
 
Ikrény község önkormányzat képviselő – testületének 12/2010. (X.12.) számú jegyzőkönyve 

 

 
1 

 

12/2010. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Ikrény Község Képviselő-testületének 2010.október 12-én  18.00
 
órai  kezdettel a 

Polgármesteri Hivatalban tartott alakuló üléséről 

 

Jelen vannak:  

1. Németh Tamás megválasztott      

                               polgármester 

2. Ferenczy Tamás  

3. Pallang Attila  

4. Tóth Ildikó  

5. Fodor Ildikó  

6. Csáki István  

7. Lőrincz Illés      megválasztott     

                                települési   

                                képviselők 

 

Tanácskozási joggal: 

8. Komjáti János körjegyző 

 

                                        25 fő érdeklődő települési választópolgár 

 

 

Ferenczy Tamás megválasztott települési képviselő, korelnök Tisztelt Alakuló 

Képviselőtestületi Ülés, Tisztelt Megválasztott Polgármester Úr! Tisztelt Megválasztott 

Képviselő Asszonyok és Urak, Tisztelt Meghívottak, Kedves Jelenlevő Települési Lakosok ! 

 

Kérem, hogy alakuló ülésünk ünnepélyességét jelezve hallgassuk meg közösen a Himnuszt. 

 

Nagy szeretettel és megbecsüléssel köszöntök Mindenkit, aki elfogadta meghívásunkat és 

részt tud venni egy településünk jövőjét ismételten meghatározó tanácskozáson, egy alakuló 

ülésen. Külön is nagy tisztelettel köszöntöm körjegyzőségünkhöz tartozó másik két település 

megválasztott polgármesterét – Abdáról Szabó Zsolt Urat, Börcsről Rácz Róbert Urat, illetve 

Börcs megválasztott alpolgármesterét Nagy Ambrus József Urat, akik megtiszteltek 

Bennünket jelenlétükkel jelezve azt is, hogy a jövőt településeink ebben a kialakult közösségi 

rendszerben képzelik el. 

 

Ismét eltelt négy esztendő, ismét letelt egy ciklus, elköszöntünk és köszöntünk, azért, hogy 

újra, új lendülettel építsük a jövőnket. Megállunk egy pillanatra és alakulunk, 

 

Alakuló képviselőtestületi ülésre jöttünk össze, ahol az első feladatai az úgynevezett 

korelnöknek vannak. Úgy telt az idő, hogy ma már Én vagyok a korban legidősebb 

megválasztott települési képviselő, így e minőségben, mint levezető elnök köszöntöm Önöket. 

 

Egy ilyen fórumnak meghatározott forgatókönyve van, így az ülést Magam is eszerint 

vezetem. 
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Először megállapítom a felfektetett jelenléti ívből, hogy a 2010. október 3. napján 

megválasztott települési képviselők valamennyien megjelentek, így az ülésünk határozatképes 

.A hatályos szervezeti és működési szabályzat szerint javaslatot teszek a jegyzőkönyv-

hitelesítők személyére a két megválasztott hölgy települési képviselő személyében. Kérem 

egyetértésük kézfelemeléssel történő jelzését. 

Megállapítom , hogy mai ülésünk jegyzőkönyv hitelesítői egyhangú egyetértéssel Fodor 

Ildikó és Tóth Ildikó megválasztott települési képviselők. 

 

Javaslatot teszek az ülés napirendjére, amely a meghívóban meghatározottak szerint 

 

1. A választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről. 

2. A képviselő-testület és a polgármester eskütétele 

3. Polgármester programjának ismertetése 

4. A polgármester illetményének megállapítása. 

5. Szavazatszámláló Bizottság választása 

6. Alpolgármester választása (titkos szavazással), eskü letétele. 

7. Az SZMSZ felülvizsgálata 

8. Bizottságok megválasztása 

 

Ferenczy Tamás korelnök: Megkérdezem van-e javaslat, kiegészítés az elhangzottakkal 

kapcsolatban. 

Nincs, így szavazásra teszem fel a kérdést. Aki egyetért azzal, hogy a meghívóban szereplő 

napirendi pont kerüljön megtárgyalásra, kézfeltartással jelezze.  

 

7 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 

 

Ferenczy Tamás korelnök: Megállapítom, hogy az alakuló képviselőtestületi ülés az alábbi 

napirendek tárgyalását határozza el: 

 

1. A választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről. 

2. A képviselő-testület és a polgármester eskütétele 

3. Polgármester programjának ismertetése 

4. A polgármester illetményének megállapítása. 

5. Szavazatszámláló Bizottság választása 

6. Alpolgármester választása (titkos szavazással), eskü letétele. 

7. Az SZMSZ felülvizsgálata 

8. Bizottságok megválasztása 

 

Napirend tárgyalása 

 

1./ Beszámoló a 2010. október 3-i helyi képviselők és polgármesterek választása ikrényi 

történéseiről, eredmények ismertetése, megbízólevelek átadása, amelynek előadója a 

helyi választási bizottság elnöke. Összességében ez a napirend jelentősen kapcsolódik a 

másodikhoz így kérem, azok együttes kezelését. 

 

Ferenczy Tamás korelnök: Felkérem Sárik Pál Urat a Helyi Választási Bizottság elnökét az 

előterjesztése elővezetésére. 

 

Sárik Pál a helyi választási bizottság elnöke. 
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Tisztelt Alakuló Képviselőtestületi Ülés, Tisztelt Megválasztott Polgármester Úr, Tisztelt 

Megválasztott Képviselő Asszonyok és Urak, Tisztelt meghívottak, Kedves jelenlevő 

települési lakosok ! 

