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A képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet
módosítása

JEGYZŐKÖNYV
Készült a Terpes községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 12-én
megtartott alakuló ülésén.
Jelen vannak:

Zvaráné Béres Mária
Juhász Gábor
Maruzs Tamásné
Szamkó Gábor
Kapczát László

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal vesz részt: Tarjányi Lászlóné körjegyző
Juhász Gusztávné
VB.elnöke
Potyondiné Szilva Ágnes
VB. tag
Juhász Gábor korelnök megnyitotta a testületi ülést, köszöntötte a megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes.
Ezt követően javaslatot tett a napirendi pontokra az alábbiak szerint:
Napirendi pontok:
1. A választási bizottság elnökének beszámolója
2. A polgármester és a helyi önkormányzati képviselők eskütétele, a
megbízólevelek átadása
3. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása
4. A polgármester programjának elfogadása
5. Alpolgármester választás, alpolgármester eskütétele
6. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
7. Egyebek
A napirendi pontokra más javaslat nem volt, tárgyalását a képviselő-testület egyhangú
szavazással elfogadta a fentiek szerint.
1./ A választási bizottság elnökének beszámolója
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Juhász Gábor korelnök felkérte Juhász Gusztávnét a HVB elnökét, hogy az 1. napirendi
ponton belüli tájékoztatóját tartsa meg.
/Beszámoló írásban csatolva./
A képviselő-testület az 1./ napirendi ponton belül elhangzott tájékoztatót egyhangú
szavazással elfogadta.
2./ A polgármester és a helyi önkormányzati képviselők eskütétele, a
megbízólevelek átadása
Juhász Gábor korelnök felkérte Juhász Gusztávnét a HVB. elnökét, hogy a
megválasztott polgármestertől és a képviselőktől sziveskedjen kivenni az esküt, majd a
megbízóleveleket átadni.
Juhász Gusztávné HVB. elnök előtt ünnepélyes keretek között a polgármester és a
képiselők letették az esküt.
Ezt követően átadásra kerültek a megbízólevelek, az esküokmányok.
3./ A polgármester programjának ismertetése
Juhász Gábor korelnök felkérte a polgármestert a programjának ismertetésére.
Zvaráné Béres Mária polgármester az írásban kiadott programjához szóbeli
kiegészítésként hozzáfűzte, hogy bízik abban, hogy folytatni tudják az eredményes
munkát, az újonnan megválasztott képviselő-testület jó erőt, egészséget kívánt.
Juhász Gábor korelnök feltette szavazásra a polgármester programját.
A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
114/2010.(10.12.) önkormányzati határozat
Terpes Község Önkormányzatának képviselő-testülete Zvaráné
Béres Mária polgármester programját, mint ciklusprogramot
elfogadta.
4./ A polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Juhász Gábor korelnök felkérte Tarjányi Lászlóné körjegyzőt, hogy a polgármester
tiszteletdíjának meghatározása tárgyában ismertesse a szabályokat.
Tarjányi Lászlóné körjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy mivel a polgármester
társadalmi megbízatású polgármesterként indult, részére tiszteletdíjat kell
megállapítani, melyet a mindenkori alapilletmény (38.650.- Ft) és a település
nagyságának megfelelő szorzószám adja. A szorzószám Terpes esetében 2,5 és 4,5
közötti lehet. Költségtérítést is állapíthat meg a testület, amely a tiszteletdíj összegének
20 és 30 %-a között lehet. Elmondta még, hogy az előző ciklusban polgármester
tiszteletdíjának megállapítása 4,5 szorzóval történt, - az újraválasztott polgármester
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esetén ez kevesebb nem lehet. Elmondta továbbá, hogy a költségtérítése a
tiszteletdíjának a 20 %-a volt.
Kapczáth László képviselő javasolta, hogy a polgármester részére a tiszteletdíj bruttó
összegének változatlanul hagyása mellett 30 % költségtérítést állapítson meg a testület.
Juhász Gábor korelnök a polgármester részére a tiszteletdíj bruttó összegének
változatlanul hagyása mellett 20 % költségtérítés megállapítását javasolta.
Juhász Gábor korelnök szavazásra tette fel a polgármester tiszteletdíját, valamint
költségtérítését a 20 %-ra vonatkozóan azzal, hogy a polgármester előzetes egyeztetés
alapján nem vesz részt a szavazásban.
A képviselő-testület a javaslatot 1 igen 1 tartózkodás, 3 nem szavazattal elutasította.
Juhász Gábor korelnök szavazásra tette fel a polgármester 173.925 Ft tiszteletdíját,
valamint költségtérítését a 30 %-ra vonatkozóan azzal, hogy a polgármester előzetes
egyeztetés alapján nem vesz részt a szavazásban.
A képviselő-testület 3 igen 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
115/2010.(10.12.) önkormányzati határozat
Terpes Község Önkormányzatának képviselő-testülete Zvaráné
Béres Mária társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját
173.925.- Ft/hó összegben állapítja meg, valamint számára
tiszteletdíja 30 %-ának megfelelő 52.178 Ft költségtérítést állapít
meg 2010. október 03. hatállyal.
Megbízza a képviselőtestület a körjegyzőt, hogy a számfejtésről a
fentiek szerint gondoskodjon.
határidő: 2010. október 03.
felelős: Tarjányi Lászlóné körjegyző

