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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 12-én kedden
8:00 órai kezdettel Ártánd Község Polgármesteri Hivatala tanácskozótermében megtartott
alakuló üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor

polgármester

Kiss István, Pálné Fazekas Irén, Varga Gézáné, Varga Róbert helyi képviselők
Árgyelán Andrea
Dr. Nagy Csaba

körjegyző
aljegyző

Meghívottak, vendégek:
Rákosi Lászlóné
Helyi Választási Bizottság elnöke
Molnár Sándorné
Helyi Választási Bizottság elnök-helyettese
Csősz Györgyné, Molnár Sándorné, Simon Gabriella Helyi Választási Bizottsági tagok,
Karancsi Sándorné, Kiss Annamária Helyi Választási Bizottsági póttagok
Madarász Anita jegyzőkönyvvezető
Varga Gézáné korelnök az ülést megnyitja, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel
a megválasztott 5 képviselőből 5 jelen van, valamint a meghívott Helyi Választási Bizottság
tagjai és póttagjai jelen vannak.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg.
Napirendi pontok
1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek
átadása
2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
3. Előterjesztés a polgármester illetményének meghatározására
4. Előterjesztés Ártánd Község Alpolgármestere megválasztására
5. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározására
6. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat Bizottságának megválasztására
7. Előterjesztés a képviselői tiszteletdíj meghatározására
8. Az alpolgármester eskütétele
1. A Helyi Választási Bizottság
megbízólevelek átadása

tájékoztatója

a

választás

eredményéről,

Varga Gézáné korelnök: Felkéri Rákosi Lászlónét, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának eredményét.
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Rákosi Lászlóné: Köszönti a megjelenteket. Ismerteti a 2010. október 3-án megtartott helyi
önkormányzati képviselő- és polgármester-választás eredményét.
(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 105/A. § (2) bekezdés i. pontjára hivatkozva
átadja a megbízólevelet a polgármesternek és a települési önkormányzati képviselőknek.

2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Varga Gézáné korelnök: Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a képviselőktől és
a polgármestertől az esküt vegye ki.
Ártánd Község Önkormányzat képviselő-testületének tagjai letették az alábbi szövegű esküt:
„Én, …………… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Ártánd fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
„Isten engem úgy segéljen!”
Benkő Sándor polgármester a képviselő-testület előtt letette az alábbi szövegű esküt:
„Én, Benkő Sándor esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Ártánd fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
„Isten engem úgy segéljen!”
Varga Gézáné korelnök: Az ülés vezetését átadja Benkő Sándor polgármesternek.
Benkő Sándor polgármester: Köszönti a megjelenteket. Köszönetet mond a választás
zökkenőmentes lebonyolításáért. Gratulál a megválasztott képviselőknek. Javasolja, hogy a
meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirenddel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét elfogadta.

3. Előterjesztés a polgármester illetményének meghatározására
Árgyelán Andrea körjegyző: Gratulál, és jó munkát kíván a megválasztott polgármesternek és
képviselőknek. A polgármester illetményének meghatározására az előterjesztést a jegyző
készíti, mivel a jegyző látja el a személyi anyagával kapcsolatos feladatokat. A képviselők a
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napirenddel kapcsolatos részletes előterjesztést írásban megkapták, mely tartalmazza azokat a
jogszabályi hivatkozásokat, melyek alapján a polgármester illetménye meghatározásra
kerülhet. Ismerteti a polgármester illetményéről szóló határozati javaslatot. Jogszabályi
lehetőség, illetve kötelezettség a polgármester költségtérítésének meghatározása, ennek
korlátai az alapilletmény 20 és 30%-a közötti összeg. A költségátalány összegét és százalékos
mértékét a polgármester kérésére a képviselő-testület határozza meg. Polgármester úr az
alapilletmény 20%-ában, azaz 54.110,- Ft-ban kéri megállapítani a költségátalányt. Ismerteti a
polgármester költségátalányáról szóló határozati javaslatot.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, amennyiben kérdésük van, tegyék fel.
Varga Róbert képviselő: A költségátalány mit takar, mit fedez? Az elmúlt ciklushoz képest
van-e változás annak tartalmában?
Árgyelán Andrea körjegyző: Sem tartalmában, sem mértékében nincs változás. Ugyanannyi
összeget kért polgármester úr, és költségátalányként kéri meghatározni. Mivel ez átalány, nem
kell elszámolni vele.
Benkő Sándor polgármester: Bejelenti a napirenddel kapcsolatos személyes érintettségét.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal a javaslattal, hogy kizárják a
személyét érintő döntéshozatalból.
Benkő Sándor polgármester nem vett részt a szavazásban.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Benkő Sándor
polgármestert kizárta a személyét érintő szavazásból.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a polgármester
illetményének meghatározásáról szóló határozati javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
80/2010. (X. 12.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Benkő Sándor polgármester
illetményét 2010. október 3. napjától az alapilletmény hétszeresében, azaz 7 x 38.650 =
270.550 Ft-ban azaz: kettőszázhetvenezer-ötszázötven forintban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. október 12.

Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a polgármester
költségátalányának meghatározásáról szóló határozati javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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81/2010. (X. 12.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Benkő Sándor polgármester
költségátalányát 2010. október 3. napjától illetményének 20%-ában, 270.600 Ft x 0,20 =
54.110 Ft-ban, azaz: ötvennégyezer-százhúsz forint összegben állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. október 12.

4. Előterjesztés Ártánd Község Alpolgármestere megválasztására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták. Ismerteti az Ártánd Község Önkormányzat alpolgármesterének megválasztásáról
szóló határozati javaslatot. Kéri, mondják el észrevételeiket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik.
Árgyelán Andrea körjegyző: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény által
kötelezően előírt elem, hogy az alpolgármestert titkos szavazással kell megválasztani,
melyhez szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni. Az elnök és a tagok személyére a
polgármester úr tesz javaslatot, majd a képviselő-testületnek jóvá kell hagyni a szavazólap
adattartalmát.
Benkő Sándor polgármester: Javasolja, hogy a titkos szavazás lebonyolításához létrehozandó
bizottság tagjai Kiss István, Varga Gézáné és Varga Róbert képviselők legyenek. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
82/2010. (X. 12.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármestert megválasztó titkos
szavazás lebonyolítására létrehozandó szavazatszámláló bizottság tagjaivá Kiss István,
Varga Gézáné és Varga Róbert képviselőket választotta meg.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. október 12.

Benkő Sándor polgármester: Javasolja, hogy a titkos szavazás lebonyolítására létrehozott
bizottság elnöke Varga Róbert képviselő legyen. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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83/2010. (X. 12.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármestert megválasztó titkos
szavazás lebonyolítására létrehozandó szavazatszámláló bizottság elnökévé Varga Róbert
képviselőt választotta meg.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. október 12.

Benkő Sándor polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület Pálné Fazekas Irént válassza
meg alpolgármesternek.
Ismerteti a szavazólap tartalmát. Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a szavazólap
tartalmát.
TÁMOGATOM

IGEN



NEM



HOGY,
Pálné Fazekas Irén

LEGYEN AZ ALPOLGÁRMESTER A MAI NAPTÓL A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
MEGBÍZATÁSÁNAK IDŐTARTAMÁIG.

Szavazni érvényesen az „IGEN”, vagy „NEM” szó melletti körben elhelyezett egymást
metsző két vonallal lehet.

Például:

⊕

⊗

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a titkos
alpolgármester-választáshoz készült szavazólapot elfogadta.
Pálné Fazekas Irén képviselő: Bejelenti személyes érintettségét az alpolgármester-választás
tárgyában.
Benkő Sándor polgármester: Javasolja, hogy az alpolgármester-jelöltet ne zárják ki a
szavazásból. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal, hogy Pálné Fazekas Irén
képviselőt ne zárják ki a szavazásból.
6

Pálné Fazekas Irén képviselő nem vett részt a szavazásban.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Pálné Fazekas
Irén képviselőt nem zárta ki a személyét érintő szavazásból.
Benkő Sándor polgármester: A titkos szavazás idejére szünetet rendel el.
A szavazatszámláló bizottság a szünet ideje alatt kiosztja a szavazólapokat a szavazásra
jogosultaknak. A szavazásra jogosultak külön teremben helyezik az urnába szavazataikat. A
szavazatszámláló bizottság összeül, és a szavazatokat összeszámolja.
Benkő Sándor polgármester: A szünet berekesztése után felkéri Varga Róbertet, a
szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ismertesse a választás eredményét.
Varga Róbert, a szavazatszámláló bizottság elnöke: Ismerteti a titkos szavazás eredményét. A
bizottság megállapította, hogy az alpolgármester-választás érvényes és eredményes volt, a
képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal Pálné Fazekas Irén képviselőt
választotta alpolgármesterré.
A titkos alpolgármester-választásról külön jegyzőkönyv készült..
Benkő Sándor polgármester: A szavazás eredményének függvényében megállapítja, hogy az
alpolgármester Pálné Fazekas Irén lett.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozatot
hozta:
84/2010. (X. 12.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pálné Fazekas Irén képviselőt 2010.
október 13. napjától a képviselő-testület megbízatásának idejéig Ártánd Község
Alpolgármesterévé választotta.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. október 12.

5. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el észrevételeiket, hozzászólásukat.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Kéri, hogy tiszteletdíját az előterjesztéshez képest
csökkentett összegben, 54.650 Ft-ban állapítsa meg a képviselő-testület. Bejelenti személyes
érintettségét, és kéri, hogy zárják ki a szavazásból.
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Benkő Sándor polgármester: Javasolja, hogy az alpolgármestert ne zárják ki a szavazásból.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal, hogy Pálné Fazekas Irén
alpolgármestert ne zárják ki a szavazásból.
Pálné Fazekas Irén nem vett részt a szavazásban.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Pálné Fazekas
Irén alpolgármestert nem zárta ki a szavazásból.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az alpolgármester
által előterjesztett módosító javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító
javaslatot elfogadta.
Benkő Sándor polgármester: Ismerteti a módosított határozati javaslatot, mely szerint az
alpolgármester asszony tiszteletdíja 54.650,- Ft-ban kerül megállapításra. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a módosított határozati javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
85/2010. (X. 12.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pálné Fazekas Irén alpolgármester
tiszteletdíját 2010. október 13. napjától 54.650 Ft-ban, azaz ötvennégyezer-hatszázötven
forintban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. október 12.

6. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzat Bizottságának megválasztására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták. Javasolja, hogy a képviselő-testület Ügyrendi Bizottságot hozzon létre. A
bizottsági tagok számát 3 főben javasolja meghatározni.
Javasolja, hogy a bizottság megválasztandó tagjait ne zárják ki a szavazásból. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e azzal, hogy a bizottság tagjait ne zárják ki a
szavazásból.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a létrehozandó
Ügyrendi Bizottság tagjait nem zárta ki a szavazásból.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az Ügyrendi Bizottság létrehozásával.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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86/2010. (X. 12.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete működése időtartamára Ügyrendi
Bizottságot hoz létre.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. október 12.

Benkő Sándor polgármester: Javasolja, hogy a létrehozott Ügyrendi Bizottság elnökévé Varga
Róbert képviselőt válassza meg a képviselő-testület. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
87/2010. (X. 12.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökévé Varga
Róbert képviselőt választja meg.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. október 12.

Benkő Sándor polgármester: Javasolja, hogy a létrehozott Ügyrendi Bizottság tagjaivá Kiss
István és Varga Gézáné képviselőket válassza meg a képviselő-testület. Kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
88/2010. (X. 12.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága tagjának az alábbi
személyeket választja meg:
1. Kiss István képviselő
2. Varga Gézáné képviselő.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2010. október 12.

7. Előterjesztés a képviselői tiszteletdíj meghatározására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban
megkapták, kéri, mondják el észrevételeiket, hozzászólásukat.
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Kiss István képviselő: Ismerteti a módosító javaslatát, miszerint a bizottság elnöke és tagjai a
bizottsági munka végzéséért részesüljenek tiszteletdíjban. Az elnök részére 16.000 Ft-ot, a
tagok részére fejenként 12.985 Ft-ot javasol.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a képviselő úr
által előterjesztett módosító javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító
javaslatot elfogadta.
Benkő Sándor polgármester: Ismerteti a módosított rendelet-tervezetet, mely szerint a rendelet
az alábbi szövegrésszel egészül ki: „3. § A képviselő-testület tagja bizottsági elnöki feladata
ellátásáért 16.000 Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. 4. § A bizottság képviselő-testület tagjai
tagságukért 12.985 Ft összegű tiszteletdíjra jogosultak.”. A rendelet további két paragrafusa
folytatólagos számozással, változatlan tartalommal kerül elfogadásra.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a módosított rendelet-tervezettel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2010. (X. 13.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 14. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Ártánd község önkormányzati képviselő-testület tagjaira.
2. §
A képviselő-testület tagjait tagságukért havonta 38.650 Ft tiszteletdíj (a továbbiakban: alapdíj)
illeti meg.
3. §
A képviselő-testület tagja bizottsági elnöki feladata ellátásáért 16.000 Ft összegű tiszteletdíjra
jogosult.
4. §
A bizottság képviselő-testület tagjai tagságukért 12.985 Ft összegű tiszteletdíjra jogosultak.
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5. §
A tiszteletdíjak kifizetésének határideje minden tárgyhót követő 15. nap
6. §
(1) Ez a rendelet 2010. október 13. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
1. a helyi önkormányzati képviselők juttatásáról szóló 5/2006. (V.17.) önkormányzati
rendelet;
2. a helyi önkormányzati képviselők juttatásáról szóló 5/2006. (V.17.) önkormányzati
rendeletet módosító 11/2006. (X. 12.) önkormányzati rendelet.

Benkő Sándor sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
körjegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2010. október 13. napján.
Árgyelán Andrea
körjegyző
8. Az alpolgármester eskütétele
Benkő Sándor polgármester: Felkéri Pálné Fazekas Irén alpolgármester asszonyt, hogy
alpolgármesteri tisztségében tegye le az esküt.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester a képviselő-testület előtt letette az alábbi szövegű esküt:
„Én, Pálné Fazekas Irén esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Ártánd fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
„Isten engem úgy segéljen!”
Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester
a képviselő-testület alakuló ülését befejezettnek nyilvánította.
K.m.f.

Benkő Sándor
polgármester

Árgyelán Andrea
körjegyző
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