 

Lezárult egy önkormányzati ciklus és a magyarországi választási rendszernek megfelelően 

négy év időszakra ismét a közvetett demokrácia szellemében új képviselőtestületre és új 

polgármesterre bízzák a települések lakosai a települések irányítását. 

Alapvetően az alkotmányunk fogalmazza meg ezeket az elveket, törvények és más 

jogszabályok rendezik a konkrét időszakra vonatkozó szabályozási elveket. 

Ikrény községben is, miután a köztársasági elnök kiírta a helyi képviselők és polgármesterek 

választása időpontját elkezdődött a munka. Elkészült és közszemlére került a választói 

névjegyzék, kézbesítésre kerültek az értesítések és az ajánlószelvények a 

választópolgároknak. 

augusztus végén megkezdődött a „kopogtató cédulák gyűjtése”, amelynek eredményeképpen 

2010. szeptember 3-án 16.00 óráig 3 polgármester jelölt és 13 képviselő jelölt kérte 

nyilvántartásba-vételét a településen. Miért is érdekes ez? A jogszabályok változása 

eredményeképpen az Ikrény nagyságú településeken harmadolódott a képviselőtestületek 

létszáma és 6 fő képviselő megválasztására nyílott lehetőség. 

Az előírt feladatainkat a nyilvántartásba-vétel kapcsán elvégeztük. 

 

Ezt követően a helyi választási iroda szervezésében lehetőség nyílt a jelöltek megismerésére. 

Először a Rábaközi Televízió műsorában, majd a helyi szervezésű lakossági fórumon kapott  

minden jelölt egyforma terjedelmű megjelenési lehetőséget. Megjelentek a falragaszok, 

molinók. Érdekesség volt, hogy két polgármester jelölt mögé 6-6 képviselőjelölt sorakozott 

fel, így elég nagyvárosias lett a kampány. 

 Minden biztosított volt tehát a választáshoz. 

 

A konkrét választási számadataink. 

Településünkön a választás napján 1454 választópolgár szerepelt a nyilvántartásban. 

Tartózkodási helye alapján igazolással szavazót nem kellett felvenni.                 

 

A választás a polgármesteri hivatal nagytermében és az óvodában - két szavazókörben - a 

jogszabályban meghatározott időtartamban történt és eredményes volt, hiszen érvényességi 

küszöb a vonatkozó jogszabályok szerint az önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán nincs. 

Miért is fontos ezt közölni? Községünkben 842 választópolgár adta le voksát, amely %-os 

részvételi arányt takar. 

 

A leadott szavazatok: 

 

Polgármester         Gergó András   313 érvényes     

                                                                               szavazat 

         Németh Tamás   461 érvényes   

                                                                               szavazat 

         Somogyi Ferenc     62 érvényes  

                                                                               szavazat 

 

Képviselő               
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Csáki István    356 érvényes szavazat 

Ferenczy Tamás   511 érvényes szavazat 

Fodor Ildikó     411 érvényes szavazat 

Füzy András Géza  253 érvényes szavazat 

Dr. Görbe László  349 érvényes szavazat 

Dr.Kovács krisztina  362 érvényes szavazat 

Lőrincz Illés  Sándor  341 érvényes szavazat 

Molnár József   199 érvényes szavazat 

                        Pallang  Attila              501 érvényes szavazat 

Pozsgai Péter   246 érvényes szavazat 

Somogyi Ferenc József 170 érvényes szavazat 

                        Tóth Ildikó     426 érvényes szavazat 

                        Veres Béla   201 érvényes szavazat 

                                                                                            

 

Jelöltjeink valamennyien független jelöltek voltak, nem tartoztak egyetlen párt támogatottjai 

közé sem. 

 

A megjelölt arányokkal tehát településünkön a következő négy évben 

 

                               Németh Tamás  polgármester 

 

                               Ferenczy Tamás   

                               Pallang  Attila   

                               Tóth Ildikó    

                               Fodor Ildikó    

                               Csáki István   

                               Lőrincz Illés      települési képviselők 

 

fogják a köz ügyeit intézni, községünk javát szolgálni. 

 Dr. Kovács Krisztina és dr. Görbe László is települési képviselők lehettek volna,- hiszen ha 

valaki áttekinti a szavazatszámokat nem a kihirdetett eredményt látja, de írásban benyújtották 

azon nyilatkozatukat, melyben a  képviselői mandátumról lemondanak. Az egyéni listás 

választáson mindig a sorban következő legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz képviselő, ha 

vállalja. 

 

A helyi választási bizottság így jelentésében még megállapítja azt, hogy a választás rendben 

zajlott, esemény, rendkívüli esemény nem történt, fegyelmezetten éltek a választópolgárok 

jogaikkal. 

 

A helyi választási bizottság feladatai az értékeléssel nem fejeződnek be. Tisztem még, hogy 

először a képviselőtestület tagjaiból, majd a polgármesterből az előírt esküt vegyem ki. 

Tisztelettel kérem a megválasztott képviselőket, hogy felállva mondják utánam az eskü 

szövegét, majd szólításuk sorrendjében vegyék át megbízólevelüket és írják alá az 

esküokmányt. 

 

Tisztelettel kérem a jelenlevőket, hogy az esemény ünnepélyes jellegét megjelenítve, 

valamennyien álljunk fel. 
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Én ……………………………………. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz 

hű leszek:, az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom, a 

tudomásomra jutott titkot megőrzöm: települési képviselői tisztségemből eredő feladataimat 

Ikrény fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 

teljesítem. 

Isten Engem úgy segéljen! 

 

Köszönöm. 

 

Megbízólevelek átadása…. 