Juhász Gábor korelnök átadta az ülés vezetését a polgármesternek.
5./ Alpolgármester választás titkos szavazással, eskütétel
Zvaráné Béres Mária polgármester ismertette, hogy az önkormányzatok jogállásáról
szóló törvény 34. § /1/ bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület saját tagjai közül
a polgármester javaslatára titkos szavazással a képviselő-testület megbízatásának
időtartamára a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert
választ. Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el tisztségét. Megválasztása
minősített többséggel történik, azaz legalább 4 igenlő szavazat szükséges hozzá.
Zvaráné Béres Mária polgármester javaslatot tett az alpolgármesteri tisztség betöltésére
Kapczáth László képviselő személyében. A titkos szavazás lebonyolítására javasolta
bizottságot megbízni. A bizottság elnökének Juhász Gusztávnét, a HVB elnökét

4
javasolta, tagjaivá pedig Maruzs Tamásné és Szamkó Gábort megválasztani. A
körjegyző a szükséges segítséget megadja részükre. A titkos szavazás helye a körjegyző
irodája legyen.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
116/2010.(10.12.) önkormányzati határozat
Terpes község Önkormányzatának képviselő-testülete a titkos szavazás
lebonyolítására bizottságot választ, melynek elnöke Juhász Gusztávné, a
HVB elnöke, tagjai Maruzs Tamásné és Szamkó Gábor. A titkos
szavazás helye a körjegyző irodája.
Megbízza a képviselőtestület a körjegyzőt, hogy a szavazólapot készítse
el, a lebonyolításhoz adjon segítséget.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarjányi Lászlóné körjegyző

