Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
Telefon: 34 450-012, Fax: 34 450-015
Iktatószám: DA-IK/47- 41 /2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. július 06-án Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő —testületének
16.00 órakor kezdődő alakuló ülésén.
Helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségének (Dunaalmás,
Almási u. 32.) földszinti tanácsterme.
Jelen vannak:

Ollé Árpád polgármester
Baranya Gábor képviselő
Czérna Zoltán Tiborné képviselő
Domján Viktor képviselő
Kecskeméti József képviselő
Kun Lajos képviselő
Vajas Zoltán képviselő

Meghívottak és jelen vannak:

dr. Kórósi Emőke a Tatai Közös Önkormányzati
Hivatala Jegyzője
dr. J. Nagy Éva a Tatai Járási Hivatal Vezetője
Makay Tibor a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének vezetője
Horváth Tiborné a Helyi Választási Bizottság elnöke
Pap Éva a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese
Geszler Anita a Helyi Választási Bizottság tagja
Kovács Szabina jegyzőkönyvvezető

OJJé Árpád polgármester: Tisztelettel köszönti az alakuló képviselő-testületi ülésen
megjelenteket. A Himnusz elhangzása után megállapítja, hogy a testület határozatképes,
mert a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi
L. törvényben foglaltaknak megfelelően, Dunaalmás községben a június 26-i időközi
választáson megválasztott polgármester és a hat önkormányzati képviselő közül a mai
ülésen valamennyien 7 fő jelen vannak így az ülést megnyitja.
—

—

Mielőtt megkezdenék a mai munkát felkéri a Választási Bizottság Elnökét Horváth
Tibornét, bogy ismertesse a 2016. június 26-án lezajlott helyi önkormányzati időközi
választás eredményét majd bonyolitsa le a polgármester eskütételét.
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1. Helyi választási Bizottság tájékoztatója
Előterjesztő: Horváth Tiborné elnök
Horváth Tiborné HVB elnök: Dunaalmás községben a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek 2016. június 26-i időközi választása törvényesen lezajlott A
választás eredményes volt Tájékoztatja a tisztelt képviselő-testületet, hogy a
polgármesteri megbízatásért 3 jelölt indult.
A polgármester választás összesített eredménye az alábbi:
Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1234
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 549
Urnában lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:0
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma: 549
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 9
Érvényes szavazólapok száma: 540
lelölt neve:
Ollé Árpád független jelölt
Holbik Márton Magyar Munkáspárt jelöltje
Domján Viktor független jelölt

Szavazat:
388
23
129

A választópolgárok döntése alapján Dunaalmás község megválasztott polgármestere
Ollé Arpád.
Az önkormányzati képviselők összesített eredménye az alábbi:
Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1234
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 549
Urnában lévő bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:0
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma: 549
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 8
Érvényes szavazólapok száma: 541
lelöltek neve:
1. Baranya Gábor független jelölt
2. László Jánosné független jelölt
3. Holbik Márton Magyar Munkáspárt jelöltje
4. Munkácsi Csilla független jelölt
5. Krakkai Csaba András független jelölt
6. Pap Éva független jelölt
7. Bélai András független jelölt
8. Czérna Brigitta független jelölt
9. Kecskeméti József független jelölt
10. Kun Lajos Zoltán független jelölt
11. Czérna Zoltán Tiborné független jelölt
12. Simon Zoltán független jelölt
13. Horváth Vincéné független jelölt
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Szavazat:
207
171
63
175
145
112
124
165
267
237
238
144
121

14. Domján Viktor független jelölt
15. Vajas Zoltán független jelölt

222
201

A választópolgárok döntése alapján a képviselő testület tagjai a kövezetők:
Kecskeméti József
Czérna Zoltán Tiborné

Kun Lajos Zoltán
Domján Viktor
Baranya Gábor
Vajas Zoltán

2. A polgármester eskütétele
Előterjesztő: Horváth Tiborné elnök
Horváth Tiborné HVB elnök kéri Ollé Árpád polgármester urat, hogy,, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 63. 5. alapján az esküt a
képviselő testület előtt tegye le. Kéri, hogy mondja utána az eskü szövegét, melyet
meggyőződése szerint fejezhet be. (Isten engem úgy segéljen)
Ollé Árpád polgármester letette ‚iz esküt

3. Képviselők eskütétele
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Ollé Árpád polgármester: kéri, a képviselő-testület tagjait, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 28. 5. (2) bekezdése alapján az
esküt tegyék le. Indítványozza, hogy a képviselők mondják utána az eskü szövegét,
melyet mindenki meggyőződése szerint fejezhet be. (Isten engem úgy segéljen)
A képviselő testület tagjai letették az esküt
Ollé Árpád polgármester indítványára a képviselők kézjegyükkel ellátták az
esküokmányt.
A képviselők és a polgármester az esküokmányt kézjegyükkel ellátták
Makay Tibor kirendeltség-vezető kéri, hogy az esküokmányt a megbízólevelekkel
együtt őrizzék meg, mert a két okmány együtt igazolja képviselői státuszukat.
Ollé Árpád polgármester javasolja a mai ülés további napirendi pontjait az alábbiak
szerint elfogadni. Döntéshozatalban részt vevők száma 7, kéri, hogy aki a beterjesztett
napirendi pontokkal
Napirend:
1. Alpolgármester megválasztása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
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2.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4.) Bizottsági struktúra kialakítása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
egyetért, az kézfeltartással jelezze.
A jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja a mai ülés napirendjét és
az alábbi határozatot hozza.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2016. (Vll.6)
határozata a 2016. július 6-i alakuló ülésen tárgyalandó napirendi pontok
meghatározásáról
Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai alakuló ülésén az
alábbi napirendi pontokat tárgyalja
Nanirend:

1.) Alpolgármester megválasztása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
2.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
3.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető
4.) Bizottsági struktúra kialakítása
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Előadó: Makay Tibor kirendeltség-vezető

1. Nariirendi vont:
Alpolgármester megválasztása
Ollé Árpád polgármester bejelenti, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX törvény 74. *. (1] bekezdése alapján a képviselő-testület a
polgármester javaslatára, titkos szavazással minősített többséggel a polgármester
helyettesítésére, a munkájának segítésére egy alpolgármester választ. Elmondja, hogy az
előzetesen kiküldött előterjesztésben javasolt alpolgármester személyén változtat
Javasolja egy társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztását Kun Lajos
képviselő személyében. Kérdezi Kun Lajos képviselőt, hogy a megbízatást illetve a
jelölést vállalja-e.
Kun Lajos képviselő: Igen. Bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt a szavazásban
nem kíván részt venni.
Ollé Árpád polgármester kéri, hogy a képviselő-testület Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. 5(1) bekezdésére értelmében
állapítsa meg Kun Lajos képviselő összeférhetetlenségét és foglaljon állást a kizárásról. A
kizárás a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására vonatkozó
tárgyalásra és szavazásra vonatkozik.
Döntéshozatalban részt vevők száma 7, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2016. (Vll.6.) határozata Kun
Lajos képviselő összeférhetetlenségéről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületet megállapítja Kun Lajos képviselő
összeférhetetlenségét és az alpolgármester megválasztása napirend tárgyalásából és a
szavazásból személyes érintettsége miatt kizárja.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2016. (Vll.6.)
határozata Kun Lajos képviselő összeférhetetlenségéről.
Dunaalmás Község Önkormányzati képviselő-testülete megállapítja Kun Lajos képviselő
összeférhetetlenségét és a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása
napirend tárgyalásából és a szavazásból személyes érintettsége miatt kizárja.
Ollé Árpád polgármester megkérdezi Kun Lajos képviselőt hogy a Mötv. 46. 5 (2)
bekezdés b.) pontja alapján az alpolgármester választás zárt ülés keretében történjen-e?
Kun Lajos képviselő nyilatkozik, hogy nyílt ülés keretében kéri a választás
lebonyolítását.