Esküokmány aláírása / esküokmány jegyzőkönyvhöz mellékelve / 

 

 

A településünknek tehát már van működésre képes, döntéshozatalra feljogosított 

képviselőtestülete, de nincs önállóan polgármestere. A polgármester ugyanis a 

képviselőtestület előtt tesz esküt. 

 

Kérem tehát Németh Tamás megválasztott polgármestert esküje letételére.  

  

Én Németh Tamás 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 Ikrény fejlődésének 

előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 

Isten Engem úgy segéljen! 

 

Sárik Pál: Kérem, vegye át megbízólevelét és az esküokmányt szíveskedjék aláírni. 

 

Köszönöm 

 

Megbízólevél átadása, esküokmány aláírása / esküokmány jegyzőkönyvhöz mellékelve / 

 

Sárik Pál: Bizottságunk ezen ünnepélyes aktussal működését befejezte. Mit kívánhatnék 

Ikrény új döntéshozóinak. Tegyenek Ikrény javára, lelkiismeretesen, legjobb tudásuk szerint, 

becsülettel. Jó munkát kívánok! 

  

Ferenczy Tamás korelnök: Megkérdezem, van e valakinek kérdése az elhangzottakkal 

kapcsolatban. Amennyiben nincs, kíván-e valaki hozzászólni? Hozzászólás nem volt. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén felteszem a kérdést a tisztelt Képviselőtestületnek. Elfogadja-

e helyi választási bizottság beszámolóját a választás helyi lefolyásáról.  

7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt. 

 

Megállapítom, hogy a képviselőtestület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta. 

 

59/2010. (X.12) képviselőtestületi határozat:  

 

Ikrény Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2010. október 3-i önkormányzati 

képviselők és polgármesterek                                         
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választása ikrényi eseményeiről, történéseiről 

készült helyi  választási bizottsági b e s z á m o l ó 

t elfogadja. 

Felelős: Komjáti János körjegyző HVI vezető 

Határidő: azonnal 

 

 

4./ Németh Tamás polgármester programjának ismertetése. 

 

Ferenczy Tamás korelnök: Felkérem Németh Tamás Polgármester Urat programja 

ismertetésére a jóváhagyott napirend 4. pontja szerint. 

 

Németh Tamás polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit, a megválasztott képviselő-

testület tagjait, meghívottakat érdeklődőket, családtagok programbeszédem elején külön 

szeretném megköszönni Ikrény község lakosságának, hogy bizalmukkal megtiszteltek és 

szavazatukkal kinyilvánították, hogy településük fejlődését, irányítását fiatalos dinamikus 

polgármester kezébe helyezték.  

Programbeszédem 3 fő téma köré csoportosítottam. Röviden próbálom elmondani. 

 Az egyik a vállalkozókat érintő ügyek 

A másik a falufejlesztés és kultúra a harmadik a civil szervezetek és kultúra  ügye és a 

megvalósítási  feltételei. Ezekről ejtenék pár szót. 

Működő vállalkozásokkal való önkormányzati kapcsolat meghatározó egy falu fejlesztésében.  

Az itt működő vállalkozásokkal, folyamatos kapcsolattartással partneribb kapcsolatot kívánok 

kialakítani, ápolni és fejleszteni falu lehetséges előnyei érdekében. A helyi adó 

felülvizsgálatával vonzóbbá tehetjük Ikrényt más vállalkozások számára is A helyi 

vállalkozások fejlődésével  munkahelyeket teremthetünk  az ikrényi lakosok számára. 

Földrajzi elhelyezkedésünk indokolttá teszi, hogy a környező települések közül minket 

részesítsenek előnyben az újonnan betelepülő vállalkozások. Kiemelt figyelmet kell 

fordítanunk a megépült ipari park területére. Civil szervezetekről, intézmény hálózatokról 

szólnék. Ikrény további jövőjét a meglévő intézményhálózattal, iskolával, óvodával 

önkormányzati hivatallal képzelem el. Falufejlesztés, a meglévő járdák, a Kastély tér és 

környékének rendezése, felújítása nem odázható tovább. Lehetőség szerint pályázati 

forrásokból, de ha kell, önerőből meg kell oldani ezt a régóta húzódó problémát. Ikrényben 

sajnos az önkormányzat szervezésében nagyon kevés közösségi program valósult meg az 

elmúlt évek során. Tanulhatunk a környezetünkben lévő településektől, akár Börcstől is, ahol 

ez jól működik. Ezzel a gyakorlattal mindenképpen szakítani kívánok, hiszen ezek az 

alkalmak azok, ahol a település lakossága megismerheti egymást, kikapcsolódhat a 

hétköznapi nehéz munka után. 

Civil szervezetek helyzete. Kezdeményezni fogom egy faluszépítő egyesület létrehozását, 

amely civil szervezetként a lakók igényeit felmérve alakíthatná a településünk arculatát. 

Kiszámítható pénzügyi támogatás esetén a civil szervezetek hatékonyabban működhetnének. 

Újból létre kell hozni az ifjúsági klubot, megfelelő irányítás mellett fiataljaink kultúráltan 

tölthetnék el szabadidejüket. A nyugdíjas klub létszámát növelni kell, az idősebb korosztályt 

sokkal jobban meg kell becsülni, bevonni a falu életébe, hiszen ők képviselik egy település 

múltját, bölcsességét, hidat építenek az idősebb és a fiatalabb korosztály között. Így fontos 

feladatuk van a közösség összetartó szerepében. A sportkör és a polgárőrség önkormányzati 

támogatásának folyamatos és időarányos kifizetése elengedhetetlen a szervezetek 

zökkenőmentes működéséhez. A következő négy évben új telkek kialakítását is célul kell 

kitűzni. A megvalósítás feltételei: a költségvetést pontosan kell tervezni. 
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Ikrény költségvetése jelen állás szerint elegendő a meglévő intézményhálózat fenntartására, a 

felsorolt fejlesztési tervek elindítására. Viszont Ikrény lakosságának bevonása nélkül nem 

lehet objektív döntéseket hozni még a legjobb szándékkal sem. Ezért évenként legalább 

kétszer falugyűlést kell tartani, az önkormányzati ülésekről időben értesíteni kell a falu 

lakosságát is. Annak anyagát a zárt ülések kivételével mindenki számára elérhetővé kell tenni. 

Az önkormányzati üléseken szabályozott keretek között hozzászólást kell biztosítani az 

érdeklődőknek. Az önkormányzati ülések jegyzőkönyveit az elfogadott költségvetést 

mindenki számára elérhetővé kell tenni elektronikus formában is, ennek megfelelő forma az 

ikrényi honlap lesz. Utcaképviselet formájában a helyi igényeket pontosan fel tudjuk mérni 

döntéseinkhez. Elképzeléseimet csak részben tudtam Önökkel ismertetni, részletes 

kidolgozást a következő hónapokban elkészítendő gazdasági terv fogja magába ölelni. 

Ígérem, igyekezni fogok, hogy legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen, Ikrény érdekeit 

mindig szem előtt tartva végezzem a rám bízott feladatokat. Kérem a képviselőtestületet 

programtervezetem elfogadására. 

 

Ferenczy Tamás korelnök : Köszönöm, tisztelettel kérdezem van-e az elhangzottakkal 

kapcsolatban hozzászólás, kérdés van-e? Ismételten szavazásra teszem fel. 

 

Megállapítom, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért kérdezem a tisztelt 

képviselőtestületet, egyetért-e a Polgármester Úr programjával. Amennyiben igen, kérem, 

kézfeltartással jelezzék. 

 6 igen szavazat, ellenszavazat nem volt, 1 tartózkodás.  

 

Megállapítom, hogy a képviselőtestület a polgármester programját a megjelölt szavazati 

aránnyal elfogadta 

 

60/2010. (X.12) képviselőtestületi határozat: 

 

 Ikrény Község Önkormányzati 

Képviselőtestülete Ikrény                                                 

Község Polgármestere önkormányzati ciklusra 

vonatkozó  programját  e l f o g a d j a. 

Felelős: Németh Tamás polgármester 

Határidő: folyamatos, önkormányzati ciklus 

során. 

 

5./ Németh Tamás polgármester illetményének megállapítása. 

 

Ferenczy Tamás korelnök: Felkérem Komjáti János Körjegyző Urat javaslata előadására. 

 

Komjáti János körjegyző Az SZMSZ meghatározza a polgármester munkabérével egyéb 

járandóságával kapcsolatos előterjesztés készítőjét. Egy alakuló testületi ülésen a bizottságok 

még nem állnak rendelkezésre, ezért találódott ki az a megoldás, hogy ezt a napirendi pontot 

én vezetem elő. A polgármesterek jogállásáról szóló törvény meghatározza, a köztisztviselői 

törvény figyelembe vételével, hogy mennyit kereshet egy polgármester. Alapja a település 

nagysága, amelyhez szorzószámok tartoznak és a szám amellyel a megállapított szorzószámot 

kell kezelni a köztisztviselői illetményalap.  Van egy olyan szabály is, amely azt határozza 

meg, hogy az újjáválasztott polgármester illetménye az előző ciklus végén meglévő bérénél 

nem lehet kevesebb. Esetünkben nem erről van szó, de a munkabér kialakításánál mégis ezt a 
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szempontot kívántuk figyelembe venni. 9,79 % a szorzószám. Október 3-ig hivatalban lévő 

polgármester javadalmazása alapján Németh Tamás polgármester úrnak 378.400 forint havi 

javadalmazására teszek javaslatot. Ehhez tartozik valamilyen szinten a költségtérítés. A 

törvény úgy rendelkezik, hogy vagy tételesen számol el a polgármester a tisztsége ellátásához 

szükséges igazolt költségeiről, vagy írásban kéri költségátalány megállapítását. Átalány esetén 

a meghatározott  illetménye 20-30 %-ában lehet ezt számára megállapítani. Automatikus 

megállapítás esetén min 20 %-ot mindenképpen külön testületi döntés nélkül is meg kell neki 

állapítani. Abban az esetben, ha a polgármester úr írásban  kéri, mindenképpen %-os 

mértékben kell megállapítani a következő képviselőtestületi ülésen. Esetünkben a 

polgármester úr kérte a költségtérítése %-os mértékű megállapítását. Ez alapján a 

költségtérítés mértékére illetményének 25 %-os nagyságában teszek javaslatot. Összefoglalva 

két kérdésben várom támogató nyilatkozatot, munkabér esetén 378.400 forint,   a 

költségtérítést ennek  25 %- ában kérem megállapítani.  

 

Kérdés: 

 

Lőrincz Illés települési képviselő: 

Az ajánlott fizetés azonos-e a korábbi polgármester illetményével? Vagy ettől több vagy 

kevesebb? Mert nem vagyok tisztában azzal mennyit keresett Gergó András 

 

Válasz: 

 

Komjáti János körjegyző  

Azt mondtam, hogy ha újraválasztásra kerül a polgármester, akkor nem lehet kevesebb. Ebben 

az esetben a két szabályt kell alkalmazni. A javaslat – bár erre nézve nincsen kötelező előírás 

- nem kevesebb, mint a korábbi polgármester javadalmazása. 