Juhász Gábor képviselő kérdése, hogy hogyan lehet az alpolgármesterre nemmel
szavazni.
Tarjányi Lászlóné körjegyző elmondta, hogy szavazólapot készítenek, a jelölt neve
előtt lévő körbe tett X vagy +, tehát egymást metsző két vonallal lehet érvényesen a
jelöltre szavazni. Amennyiben ebbe a körbe nem kerül a X vagy + jel, a szavazat
érvénytelen, vagyis nem támogatták a jelöltet.
Zvaráné Béres Mária polgármester titkos szavazás lebonyolítása idejére szünetet
rendelt el.
Ezt követően titkos szavazásra került sor, melyről külön jegyzőkönyv készült.
Szünetet követően:
Zvaráné Béres Mária polgármester megkérte Juhász Gusztávnét a HVB elnökét, hogy
ismertesse az eredményt.
Juhász Gusztávné
A szavazás eredményes volt. A szavazásra jogosultak száma 5 fő, érvényes szavazatok
száma 4 db, érvénytelen szavazatok száma 1 db és Kapczáth László 4 igen szavazatot
kapott. Az alpolgármesteri tisztséget Kapczáth László képviselő látja el. A szavazás
menetét és az eredményét külön jegyzőkönyv rögzíti.
A képviselőtestület 4 igen és 1 érvénytelen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
117/2010.(10.12.) önkormányzati határozat
Tepres Község Önkormányzata Kapczáth Lászlót alpolgármesterré
megválasztotta.
Határidő: azonnal
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Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester
Az alpolgármester a testület előtt ünnepélyesen esküt tett és átvette megbízólevelét a
polgármestertől.
6./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Zvaráné Béres Mária polgármester javaslatot tett az alpolgármester tiszteletdíjának
megállapítására bruttó 32.000.- Ft/hó összegben.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
118/2010.(10.12.) önkormányzati határozat:
Terpes község önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Kapczáth László alpolgármester részére bruttó 32.000.- Ft/hó
összegben állapít meg tiszteletdíjat 2010. október 03-i hatállyal.
Megbízza a képviselőtestület a körjegyzőt, hogy a tiszteletdíj
számfejtéséről gondoskodjon.
Határidő: 2010. október 03.
Felelős: Tarjányi Lászlóné körjegyző
Zvaráné Béres Mária polgármester javaslatot tett a képviselők tiszteletdíjának
megállapítására bruttó 28.000.- Ft/hó összegben, feltette szavazásra a képviselők
tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
TERPES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA_9/2010.(X.04.)RENDELETE
A képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosításáról.
Terpes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Tv. 20. § (2) bekezdésében, polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Tv.
14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §.
Terpes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a képviselők tiszteletdíjáról szóló
1/2008.(II.13.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
II. fejezet
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Módosító rendelkezések
2. §.
(1) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A települési képviselők havi tiszteletdíja 28.000 Ft.”
III. fejezet
Záró rendelkezések
3. §.
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.

T e r p e s, 2010. október 12.

Zvaráné Béres Mária
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző

7./ Egyebek
Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Szabó
Károly terpesi lakos felajánlotta a tulajdonában lévő Terpes 3 hrsz-ú földterületet az
önkormányzat részére abból a célból, hogy a helyben lakó gyermekek részére a
szabadidő eltöltésére szolgálhasson. Cserébe az önkormányzat rendben tartja a területet.
A képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozta:
119/2010.(10.12.) önkormányzati határozat
Terpes község Önkormányzatának képviselő-testülete megbízza
Zvaráné Béres Mária polgármestert, hogy a Terpes 3 hrsz-ú földterület
hasznosításáról karbantartásáról, kezeléséről gondoskodjon a használat
fejében. Fentiekről megállapodás szükséges, melynek elkészítésével
megbízza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Zvaráné Béres Mária polgármester előterjesztette, hogy Iván Zoltánné szociális
járadékos részére október 15 és 31 közötti időszakra munkaviszony létesítését javasolja
önkormányzati finanszírozással. A Pétervásárai Munkaügyi Központ megkereste az
önkormányzatot, hogy az ő pályázatukhoz lenne szükséges az Iván Zoltánné
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foglalkoztatása. Mivel csak két hétről van szó és 6 órás foglalkoztatásban, minimálbér
időarányos részével, ezért javasolta elfogadni. Feltette szavazásra javaslatát.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
120/2010.(10.12.) önkormányzati határozat
Terpes község Önkormányzatának képviselőtestülete Iván Zoltánné
Terpes, Hunyadi u. 15. szám alatti szociális járadékost 2010. október
15. és 2010. október 31. között kisegítő munkakörben alkalmazza. A
munkaideje napi 6 óra, munkabére 55.125 Ft/hó.
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert a munkaszerződés
elkészítésével.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tarjányi Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a vagyonnyilatkozatokat a megbízólevél
átadását követő 30 napon belül le kell adni. Leszögezte, hogy az eddigiekhez hasonlóan
megtesz minden tőle telhetőt az eredményes és szabályos munkavégzés érdekében.
Felajánlotta, hogy tájékoztatással segít az új tagoknak, amennyiben valami nem világos
számukra az önkormányzati munka során. Mindenkinek sikeres munkavégzést kívánt.
Több hozzászólás nem lévén, Zvaráné Béres Mária polgármester az alakuló ülést
bezárta.

k.m.f.

Zvaráné Béres Mária
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző

