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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

  
 
Készült:     Méhkerék Község Önkormányzat képviselő-testületének  

  2010.   október 14-én  megtartott  alakuló üléséről. 
 
 
Jelen vannak:   Tát Margit polgármester 
    Árgyelán Mihály képviselő   
    Gavra Dorin képviselő  
      Márk György János képviselő  
    Netye Bertold képviselő   
    Netye Zoltán Lászlóné képviselő  
    Ruzsa Ákos képviselő     
    
 
Meghívott:  Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző 
   Táth János HVB elnöke 
   Bondár Attila  
   Goron Zsolt Csaba 
   Patkás János 
   Szferle György 
   Netye György Műv. Ház vezető 
   Pojendán Tiborné Gond.Közp. vezető 
   Petrusán Mihályné könyvtárvezető 
   Ruzsa Zoltán iskolaigazgató 
   Hegedűs Józsefné 
   Török Elekné 
 
Jegyzőkönyvvezető: Gurzó Jánosné ig.főea.   
  
                                         
  

N a p i r e n d   e l ő t t: 
 
Márk György János korelnök: köszönti a polgármester asszonyt, a megválasztott települési 
képviselőket, a körjegyző asszonyt, a Helyi Választási Bizottság elnökét és a meghívott 
vendégeket. 
A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 30. §-a értelmében a megválasztott 
polgármesternek 15 napon belül össze kell hívnia a képviselő-testület alakuló ülését. 
Az előbbi rendelkezés értelmében az alakuló ülés első részét a legidősebb képviselő, mint 
korelnök vezeti. 
Rövid tevékenységét mindenki megelégedésére, törvényesen kívánja végezni. 
Ezen gondolatokkal Méhkerék Község Önkormányzatának alakuló  képviselő-testületi ülését 
megnyitja.  
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a polgármester és a 6 megválasztott képviselő jelen 
van. 
Javasolja, hogy az alakuló ülés jegyzőkönyvét Gurzó Jánosné köztisztviselő vezesse. 
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Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyére Árgyelán Mihály  és Gavra Dorin 
képviselő urak személyében. 
 
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
  
Méhkerék Község Önkormányzatának képviselő-testülete  7 egyhangú igen szavazat mellett 
meghozta az alábbi határozatot: 

 
         140/2010 (X.14.) határozat: 

    Méhkerék Község Önkormányzatának képviselő- 
 testülete    Árgyelán Mihály   és   Gavra Dorin  
 képviselőket   jegyzőkönyv hitelesítőnek  
 megválasztja.     
  Határidő: azonnal 

Felelős:  Márk György János  korelnök 
 
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra. 
Megkérdezi, hogy van-e más vélemény a napirendi pontok tárgyalására vonatkozóan.  
Mivel más javaslat nem hangzott el, megszavaztatja a javaslatot. 
 
Méhkerék Község Önkormányzatának képviselő-testülete  7 egyhangú igen szavazat mellett 
meghozta az alábbi határozatot: 

                          141/2010 (X.14.) határozat: 
    Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     

 a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja. 
   Határidő: azonnal 

Felelős:    Márk György János  korelnök             
 

N a p i r e n d   : 
 
 

Ünnepélyes megnyitó 
Előadó: Márk György  
             korelnök 

 
1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, 

megbízólevelek átadása 
Előadó: Táth János  
             HVB elnöke 

 
2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele és az esküokmányok átadása 

Előadó: Táth János  
             HVB elnöke 
 

3.) A polgármester eskütétele és az esküokmány átadása  
Előadó: Táth János  
             HVB elnöke 
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4.) Polgármesteri program ismertetése 
Előadó: Tát  Margit  
             polgármester 

 
5.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása és felülvizsgálata 

Előadó: Dr. Strassburger Gyöngyi  
             Körjegyző 
 
 

6.) Alpolgármester megválasztása  
Előadó: Tát  Margit  
              polgármester 
 

7.) Alpolgármester eskütétele 
Előadó: Táth  János 
             HVB elnöke 
 

8.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Előadó:   alpolgármester 
 

9.) Alpolgármester  tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
Előadó: Tát  Margit  
              polgármester 

 
10.) Képviselők tiszteletdíjának megállapítása 

Előadó: Tát  Margit  
              polgármester 

 
11.) Bizottsági tagok  és a bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztása 