Ollé Árpád polgármester bejelenti, hogy az alpolgármester megválasztása titkos
szavazással történik, és minősített többségű (legalább 4 igenlő szavazat) szavazat
szükséges. Javaslatot tesz a titkos szavazás lebonyolításához szükséges 3 fős
Szavazatszámláló Bizottság létrehozására. Javasolja a bizottsági elnökének Czérna
Zoltán Tiborné képviselőt, tagjainak ‘Iajas Zoltán és Baranya Gábor képviselők
megválasztását Döntéshozatalban részt vevők száma 7, kéri, hogy aki a beterjesztett
határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2016. (‚‘11.6) határozata
Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Az alpolgármester megválasztásának lebonyolítására szavazatszámláló
bizottságot választ, melynek elnöke Czérna Zoltán Tiborné képviselő, tagjai Baranya
Gábor és ‘Jajas Zoltán képviselők.
2) Felkéri a Szavazatszámláló Bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Czérna Zoltán Tiborné elnök
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2016. (Vll.6) határozata
Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Az alpolgármester megválasztásának lebonyolítására
Szavazatszámláló
Bizottságot választ, melynek elnöke Czérna Zoltán Tiborné képviselő, tagjai Baranya
Gábor és Vajas Zoltán képviselők.
2) Felkéri a Szavazatszámláló Bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Czérna Zoltán Tiborné elnök
Ollé Árpád polgármester: Javasolja, hogy Kun Lajos képviselőtársának a neve kerüljön
fel a szavazólapra, és kéri a Szavazatszámláló Bizottságot, a titkos szavazás
lebonyolítására.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke: ismerteti a
titkos szavazás módját mely szerint a Szavazatszámláló Bizottság elnöke a polgármester
által név szerint szólított képviselőknek átadja a szavazó lapokat A polgármester
utoljára szavaz. A szavazás a szomszéd irodában történik. Kérem, hogy a szavazó lapokat
az urnába helyezzék el. A szavazás akkor érvényes, ha a jelölt minimum 4 igen
szavazatot kap.

Ollé Árpád polgármester: A szavazás előkészítésének idejére szünetet rendel el, majd
név szerint átadja a képviselőknek a szavazó lapot
Czérna Zoltán Tiborné, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Ismerteti a titkos
szavazás eredményét. A Szavazatszámláló Bizottság a szavazatokat megszámolta,
megállapította, hogy Kun Lajos 6 igen szavazatot kapott Érvénytelen szavazólap nem
volt.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2016. (Vll.6.)
határozata társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztotta társadalmi
megbízatású alpolgármesternek Kun Lajos képviselőt.

Ollé Árpád polgármester: Felkéri a megválasztott alpolgármestert, hogy Magyarország
helyi őnkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 79. 5 (2) bekezdése alapján
tegyen esküt a képviselő-testület előtt, majd írja alá az esküokmányt.
Az alpolgármester a polgármester úr elő olvasata után letette az esküt

2. Napirendi vont:
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz képest némi
változás lesz, mert lélekszám arányosan a számok változtak. Visszautal Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. 5(1) bekezdésére, amely
kimondja, hogy a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy
személyesen érint. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni személyes
érintettségét.
Kun Lajos alpolgármester bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt a szavazásban

nem kíván részt venni.
Ollé Árpád polgármester: Kérem, a tisztelt képviselő-testületet, hogy Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. 5 (1) bekezdésére
értelmében állapítsa meg Kun Lajos alpolgármester összeférhetetlenségét és foglaljon
állást a kizárásról. A kizárás a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítására vonatkozó tárgyalásra és szavazásra vonatkozik.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6, kéri, hogy aki a beterjesztett határozati
javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2016. (Vll.6) határozata Kun
Lajos alpolgármester összeférhetetlenségéről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületet megállapítja Kun Lajos
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alpolgármester összeférhetetlenségét, tiszteletdíj ának és költségtérítésének meghatározása
napirend tárgyalásából és a szavazásból személyes érintettsége miatt kizárja.
-

egyetért az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő 6 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2016. (VII.6.)
határozata Kun Lajos alpolgármester összeférhetetlenségéről.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületet megállapítja Kun Lajos
alpolgármester összeférhetetlenségét és tiszteletdíjának és költségtérítésének
meghatározása napirend tárgyalásából és a szavazásból személyes érintettsége miatt
kizárja.