 

Lőrincz Illés települési képviselő értem, köszönöm, 

 

Ferenczy Tamás: Megkérdezem, van e még kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban. Van e 

valakinek hozzászólása? Hozzászólás nem volt. 

 

Tisztelettel kérem tehát a testületet, hogy az előterjesztést fogadja el, aki egyetért Németh 

Tamás polgármester úr illetményének és költségtérítésének javaslatával, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 6 igen szavazat, 1 tartózkodás, ellenvélemény nem volt.  

 

Megállapítom, hogy Ikrény Község Önkormányzata Képviselőtestülete az alábbi határozatot 

hozta: 

 

  61/2010. (X.12) képviselő-testületi határozat: 

 

Ikrény Község Önkormányzati Képviselőtestülete 

Németh Tamás polgármester illetményét a 9,79              

szorzószámra figyelemmel 378.400,- Ft/hó 

nagyságban, költségtérítését írásbeli kérelmére 

átalányban illetménye 25 %-os                                                           

nagyságában    h a t á r o z z a   m e g. 
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Felelős: Komjáti János körjegyző 

 Határidő: azonnal 

 

  

Ferenczy Tamás korelnök: Minden olyan kérdést eldöntöttünk, amely polgármesterünket 

érinti. Nincs hát akadálya annak, hogy a következő négy évre szóló ez irányú feladatát 

megkezdje, vezesse tovább ülésünket. 

Köszönöm, hogy segíthettem és települési képviselőként a továbbiakban is rendelkezésükre 

állok. 

Polgármester Úr! Öné a szó, kérem, vezesse tovább az ülést. 

 

Németh Tamás polgármester: Köszönöm korelnök Úr munkáját, átveszem az ülés vezetését. 

Következő, 6. napirendi pontként a szavazatszámláló bizottság tagjainak választására 

teszek javaslatot. 

 Személyi kérdésről van szó, de jelzem, hogy valamennyi érintett az ügy tárgyalásának 

nyilvános ülésen történéséhez hozzájárult.  

Fodor Ildikó elnök, Tóth Ildikó, Csáki István tagok személyét javaslom elfogadásra Ezen 

települési képviselők a mai titkos szavazás, az alpolgármester választás munkáiban működnek 

közre, feladatukat az eredményes választás után befejezik. 

Tisztelettel kérem tehát a testületet, hogy a tagok személyét fogadja el, aki egyetért 

kézfelemeléssel jelezze. 

 4 igen szavazat, 3 tartózkodás, ellenvélemény nem volt 

 

  62/2010. (X.12) képviselő-testületi határozat: 

 

Ikrény Község Önkormányzati 

Képviselőtestülete az alakuló ülés titkos 

szavazásai lebonyolításához a                                                    

szavazatszámláló bizottságot az alábbiakban 

választja meg.                                                       

Elnök: Fodor Ildikó települési képviselő 

Tagok: Csáki István, Tóth Ildikó települési 

képviselők. 

Felelős: Komjáti János körjegyző 

Határidő: azonnal 

                                                          

Németh Tamás polgármester: 7. napirendi pontként az alpolgármester személyére mindig 

a polgármester tesz javaslatot. Nem árulok el titkot, hogy előzetes egyeztetés alapján 

mindegyikünk tudja, kit javasolok alpolgármesternek. Ferenczy Tamásra gondoltam először, 

de érintettség okán úgy döntöttem, hogy Pallang Attilát javasolnám erre a tisztségre. Titkos 

szavazás keretében eldől, hogy mindenki támogatja-e.  

A szavazatszámláló bizottságot megkérem, hogy segítsen ebben a munkában. 

 

Komjáti János körjegyző – segít a friss bizottságnak 

A szemben lévő iroda lesz a titkos szavazás helyisége. A szavazócédulákat átadnám a 

tagoknak és kérem a szemben lévő helyiségben egymást metsző két vonallal jelöljék a 

szándékukat, akaratukat. Közben megmutatnám, hogy a láda üres.  Így meg tudunk felelni 

ennek a feltételnek.  
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Azért szükséges a bizottság jelenléte, mert külön jegyzőkönyvet fogunk erről készíteni, így a 

bizottság tagjainak a felelőssége, hogy ez a szavazás úgy zajlott, ahogy az le van írva. 

 

Milyen érintettség is volt Ferenczy Tamás képviselő úrnál? Az alpolgármesterre ugyanazok a 

szabályok vonatkoznak, mint a polgármesterre. A polgármester nem lehet önkormányzat által 

irányított költségvetési szerv vezetője. Tehát nem lehet az önkormányzat által alapított 

költségvetési szerv vezetője az alpolgármester személye sem. Ferenczy Tamás képviselő úr 

ezért nem lehetett alpolgármester jelölt, hiszen a helyi iskola igazgatója. Ezt a jogalkotó 

összeférhetetlenségnek hívja. 

 

Németh Tamás polgármester: Megkérdezem képviselő Urat, hogy vállalja-e ezt a tisztséget? 

 

Pallang Attila települési képviselő Szívből vállalom, és természetesen bejelentem, hogy a 

szavazásban nem kívánok részt venni, hiszen saját magamról van szó 

A testület a bejelentést tudomásul vette. 

 

 A szavazatszámláló bizottság egyesével szólítja a települési képviselőket, akik a 

szavazóirodában szavaznak, majd az urnába helyezik a szavazólapot 

 

Jelzik az esemény végén, hogy egy szavazólap megmaradt 

 

Komjáti János körjegyző ismerteti, hogy ez így természetes, hiszen a javaslatnak 

megfelelően elkészített szavazócédula hét példányban készült, hiszen ennyi a megválasztott 

települési képviselő, de a jelölt bejelentette érintettségét, így nem vett részt a szavazásban. 

Most nincs nagy jelentősége ennek, hiszen minősített többség szükséges a megválasztáshoz, 

de jelen is van a döntésnél minden települési képviselő. Ennek akkor lesz nagyobb 

jelentősége, ha nem vesz részt mindenki az ülésen és egy döntésnél a határozatnál a jelenlevő 

képviselők számához igazodik a határozat. A döntésben részt nem vevő /kizárt / képviselő 

ugyanis a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek minősül. 

 

Ezután a szavazatszámláló bizottság ismerteti a titkos szavazás eredményét – külön 

jegyzőkönyvbe foglalva, és a jegyzőkönyvhöz mellékelve– amely szerint 6 igenlő szavazattal 

– ellenszavazat nélkül – Pallang Attila  települési képviselőt választotta meg az alakuló ülés 

Ikrény Község Alpolgármesterének 

 

63/2010. (X.12) képviselő-testületi határozat: 

 

 Ikrény Község Önkormányzati 

Képviselőtestülete Pallang Attila települési 

képviselőt  Ikrény Község alpolgármesterének 

 m e g v á l a s z t o t t a. 

 Felelős: Németh Tamás polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

Németh Tamás polgármester felkéri Pallang Attilát, hogy alpolgármesterként is tegye le 

az esküt. 

 

Én Pallang Attila esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek:, az 

Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom, a tudomásomra jutott 
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titkot megőrzöm: alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Ikrény fejlődésének 

előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 

Isten Engem úgy segéljen! 

 

Gratuláció, esküokmány aláírása / esküokmány jegyzőkönyv melléklete / 

 

 

7./ napirendi pont: Az SZMSZ felülvizsgálata. 

 

Németh Tamás: Felkérem Körjegyző Urat tájékoztasson minket a változásról. 

 

Komjáti János: 

Az önkormányzatot alapvetően a szervezeti és működési szabályzat alapján működtetjük. Az 

SZMSZ-el kapcsolatban az önkormányzati törvény előírja, hogy a képviselőtestület 

megválasztása után 6 hónapon belül felül kell, hogy vizsgálja. Az SZMSZ felülvizsgálatára, 

így is tennék javaslatot. A 6 hónapon belül nem azt jelenti, hogy a 6. hó végén fogunk ezzel 

foglalkozni. Természetesen, amikor elkészül a felülvizsgálat, akkor a képviselőtestület elé 

beterjesztésre, megvitatásra kerül és ez lesz az új önkormányzat új bibliája az elkövetkező 4 

évben. Működés szempontjából lehet rajta módosítani, javítani bármikor meghatározott 

keretek között. Ez lenne az első gondolat a mai az SZMSZ-hez kapcsolódna. Polgármester úr 

említette, a másik fogalom a gazdasági program készítés, melyre szintén 6 hónapot írnak elő. 

Ez is minél előbb jó ha elkészül. Az irány megvan, 6 hónapon belül kell elkészíteni azt. 

Jelenleg van egy hatályos SZMSZ, amely meghatározza a bizottságok szerkezetét. A 

képviselőtestület bizottságait, az utolsó napirendi pontként a polgármester úr a bizottságok 

összetételénél jelenleg hatályostól eltérő javaslattal fog élni. Az utolsó napirendi pontnál 

szükséges formai dolog, kicsit formai dolog, hogy a döntés megszületése után 1 perc szünetet 

rendelünk el, mert attól legális egy rendelet, hogy a hirdetőtáblán megjelenítjük. Annak 

érdekében, hogy megfeleljünk a jogszabálynak. Miről is van szó.. Jelenleg él az 5/2007. 

(III.29.) Önkormányzati rendelet. Az SZMSZ rendelkezik a pénzügyi és vagyonkezelő 

bizottságró, amely 3 fős, az ügyrendi bizottságról, mely szintén 3 fős, és a szociális 

bizottságról, amely 5 fővel működött a településen. Javaslom, hogy az 5/2007. (III.29.) számú 

önkormányzati  rendelet 32. §-át módosítsa, az ügyrendi bizottságot és a hozzá tartozó 

létszámot hagyja ki, (így a b./ pontot hagyja ki). A szintén SZMSZ részét képező mellékletek 

között az egyes bizottsági mellékletet a szociális bizottság hatásköre megmaradnának, a 

pénzügyi bizottságba épülne be az ügyrendi bizottság hatásköre. 

 

Németh Tamás: a körjegyző úr előterjesztése alapján, aki egyetért azzal, hogy az ügyrendi 

bizottságot hatályon kívül helyezzük, kérem kézfeltartással jelezze.  

7 igen szavazat, 0 tartózkodás, ellenvélemény nem volt született meg az első részdöntés  

Ezen döntés alapján az ügyrendi bizottság megszűnt, az ügyrendi bizottság feladatkörét 

áthelyezzük a pénzügyi bizottság hatáskörébe.  

 

Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze: 7 igen szavazat, 0 tartózkodás, 

ellenvélemény nem volt. Született meg a második részdöntés 

 

Ikrény Község Önkormányzati Képviselőtestülete – a fenn leírt részdöntési szavazati 

arányokkal 

               Me g a l k o t j a  
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8/2010. (X.12) rendeletét Ikrény Község 

Önkormányzat képviselő-testületének                                                                     

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló                                                                    

5/2007.(III.29) rendelete   m ó d o s í t á s á r ó l 

                                       /jegyzőkönyv melléklete / 

 

Ezt követően a megalkotott rendeletet a polgármester és a körjegyző aláírja, majd a 

kihirdetés érdekében jegyző a hivatal hirdető tábláján elhelyezi.  

