hogy van-e más javaslat. Mivel másjavaslat nem volt, szavazásra tette fel
a polgármester költségtérítésének megállapítását.
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás mellett a
következő határozatot hozta:
41/2010.(X.13.) sz. határozat
Kerecseny község Képviselőtestülete Réti Alfréd polgármester költségtérítését 2010.
október 3-tól havi 54.100 Ft-ban állapítja meg.
Felkéri a körjegyzőt, hogy a költségtérítés számfejtéséről és kifizetéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2010. november 3.
Felelős: Kálócziné Éberling Márta körjegyző
Németh István: Ezt követően átadta az ülés vezetését Réti Alfréd polgármesternek.
Réti Alfréd: Köszöntötte a jelenlévőket a Képviselőtestület alakuló ülésén. Ő is
gratulált a képviselőtestületi tagok megválasztásához. A napirend tárgyalásakor nem
beszéltek a Képviselők tiszteletdíjáról. Erről is szavazni kellene, hogy marad-e a
tiszteletdíjuk, vagy azon változtatni kívánnak.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozták:

42/2010.(X.13.) sz. határozat
Kerecseny község Képviselőtestülete az előző ciklusban megállapított tiszteletdíj
összegén nem kíván változtatni, a tiszteletdíj összege 13.000 Ft/hó marad.
4. Alpolgármester választás.
Réti Alfréd: Az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot. A legtöbb
szavazatot elért képviselőjelölt összeférhetetlenség miatt nem lehet alpolgármester,
ezért javasolja, hogy a korábban is alpolgármesteri tisztséget betöltő Both László
János legyen az alpolgármester.
Megkérdezi Both László Jánost, hogy a jelölést elfogadja-e.
Both László János: Elfogadja a jelölést.
Mivel az alpolgármestert titkos szavazással kell megválasztani, a szavazatszámláló
bizottság két tagjának Tölli László és Németh István képviselőtestületi tagokat jelöli.
A Képviselőtestület a szavazatszámláló bizottság tagjának Tölli Lászlót és Németh
Istvánt megválasztotta.
Kiosztásra kerültek a szavazólapok.
Németh István: Tájékoztatta a Képviselőtestületet a titkos szavazás eredményéről,
mely szerint Both László János 5 érvényes szavazatot kapott.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
43/2010.(X.13.) sz. határozat
Kerecseny község Képviselőtestülete a polgármester helyettesítésére egy
alpolgármestert választott titkos szavazással. Az alpolgármester Both László János.
Németh István: Megkérdezi, hogy az alpolgármester is ugyanannyi tiszteletdíjat kap-e,
mint a többiek.
Both László János: Nem tart igényt magasabb összegű tiszteletdíjra, nem nagyon
fordul elő az, hogy a polgármestert helyettesíteni kell.

5. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
Réti Alfréd: Az SZMSZ módosítására és annak 6 hónapon belüli felülvizsgálatára
kaptak írásos előterjesztést. Mivel a Képviselőtestület létszáma csökkent, ezt a
módosítást az alakuló ülésen át kell vezetni az SZMSZ-ben.
Két szavazást kér, egyrészt az SZMSZ módosításáról, másrészt a felülvizsgálatra
vonatkozó felhatalmazásról.
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselőtestület 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2010.(X.13.)
sz. rendelete, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2005.
(XI.10.) sz. rendelet módosításáról

Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV.törvény 1.§.(6) és 18.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2005.(XI.10.) sz. rendeletét
( továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
A Rendelet 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A megválasztott polgármester a Képviselőtestület tagja, a Képviselőtestület tagjainak
száma 5 fő, a Képviselők névsorát az 1. sz. melléklet tartalmazza.
2.§.
A Rendelet egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.
3.§.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Kerecseny, 2010. október 13.

Réti Alfréd
Polgármester

Kálócziné Éberling Márta
körjegyző

Kihirdetve:
Kerecseny, 2010. október 13.
Kálócziné Éberling Márta
Körjegyző

1.sz. melléklet
A Szervezeti és Működési Szabályzathoz
Kerecseny község képviselőtestületének névsora:
Réti Alfréd
Both László János
Bonyai József
Németh István
Tölli László

polgármester
alpolgármester
képviselőtestületi tag
képviselőtestületi tag
képviselőtestületi tag

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
44/2010.(X.13.) sz. határozat
Kerecseny község Képviselőtestülete felhatalmazza Réti Alfréd polgármestert, és
Kálócziné Éberling Márta körjegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat
felülvizsgálatának előkészítését végezze el. A felülvizsgálat eredményeként a
módosítási javaslatokat 6 hónapon belül terjesszék a Képviselőtestület elé.
Határidő: 2011.április 13.
Felelős: Réti Alfréd polgármester
Kálócziné Éberling Márta körjegyző

6.Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségre felhívás.
Kálócziné Éberling Márta: Az írásban kiküldött tájékoztatóhoz a következő
kiegészítést fűzte: Kéri a képviselőtestületi tagokat, hogy határidőben tegyenek eleget
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek, mert az év vége közeledtével több fontos
napirend tárgyalására is sor kerül, és aki nem tesz eleget kötelezettségének, az nem
gyakorolhatja jogait, ezzel veszélyezteti a Képviselőtestület működését.
Bonyai József: Kéri, hogy a testületi ülések időpontját előzetesen egyeztessék, mert
munkahelyi elfoglaltsága miatt időben tudnia kell annak időpontját.
Réti Alfréd: Mivel több napirend nem volt, a Képviselőtestület alakuló ülését 19,50
órakor bezárta.

Kmf.

Réti Alfréd
Polgármester

Kálócziné Éberling Márta
körjegyző