Makay Tibor kirendeltség-vezető kiosztja a módosított előterjesztést. Az Mötv.
meghatározza a polgármester bérét. A polgármester bérét a helyettes államtitkár
illetménye, illetménypótlék és vezetői pótlék kiegészítésével együttes összegének
arányában határozza meg, ami lélekszámtól függ. Az előterjesztésben a 2015. évi
lélekszám szerint került meghatározásra, amikor 1514 fő volt Dunaalmás lakossága, de
miután ez még a 2014. évi választási ciklus időközi választása, ezért a 2014. évi
lakosságszámot kell figyelembe venni, ami 1496 fő. Az így kialakult összeg 40%-kal
számolva 299 200 Ft, de polgármester úr társadalmi megbízatásban kívánja feladatát
ellátni, így ennek az összegnek az 50%-a illeti meg. Költségtérítése a tiszteletdíj 15%-a,
ez törvényi előírás, tehát erről a képviselő-testületnek dönteni nem kell. Az
alpolgármester tiszteletdíja a polgármester bérének 70-90%-a lehet és ezen felül a
tiszteletdíj 15%-ának megfelelő költségtérítés illeti meg.
Ollé Árpád polgármester: Kérdezi Kun Lajos alpolgármestert, hogy melyik értéket
tartaná elfogadhatónak.

Kun Lajos alpolgármester elmondja, hogy az alsó határt, tehát a polgármesteri
tiszteletdíj 70%-ának megfelelő összeget tartja elfogadhatónak.
Ollé Árpád polgármester javasolja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjához viszonyítva 70%ban állapítsa meg a képviselő-testület, ami összegszerűen 104 700 Ft, a költségtérítése
15 700 Ft. Szavazásra teszi fel a javaslatot a 70%-os alpolgármesteri tiszteletdíjra és
költségtérítésre vonatkozóan. Döntéshozatalban részt vevők száma 6, kéri, hogy aki a
beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2016. (Vll.6.) határozata Kun
Lajos alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású
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polgármester tiszteletdíjának 70%-ában, azaz 104 700
költségtérítését 15 700 Ft/ hó összegben határozza meg.

Ft/hó

összegben,

2) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2016. július 31.
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő 6 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2016. (Vll.6.)
határozata Kun Lajos alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíjának 70%-ában, azaz 104 700 Ft/hó összegben,
költségtérítését 15 700 Ft/ hó összegben határozza meg.
2) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: 2016. július 31.

3. Napirendi vont:
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy az SZMSZ módosítására azért van szükség,
mert a létrehozandó Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjait a 3 képviselő és 2 külsős
tagról, három fő képviselőre szeretnék csökkenteni, tehát külső tagot nem szeretnének.
Az előző évek azt mutatják, hogy a külső tagok nem igazán vettek rész a bizottsági
üléseken, ezért gondolják feleslegesnek. Elmondja, hogy a műszaki bizottsághoz
egyelőre nem nyúlnak hozzá. Javasolja, az SZMSZ módosításáról szóló rendelet-tervezet
elfogadását Döntéshozatalban részt vevők száma 7, kéri, hogy aki a beterjesztett
rendelet tervezettel, melynek pontos szövege a DA-lK/47-34/2016. iktatószámú írásos
előterjesztés szerinti
-

egyetért, kézfeltartással jelezze

Az elhangzottak figyelembevételével a jelenlévő 7 képviselő egyhangú,
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

7 igen

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2016. (VIl.6)
önkormányzati rendelete
A Dunaalmás Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 12/2014. (X.2 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
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(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékietét képezi)

Domján Viktor képviselő elmondja, hogy az SZMSZ módosításával kapcsolatban lenne
javaslata.
Makay Tibor kirendeltség-vezető javasolja, hogy a következő testületi ülésen
tárgyalják, addigra mindenki átgondolhatja, hogy milyen módosító javaslatot kíván tenni
az SZMSZ-re vonatkozóan. Ez a módosítás most azért szükséges, hogy az Ügyrendi és
Pénzügyi Bizottság létrejöjjön és tudja tárgyalni a zárszámadást.
Domján Viktor képviselő elmondja, hogy ezzel teljesen nem ért egyet, mert az elmúlt
hónapokban több utalást kapott arra vonatkozóan, hogy ezt az SZMSZ-t ő is elfogadta
annakidején.
dr. Kórósi Emőke jegyző elmondja, hogy az Mötv. szerint, amit az alakuló ülésen vagy
az azt követő ülésen feltétlenül módosítani kell a testületnek, az a bizottsági struktúrára
vonatkozik, erre határozza meg a zárt határidőt, ezen kívül az SZMSZ bármikor
módosítható. Elmondja, hogy rendeletet csak úgy lehet módosítani, ha előzetesen
írásban beterjesztik. Javasolja, hogy a hatékony, jogszerű és a mindenki számára
megfelelő működés érdekében adjon időt magának a képviselő-testület, hogy olyan
SZMSZ-t alkosson, ami megfelelő. Kéri, hogy a képviselők rendelet-módosító
javaslataikat továbbítsák, hogy az előterjesztés jogilag megfelelően előkészíthető legyen.
Ollé Árpád polgármester kéri a kirendeltség-vezető urat, hogy a képviselők
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségével, valamint a köztartozásmentes adózói bázisba
történő felvétellel kapcsolatos ismertetéseket tegye meg.
Makay Tibor kirendeltség-vezető ismerteti Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a vagyonnyilatkozat-tételi eljárásra vonatkozó
szabályait: az önkormányzati képviselőnek megválasztásától 30 napon belül
vagyonnyilatkozatot kell tennie, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított
harminc napon belül. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni
köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének
vagyonnyilatkozatát. Az ehhez szükséges formanyomtatványok most átadásra kerülnek.
Kéri a beadási határidő betartását, mert a vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása
esetén annak benyújtásáig az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait
nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat
Felhívja a figyelmet arra, hogy a Mötv. 38. 5 (4) bekezdése alapján az önkormányzati
képviselő megválasztásától számított 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét az
adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói bázisba.
-

-

A polgármester 20 perc technikai szüntet rendel eL
A technikai szünet ideje alatt Makay Tibor kirendeitség-vezető kifüggeszti az
önkormányzat 7/2016. (VIL 6) önkormányzati rendeletét
A technikai szünet vége az ülést 17:00 órakorfolytatják

4. Napirendi DOnt:
Bizottsági struktúra kialakítása
Ollé Árpád polgármester elmondja, hogy a műszaki bizottságot megtartja, de egyelőre
nem döntenek a tagjairól. Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságot, már külsős tagok nélkül,
3 képviselő megválasztásával hozzák létre. Javasolja a bizottság tagjainak az előző
képviselő-testület által megszavazott és az óta mandátumukat megőrző két képviselő
társukat Baranya Gábor és Vajas Zoltán képviselőket, illetve a bizottság elnökének
javasolja Czérna Zoltán Tiborné képviselőt arra hivatkozva, bogy pénzügyi vonalon
jelentős tapasztalattal rendelkezik, illetve az önkormányzati rendszert is átlátja. Kérdezi
Czérna Zoltán Tiborné képviselőtől, hogy elfogadja-e az elnöki jelölést.
Czérna Zoltán Tiborné képviselő: Igen, elfogadom.
Ollé Árpád polgármester az előterjesztésnek megfelelően javasolja az Ügyrendi és
Pénzügyi bizottság elnökének Czérna Zoltán Tibornét, tagjainak Baranya Gábor
képviselőt és Vajas Zoltán képviselőt. Döntéshozatalban részt vevők száma 7, kéri, hogy
aki a beterjesztett határozati javaslattal
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2016. (VII.6.) határozata az
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Megalakítja az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságot az alábbiak szerint:
Elnök: Czérna Zoltán Tiborné képviselő
Tagjai: Baranya Gábor képviselő
Vajas Zoltán képviselő
2) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: értelemszerűen
-

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 7 képviselő 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2016. (Vll.6.)
határozata az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Megalakítja az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságot az alábbiak szerint:
Elnök: Czérna Zoltán Tiborné képviselő
Tagjai: Baranya Gábor képviselő
Vajas Zoltán képviselő
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2) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
Felelős: Ollé Árpád polgármester
Határidő: értelemszerűen

Ollé Árpád polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és 17:15 órakor az
ülést berekesztette.
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