 

Polgármester 5 perc szünetet rendel el, de a helyiséget a körjegyzőn kívül nem hagyja el 

senki. 

 

Körjegyző ismerteti, hogy a kis intermezzóra azért volt szükség, mert a rendeletet ki kell 

hirdetni, az SZMSZ szerint hatályba lépése a kihirdetés napja. Utána lehet végrehajtani. 

A kihirdetés napja a közszemlére tétel napja. A közszemlére tétel helye a hivatal 

hirdetőtáblája. A hivatalos hirdetőtábla helyiségében van a jelenlegi ülésünk is. 

 

Így tudunk továbblépni. 

 

Polgármester folytatja az ülést. 

 

A napirend 8.pontjának tárgyalása: A bizottságok megválasztása 

 

Németh Tamás polgármester Az SZMSZ alapján két bizottság van, a pénzügyi és 

vagyonkezelő bizottság és a szociális bizottság, mely tagjainak megválasztása következik. 

Előzetesen egyeztettem a tagokkal. Javaslatot tennék, először a szociális bizottság tagjainak 

megválasztására. 3 képviselő venne részt a testület szociális bizottságának munkájában és két 

külsős. Javaslatom a tagok személyére: Csáki István, Tóth Ildikó, Lőrincz Illés, elnöknek 

Tóth Ildikót javaslom. Javaslatom továbbá, hogy a nem képviselőtestületi tagokra a bizottság 

most megválasztásra kerülő tagjai a következő ülésre tegyenek javaslatom, biztosítva 

jelenlétüket is az ülésen, hogy az esküt le tudják tenni 

 

Németh Tamás polgármester Ildikó elfogadod-e az elnöki tisztséget? 

 

Tóth Ildikó települési képviselő: elfogadom a szociális bizottsági elnöki tisztségét. 

 

Németh Tamás polgármester Kérem, hogy aki egyetért a szociális bizottsági tagok 

személyével, kérem kézfeltartással jelezze.  4 igen szavazat, 3 tartózkodás, ellenvélemény 

nem volt. – részdöntés született.  

 

Németh Tamás polgármester A pénzügyi és vagyonkezelő bizottságnak 3 tagja van. 

Valamennyien települési képviselők A tagok személyére a következő javaslatot terjesztem 

elő: Ferenczy Tamás elnök, Fodor Ildikó, Csáki István.  

 

Németh Tamás polgármester: Tamás elfogadod-e a tisztséget?  

 

Ferenczy Tamás települési képviselő: elfogadom a pénzügyi bizottság elnöki tisztségét. 
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Németh Tamás települési képviselő: Kérem, hogy aki egyetért a pénzügyi bizottsági tagok 

személyével, kézfeltartással jelezze.  4 igen szavazat, 3 tartózkodás, ellenvélemény nem volt. 

Így részdöntés született 

 

 

Ikrény Község Önkormányzati Képviselőtestülete - a fent leírt részdöntés szavazati 

arányokkal - 

                                                                

 Me g a l k o t j a 

 

 9/2010.(X.13) rendeletét Ikrény Község     

Önkormányzat Képviselő-testületének                                               

Szervezeti és Működési                                                              

Szabályzatáról szóló   5/2007. (III.29.) rendelete  

                                       m ó d o s í t á s á r ó l. 

                                    /Jegyzőkönyv melléklete / 

 

 

 N a p i r e n d   u t á n 

                                                                          

Komjáti János körjegyző: A testület a rárótt feladatokat az alakuló képviselő-testületi ülésen 

teljesítette. Az eredeti terv szerint minden hó utolsó hetében terveztük a képviselő-testületi 

üléseket.  Hétfőn Börcsön, kedden Ikrényben, Szerdán Abdán lesznek az ülések. Az SZMSZ 

11 ülést határoz meg, az önkormányzati törvény 6 ülést.  Két dolog van még, amiről 

beszélnünk kell: 

 

Az egyik mindenki számára ismert polgármesterek és a települési önkormányzati 

képviselők saját maguk és családtagjaik vonatkozásában vagyonnyilatkozat tételre 

kötelezettek. A megválasztásukat követő 30 napon belül kell teljesíteni a vagyonnyilatkozatot 

először, majd minden év lezárása után 30 napon belül.  

 

 Ez eddig az ügyrendi bizottság feladata volt. Ez átkerült a pénzügyi bizottság hatáskörébe. 

Ettől függetlenül ezt a munkát előkészítettük. A vagyonnyilatkozatok beszedését a másik fél 

felét a pénzügyi bizottság fogja végezni.  Megpróbáltuk mindenki számára összeállítani ezt a 

csomagot, melyet át fogok adni és kérem, hogy e hónap utolsó keddi testületi ülésére minden 

érintett készítse el. Szankcióval is jár, ha valaki nem tesz eleget a vagyonnyilatkozat 

leadására. Mindaddig nem gyakorolhatja képviselői jogait, amíg ennek eleget nem tesz. Két 

példányban készültek teljes komplett anyagot próbáltunk adni. Azt kérném, mivel új 

képviselőtestületről van szó, amennyiben probléma adódik bármikor kereshetnek ebben a 

kérdésben. 

 

A másik kérdés a polgármesterséggel kapcsolatos kérdés. Gondolom mindenki tudja, hogy 

polgármester váltás esetén az előző és az új polgármester átadás-átvétel keretében  

átadja-átveszi az ügyeket. Ezen az átadás-átvétel keretében részt vett a közigazgatási hivatal 

két munkatársa és a jegyző is. A mi esetünkben ez meg is megtörtént. Ehhez kapcsolódik, 

hogy az előző polgármester megbízatása október 3-án megszűnt. Elvileg a törvény úgy 

rendelkezik, hogy három havi illetményének megfelelő összegű végkielégítés jár a leköszönő 

polgármesternek. A ciklus befejeztével számára a szabadságot meg kell váltani. Ez a két 

dolog az, ami minden körülmények között, úgymond jár.  
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Abban az esetben, ha  rendeltetésszerűen megtörténik az átadás átvétel, 8 munkanapon belül a 

képviselő testület a leköszönő polgármesternek még 3 havi illetményének megfelelő összegű 

javadalmazást adhat. Ebben a kérdésben kérném a képviselőtestület állásfoglalását. Azért is 

sürgős ez., hiszen a polgármesteri  jogviszony megszűnéséről az elszámolást meg kell 

csinálni.  

Kérem a képviselő-testületet legyen tekintettel arra, hogy Gergó András 1985-től volt  

tanácselnök majd polgármester a faluban. Hosszú évtizedeken át eredményesen a köz 

megelégedésére végezte munkáját 

 

Németh Tamás polgármester: kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy hozzászólás, 

kérdés ehhez az utolsó felvetéshez van-e? 

 

Kérdések: 

 

Pallang Attila alpolgármester: hány nap szabadságot kell megváltani, milyen összegben? A 

3 havi végkielégítés mekkora összeget jelent? A másik adható összeget, ami az 

önkormányzatot terhelné. 

 

Lőrincz Illés települési képviselő: ebben az évben az előző polgármester nem volt szabin? 

 

Válasz: 

 

Komjáti János körjegyző: nagyságrendileg tudjuk ezt megfogalmazni 378.400 forint volt 

polgármester úr  illetménye. Háromszor egy havi, ami jár számára, plusz adható még 3 havi 

illetménynek megfelelő összeg. A szabadság megváltása 24 nap, az is durván egy hónap. A 

polgármestereknek éves szinten 39 nap szabadság jár. 

 

 

Németh Tamás polgármester: Hozzászólás  van-e? 

 

Hozzászólások: 

 

Ferenczy Tamás települési képviselő: Ami e röpke egy hét alatt kiderült: van a 

sportcsarnoknál egy 4 milliós forintos mínusz, ami az elmúlt években gázból keletkezett. Az 

ügyvezetőnek van kifizetnivaló 1 millió forint és a Gutman telek ügyében a nyertes félnek. 

Nem könnyebb a helyzetünk. Korábban is lettek volna olyanok, akik megérdemelték volna és 

sajnos nem tudtunk nekik fizetni. Ezzel nem zárva ki azt, hogy megfelelő alkalmat keressünk 

a polgármester úrnak Ikrény községben eltöltött 25 évért, hogy elismerjük a munkáját 

 

Pallang Attila alpolgármester: tudomásom szerint ez a tétel sem volt betervezve a 

költségvetésbe. Erre nem készült a képviselőtestület. A költségvetésben a legrosszabb 

eshetőségre szoktak készülni, jelen esetben a 2010-es költségvetésbe ez nem volt betervezve.  

 

Komjáti János körjegyző: Valóban nem számolt a költségvetés-készítés a polgármester-

váltás költségeivel. 

 

Németh Tamás polgármester: Most történik a felmérése az elmúlt időszaknak, érdekes 

módon olyan kifizetések jelennek meg, amire, nem számítottunk vagy akik fél éve, két éve 

húzták a dolgot, ezek mind plusz terhet rónak a költségvetésre.  
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Ez egy 2,5 milliós összeg lenne, plusz járulékok, talán több is lehet. Ez alapján döntsenek a 

képviselők. A plusz három hónapról kell csak dönteni, mert a többi az törvény szerint jár. 

 

Lőrincz Illés települési képviselő: három hónap + a szabadság 1,4 millió forint plusz 

járulékok, ha jól számolok. Plusz három hónap lenne, ami még egyszer ekkora összeg lenne? 

 

Németh Tamás polgármester: Csak a plusz három hónapról kell szavazni. Szavazásra 

bocsátom azon javaslatot, hogy Gergó András leköszönő polgármester részére plusz három 

havi adható illetményt kifizessen-e az Önkormányzat. Aki egyetért ezen javaslattal, az kérem  

kézfelemeléssel jelezze. 

0 igen szavazat, 0 tartózkodás, 7 ellenvélemény. 

 

  64/2010. (X.12) képviselő-testületi határozat: 

 

Ikrény Község Önkormányzati Képviselőtestülete 

Gergó András Ikrény község leköszönő 

polgármestere részére nem állapít meg -a 

jogszabályban előírt juttatásain kívül -                                                       

többletjuttatást, így nem él az előírton túli                                                        

háromhavi illetményének megfelelő összeg 

kifizetése  lehetőségével. 

Felelős: Komjáti János körjegyző 

Határidő: azonnal 

 

Németh Tamás: Gergó András leköszönő polgármester plusz háromhavi illetményét nem 

szavazta meg a képviselő testület. 

 

Németh Tamás: Megkeressük azt a módot és alkalmat, amiben elismerjük a polgármester úr 

érdemeit. 

 

Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester megköszöni a részvételt, megköszöni a 

megjelent választópolgárok tiszteletét és az ülést 19.00 órakor  bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

     Németh Tamás                                  Komjáti János 

        polgármester         körjegyző 

 

 

Hitelesítők: 

 

                  Fodor Ildikó       Tóth Ildikó 

                   képviselő                                                   képviselő 

 