Előadó: Tát  Margit  
              polgármester 
 

12.) Bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele, esküokmányok átadása 
Előadó: Táth  János 
             HVB elnöke 

 
13.) Bejelentések  

 
  

 
1.) Napirendi pont tárgyalása 

• A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás 

eredményéről, megbízólevelek átadása 

Előadó: Táth János  
             HVB elnöke 
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Táth János HVB elnöke: a HVB elnökeként törvényi kötelezettsége, hogy tájékoztassa a 
lakosságot a 2010. október 3. napján megtartott önkormányzati képviselő- és polgármester 
választás eredményéről.  
2010. október 3. napjáig 4 fő polgármester jelölt és 29 fő képviselő jelölt kérte a 
nyilvántartásba vételét a Helyi Választási Bizottságnál. A választás előkészítése és 
lebonyolítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a választás napján a szavazás 
rendkívüli események nélkül zajlott le. 
A névjegyzékbe felvett választópolgárok száma a választás napjáig 1.742 fő, a szavazás 
napján igazolással felvett választópolgár 1 fő. 
Szavazóként megjelent 1362 választópolgár. A szavazás napján a részvételi arány 78 % volt. 
A választás eredményes volt, a választással kapcsolatban jogorvoslati kérelem nem érkezett. 
Méhkerék község választási eredménye a következőképpen alakult: 
Tát Margit polgármester 853 szavazatot kapott, amely az érvényes szavazatok 63 %-a. 
A települési képviselőikre leadott szavazatok összesítése alapján az alábbi képviselők 
Méhkerék Község Önkormányzatának képviselői: 

1.) Árgyelán Mihály    353 érvényes szavazat 
2.) Gavra Dorin   380 „ 
3.) Márk György János   385 „ 
4.) Netye Bertold   564 „ 
5.) Netye Zoltán Lászlóné   513 „  
6.) Ruzsa Ákos   407 „ 

 
 
A HVB tagjai nevében gratulál a megválasztott polgármesternek és képviselőknek, 
munkájukhoz sok sikert kíván. 
Zárásként köszönetét fejezi ki a HVB minden tagjának a választások előkészítésében és 
lebonyolításában végzett munkájukért. 
 
Táth János, a Helyi Választási Bizottság elnöke a megbízóleveleket átadta a polgármester 
asszonynak, valamint a képviselőknek. 
 
Márk György János  korelnök: megköszöni a HVB elnökének tájékoztatását a választási 
eredmények ismertetéséről. 
 
 

2.) Napirendi pont tárgyalása 
 

• Az önkormányzati képviselők eskütétele és az esküokmányok átadása 
 Az esküt veszi: Táth János  

                                      HVB elnöke 
  
Márk György János  korelnök: a helyi önkormányzatokról szóló törvény 19. §-a szerint a 
megválasztott települési képviselő az alakuló ülésen esküt tesz. Felkéri a képviselőket az eskü 
letételére, Táth Jánost az eskü vételére, majd az esküokmányok átadására. 
Megkéri a jelenlévőket, hogy az esküt állva fogadják. 
 
Táth János HVB elnöke kéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel és szíveskedjenek az eskü 
szövegét utána mondani: 
Eskü szövege: 
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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; a képviselői tisztségemből eredő feladataimat Méhkerék fejlődésének 
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.  

Isten engem úgy segéljen!” 
 
A képviselők letették az esküt. 
 
 

3.) Napirendi pont tárgyalása 
• A polgármester eskütétele és az esküokmány átadása   

Az esküt veszi:  Táth János  
                             HVB elnöke 

 
Márk György János  korelnök: a helyi önkormányzatokról szóló törvény 32. §-a értelmében 
a polgármester az alakuló ülésen a képviselő-testület előtt esküt tesz. Felkéri Tát Margit 
polgármester asszonyt az eskü letételére a képviselő-testület előtt, Táth János HVB elnököt 
pedig az eskü vételére, és az esküokmány átadására. 
Megkéri a jelenlévőket, hogy az esküt állva fogadják. 
 
Táth János HVB elnöke kéri Tát Margit polgármester asszonyt, hogy álljon fel és 
szíveskedjen  az eskü szövegét utána mondani: 
 
Eskü szövege: 
„Én Tát Margit  esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar  Köztársasághoz hű leszek;  az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Méhkerék fejlődésének 
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.  

Isten engem úgy segéljen!” 
 
Tát Margit polgármester asszony letette az esküt. 
 
Márk György János  korelnök: javasolja, hogy a képviselő-testület a negyedik napirendi 
pont tárgyalásával folytassa munkáját, mellyel együtt az alakuló ülés vezetését átadja Tát 
Margit polgármester asszonynak. 
 
 

4.) Napirendi pont tárgyalása 
 

• Polgármesteri program ismertetése 
 Előadó: Tát  Margit  
            polgármester 

 
Tát Margit polgármester:  megköszöni a lakosság bizalmát és támogatását, melynek 
köszönhetően ma Méhkerék Község Polgármesterként esküt tehetett. A következő évek alatt 
minden erőfeszítésével azon lesz, hogy a bizalmat meghálálva a közösség érdekeit tudja  
szolgálni. Az újonnan megalakult képviselő-testülettel és a polgármesterrel szemben felállított 
elvárások nagyon magasak. Hiszi, hogy ezeknek az elvárásoknak eleget fognak tenni és a 
munka eredményeként jelentős változásokat tudnak elérni. Minden döntésüket egyetlen 
szempont fogja irányítani: a közösség érdeke és település fejlődése. 
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A polgármesteri program ismertetése nem kötelező eleme az alakuló ülésnek, de 
mindenképpen fontosnak tartja ismertetni azokat a célokat, elképzeléseket, amelyekért a 
ciklus során dolgozni szeretne, és amelyek megvalósítása érdekében számít  a képviselő-
testület, a civil szervezetek, a gazdálkodó szervezetek és a lakosság együttműködésére. A 
programban szereplő célokat 4 nagyobb terület köré csoportosította.  
 
Az Önkormányzat, a Képviselő-testület és Hivatala 
 
� Elsődleges feladat  az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása, a pénzügyi 
egyensúly biztosítása; hiszen ez jelenti minden kötelező feladat ellátásának alapját, csak így 
lehet biztosítani a fejlesztések megvalósításához szükséges önerőt. Igen szigorú 
gazdálkodást kell folytatni, amely jelenti a takarékosságot, a dologi kiadások 
visszaszorítását, a vásárlások ésszerű központosítását, a készpénzes vásárlások minimálisra 
csökkentését.  
� Az önkormányzat működésének nyilvánossága érdekében a kábeltévé hálózaton 
keresztül a testületi üléseket közvetíteni kell. A testületi üléseken kívül fontosnak tartja, 
hogy minden olyan eseményt rögzítsenek és kábeltévén keresztül közvetítsenek, amely a 
lakosságot érinti. Ez jelenti például az idősek napja vagy az uborkafesztivál rendezvényét, de 
minden nagyobb iskolai-óvodai rendezvényt is. 
� Az önkormányzat működésének nyilvánossága érdekében polgármesterként növelni 
szeretné  a közmeghallgatások számát és jelentőségét. 
� Az iparűzési adó és a kommunális adó felhasználását rendszeres közzé kívánja 
tenni. 
� Rövid távú cél, hogy az önkormányzat honlapja román nyelven is legyen elérhető. 
� Az önkormányzati képviselők aktívan részt kell vegyenek az önkormányzati 
munkában.  
A képviselő-testület bizottságaiban nagyon részletes és alapos problémafeltárást kell végezni, 
a bizottságok elnökeitől pedig azt kéri, hogy a bizottság munkájához kapcsolódó 
megbeszéléseken, kistérségi tanácskozásokon vegyenek részt.  
� A község jövőbeni fejlesztési irányait nem egyedül a képviselő-testületnek kell 
meghatároznia, ebbe a munkába be kívánja vonni az egyházak vezetőit, az intézmények 
vezetőit, a nagyvállalkozókat, a civil szervezetek vezetőit, sőt a háziorvost és a 
gyógyszerészt is.  
� Az önkormányzati képviselők juttatási rendszerét át szeretné alakítani. Már a 
választások előtt nyilvánvaló volt, hogy az elképzeléseit támogató képviselő-jelöltek 
mindegyike megválasztása esetén lemond rendeletben foglalt tiszteletdíjáról, az összeget az 
önkormányzat költségvetésében egy elkülönített képviselői alapba helyezik, melyet minden 
évben egy előre meghatározott fejlesztési célra kívánnak felhasználni.  
� A hivatal egy magas szakmai színvonalon működő, szolgáltató jellegű hivatal kell 
legyen. Elsődleges feladata a lakosok problémáinak megoldása, ügyeinek intézése. A teljes 
hivatali ügyintézés folyamatát gördülékenyebbé, gyorsabbá kell tenni. Fontosnak tartja azt, 
hogy a lakosság minél több problémáját, ügyét helyben tudja elintézni továbbá azt, hogy a 
lakosok tájékoztatást kapjanak a számukra egyénileg rendelkezésre álló pályázati 
lehetőségekről. 
 
 
Intézmények 
� Mindenkor szem előtt kell tartani azt, hogy az intézmények jogszabályban rögzített 
alapfeladatokat biztosítanak, ezért zavartalan működtetésükről gondoskodni kell. 
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� A nemzetiségi identitás megőrzése érdekében az óvodai és az általános iskolai 
oktatásban kiemelt figyelmet kell kapjon a nemzetiségi kultúra, népszokások, helyi 
hagyományok. A hagyományok továbbadása érdekében szorosabb kapcsolatot kell 
kialakítani az idősek klubja és az oktatási intézmények között.  
� Az általános iskolai oktatásban felmerült problémák megoldása érdekében minél 
korábban el kell kezdeni olyan alternatívák keresését – együtt közoktatási szakemberekkel 
és a szülői munkaközösséggel–, amelyek révén 3-4 tanéven belül azt tudják elmondani, hogy 
minden fontos tantárgyat szakos végzettségű tanárral oktatva , olyan szolgáltatást és olyan 
szintű képzést biztosítsanak, amely magasan kiemelkedik a környékbeli iskolák közül. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani a tehetséggondozásra, az egyéni fejlesztésre.  
� Az óvodai nevelésben és az általános iskolai oktatásban nagyon fontos szerepet kell 
betöltsön a hitoktatás és a hitéleti nevelés. Éppen ezért az egyházak és a gyülekezetek 
vezetőivel közösen meg szeretné keresni annak a módját, hogy mind az óvodában, mind az 
iskolában legyen lehetőség hitoktatásra.  
� A gyermekek egészséges fejlődéséhez szervesen hozzátartozik a mozgás, a sport, 
ezért fontosnak tartja a jelenleg is kiemelt figyelemben részesülő sporttevékenység további 
támogatását.  
� A könyvtár  jelenleg méltatlanul háttérbe szorul, ezen mindenképpen változtatni 
kíván.  
� A Művelődési Ház hatékonyabb kihasználása érdekében erősíteni kell az intézmény 
közművelődési szerepét.  
� Szeretné megkeresni annak a módját, hogy a védőnő munkáját ismét gyermek 
szakorvossal segítsék és hogy meghatározott időközönként nőgyógyászati szakrendelést és 
rendszeres rákszűrést biztosítsanak az egészségházban.  
� Az idősellátás feladatait egy kis létszámú, bentlakásos szociális otthon 
kialakításával bővíteni szeretné. 
� Az Önkormányzat a jelenlegi gazdasági körülmények között önállóan fejlesztést, 
beruházást nem tud megvalósítani ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a pályázati 
lehetőségekre. Minden lehetséges külső forrást ki kell használni; pályázati támogatásokat kell 
keresni az iskolában a fűtés korszerűsítése, az épület szigetelésére.  
� Polgármesterként kiemelt figyelmet szeretne fordítani a rászorulók, a fogyatékkal 
élők rendszeres támogatására. Ez nem kizárólag pénzbeli támogatáson és egy ember 
munkáján múlik. Fontos, hogy a másokon való segítés, a karitatív munka  szerepét és 
jelentőségét gyermekeink is megismerjék, ezért az oktatási intézmények, a Gondozási 
Központ, az egyházak, a civil szervezetek és a nagyobb segélyszervezetek szorosabb 
együttműködését kívánja szorgalmazni. 
� A közbiztonság jelenlegi színvonalának megőrzése érdekében a polgárőrség, a 
településőrség további munkájára számít, azt támogatni kívánja.  
 
Településfejlesztés 
 
� Nagyon fontosnak tartja a belterületi utak, járdák állagának karbantartását, 
javítását, a nem szilárd burkolatú utak rendszeres gréderezését, a zúzottkő pótlását, de 
folyamatosan keresni kell azokat a pályázati lehetőségeket, melyek segítségével szilárd 
burkolattal lehet ellátni a zúzottkő alappal már rendelkező utcákat. Azokon az utcákon, ahol 
jelentős a személygépkocsi-forgalom, a gyermekek védelme érdekében forgalomlassító 
megoldásokat (fekvőrendőr, gyalogosátkelő) kell bevezetni.  
� A csapadékvíz-elvezetés problémájára sürgős megoldást kell találni. A belvízelvezető 
rendszer kiépítéséig az árkok rendszeres takarítását, szükség szerinti mélyítését, szélesítését 
saját dolgozókkal kell folyamatosan biztosítani. 
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� Egy megfelelő piactér kiépítése valamint egy megfelelő méretű és színvonalú 
parkoló kialakítása az orvosi rendelő és az óvoda előtt  a lakosság és a gyermekek védelme 
érdekében elengedhetetlen, ezért ennek megvalósítását szorgalmazni kívánja. 
� A mindennapi élet megkönnyítése érdekében meg kell próbálni elérni egy 
bankautomata üzembe helyezését.  
� A temetőhöz vezető úton – a vasúti síneken túl – a közvilágítást rendezni szükséges.  
� A szeméttelep méltatlan állapotát mielőbb rendezni kell; a növénytermesztéshez 
kapcsolódó nagymennyiségű zöldhulladék lehetséges kezelésére megoldást kell keresni.  
 
Közfoglalkoztatás 
 
� A közfoglalkoztatásban résztvevők létszámának bővítése mellett nagyon fontos, hogy 
az elvégzendő feladatok körét is  bővítsék, annak érdekében, hogy minél több ember tudjon 
közfoglalkoztatás keretében munkához jutni. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy 
rendszeres időközönként mindenki dolgozhasson és arra, hogy egy családból egyidejűleg 
lehetőség szerint csak egy személy legyen foglalkoztatva. Egy felelős csoportvezető 
felügyelete mellett a közfoglalkoztatásban munkát végzők hatékonyabb ellenőrzését is 
biztosítani kell annak érdekében, hogy a foglalkoztatás mögött látható eredmény legyen. 
� A közfoglalkoztatás szervezésekor figyelemmel kell követni azt, hogy a 
foglalkoztatásba bevont személy a szerződés megszűnésekor álláskeresési ellátásra 
szerezzen jogosultságot.  
� A csökkent munkaképességű lakosok foglalkoztatása érdekében meg kell keresni 
annak a lehetőségét, hogy   rehabilitációs foglalkoztatás kerüljön megszervezésre. 
 
A célok között több olyan feladat is van, melyekhez külső forrást kell keresni, ennek 
hiányában az elképzelést nem lehet valóra váltani, de több olyan konkrét feladat is van, 
melynek megvalósításához nincs szükség jelentős anyagi ráfordításra, pusztán 
munkaszervezés kérdése. Hiszi, hogy az elhangzottak megvalósítására lesz lehetősége az 
előtte álló négy év során és bízik abban, hogy munkáját a lakosság életminőségének javulása 
fogja kísérni. 
 
Köszöni a megtisztelő figyelmet és kéri a Képviselő-testületet, hogy munkájukat folytassák az 
ülés következő napirendi pontjával, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításával. 
 
 

5.) Napirendi pont tárgyalása 
 

• Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása és felülvizsgálata 
Előadó: Dr. Strassburger Gyöngyi  
             Körjegyző 

 
Tát Margit polgármester: megkéri Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyzőt, hogy ismertesse a 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. 
 
Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző: a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását az 
alábbiak szerint javasolja a törvényi változás értelmében: 
-   a képviselő-testület tagjainak száma a  településen 6 fő  
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-   a tanácsnoki tisztség hatályon kívül  helyezése 
 
-    A képviselő- testület bizottságai:  

a.) Ügyrendi Bizottság  
Tagjainak száma: 5 fő 
b.) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Tagjainak száma: 5 fő  
c.) Településfejlesztési és Környezetvédelmi  Bizottság 
Tagjainak száma: 5 fő” 
 

- A képviselő- testület saját tagjai közül egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert 
választ,   aki   a képviselőtestület elnökeként helyettesíti a polgármestert és egy fő társadalmi 
megbízatású alpolgármestert választ, aki nem tagja a  képviselő- testületnek. 
Azon alpolgármester, akit nem a képviselő- testület tagjai közül választottak, nem tagja a 
képviselő- testületnek, a polgármestert a képviselő- testület elnökeként nem helyettesítheti, de 
a képviselő- testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz. 
 
Tát Margit polgármester: megkérdezi, hogy van-e valakinek véleménye, más javaslata. 
Mivel más javaslat, vélemény nem hangzott el, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy 
kézfelemeléssel jelezzék, amennyiben egyetértenek a Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításával. 
 
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazat mellett megalkotta  
 

 9/2010. (X.14.) rendeletét 

Méhkerék Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

7/2007 (II.27) rendelet módosításáról 

az előterjesztésnek megfelelően. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Tát Margit polgármester: a jogszabály előírja, hogy az alakuló ülést követően a képviselő-
testület Szervezeti és Működési Szabályzatát 6 hónapon belül felül kell vizsgálni.  Javasolja, 
hogy a képviselő-testület bízza meg Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyzőt a Szervezeti és 
Működési Szabályzat felülvizsgálatával.  
Megkérdezi, hogy van-e más vélemény, javaslat. 
Mivel más vélemény, javaslat nincs, a polgármester megszavaztatja a javaslatot. 
 
Méhkerék Község Önkormányzatának képviselő-testülete  7 egyhangú igen szavazat mellett 
meghozta az alábbi határozatot: 

 
                          142/2010 (X.14.) határozat: 

    Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     
 megbízza Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyzőt a Szervezeti 
 és Működési Szabályzatfelülvizsgálatával.  

   Határidő: 2011. március 30. 
Felelős:  Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző 
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6.)  Napirendi pont tárgyalása 
• Alpolgármester megválasztása  
 Előadó: Tát  Margit  
                          polgármester 

 
Tát Margit polgármester: az Ötv. 34. §-a alapján az alakuló ülésen a képviselő-testület – 
titkos szavazással, minősített többséggel – saját tagjai közül a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére alpolgármestert választ. Az alpolgármester személyére a polgármester 
tesz javaslatot. Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és fő szabály 
szerint a következő választások napjáig tart. Lényeges, hogy a polgármestert a képviselő-
testület elnökeként kizárólag a testület tagjai közül megválasztott alpolgármester 
helyettesítheti, a polgármester távollétében hatásköreit csak a képviselők közül megválasztott 
alpolgármester gyakorolhatja. 
Éppen ezért igen nagy jelentősége van annak, hogy ezt a feladatot ki látja el. Véleményem 
szerint az alpolgármester a lakosság széles körének támogatását kell élvezze, ezért az 
alpolgármesteri tisztség betöltésével javasolja megbízni Netye Bertold képviselő urat, aki a 
megválasztott képviselők közül a legtöbb szavazatot kapta az október 3-i önkormányzati 
választásokon. Netye Bertold képviselő úr alpolgármesterként feladatát társadalmi 
megbízatásban láthatja el. 
Az Alkotmány 44/B. §. (1) bekezdésének és az Ötv. 34. §. (2) bekezdésének módosítása 
lehetőséget ad a képviselő-testületnek, hogy alpolgármesternek olyan személyt is 
megválasszon, aki nem tagja a képviselő-testületnek. Személyére a polgármester tehet 
javaslatot, munkáját a polgármester által meghatározott keretek között, a polgármester 
irányításával láthatja el. Az  az alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül 
választotak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert elnöki minőségében nem 
helyettesítheti, de feladatai ellátása érdekében a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal 
részt vehet, megbízatása pedig a polgármester javaslatára minősített többséggel 
visszavonható. Minden szempontot figyelembe véve, a település lehetőségeit és érdekeit szem 
előtt tartva, alapos mérlegelés után javasolja a képviselő-testületnek, hogy a sporttevékenység 
szervezéséhez kapcsolódó feladatok ellátására és a vállalkozókkal való szorosabb 
együttműködés kialakítására, alpolgármesterként bízza meg a jelenlévő Bondár Attilát, aki 
ezen feladatok ellátását társadalmi megbízatású alpolgármesterként, tiszteletdíj és 
költségtérítés megállapítása nélkül vállalja.  
Bondár Attila évek óta szorgalmazza az aktív sport támogatását, a település legnagyobb 
vállalkozását működtetve az önkormányzat legnagyobb adófizetője, aki törvényi 
kötelezettségének minden esetben határidőben eleget tesz. 
Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, a választáshoz a képviselő-
testület minősített többségének támogató szavazata kell. A titkos szavazás lebonyolításának 
feladatait egy a képviselő-testület tagjai közül megválasztott 3 tagú Szavazatszámláló 
Bizottság látja el. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a titkos szavazás feladatainak lebonyolítását végző 
Szavazatszámláló Bizottság elnöki feladataival bízzák meg Netye Zoltán Lászlóné  képviselő 
asszonyt, tagoknak pedig Ruzsa Ákos és Gavra Dorin képviselő urakat. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata? 
Mivel más javaslat nem hangzott el, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy kézfeltartással 
jelezzék, amennyiben elfogadják a javaslatát. 
 
Méhkerék Község Önkormányzatának képviselő-testülete  5 igen egyhangú igen szavazat és 2 
tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 
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                          143/2010 (X.14.) határozat: 

    Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     
 úgy határoz, hogy a titkos szavazás lebonyolítására 
 Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre. A 
 Szavazatszámláló Bizottság: 
 Netye Zoltán Lászlóné (elnök) 
 Ruzsa Ákos (tag) 
 Gavra Dorin (tag) 
 képviselőkből áll. 

 
   Határidő: azonnal 

Felelős:  Tát Margit polgármester 
     Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző 
                

 
Tát Margit polgármester: az előzőekben elhangzottak alapján javaslatot tesz az 
alpolgármester személyére, Netye Bertold képviselő úr és Bondár Attila személyében. 
Megkérdezi a jelölteket, hogy elfogadják-e a jelölést? 
A jelöltek elfogadják a jelölést. 
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek azzal, hogy Netye Bertold és 
Bondár Attila urak neve alpolgármester-jelöltként a szavazólapra felkerüljenek, 
kézfelemeléssel szavazzanak. 
 
Méhkerék Község Önkormányzatának képviselő-testülete 7  egyhangú igen szavazat  mellett 
meghozta az alábbi határozatot: 

                          144/2010 (X.14.) határozat: 
    Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     

 úgy határoz, hogy  Netye Bertold képviselő és Bondár 
 Attila  urak neve alpolgármester-jelöltként a szavazólapra 
 felkerüljön.  

   Határidő: azonnal 
Felelős:  Tát Margit polgármester 
     Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző 
                

Tát Margit polgármester: felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy a titkos 
szavazás lebonyolításához készítse el a szavazólapokat és a titkos szavazást bonyolítsa le.  
A szavazás időtartamára szünetet rendel el. 
 
Netye Zoltán Lászlóné  SzSzB elnöke: ismerteti a szavazás menetét. A jelöltek neve két 
külön szavazólapon szerepel. Minden képviselő és a polgármester is egy-egy szavazólapot 
kap, melyen két egymást metsző vonallal szavazhat érvényesen. Tájékoztatja a képviselő-
testület tagjait és polgármester asszonyt, hogy az alpolgármester megválasztásához a 
képviselő-testület minősített többségének szavazata szükséges, vagyis legalább 5 igen 
szavazat szükséges a választás eredményességéhez. 
 
Szünet  
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Tát Margit polgármester:  felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, Netye  Zoltán 
Lászlóné képviselő asszonyt, hogy ismertesse a szavazás eredményét. 
 
Netye Zoltán Lászlóné képviselő – SzSzB elnöke: ismerteti a szavazás eredményét. 
 
A titkos szavazásról készített jegyzőkönyv az alakuló ülés jegyzőkönyvének 
mellékleteként szerepel. 
 
Tát Margit polgármester: megállapítja, hogy  7 igen szavazat mellett Netye Bertold 
képviselő urat a képviselő-testület alpolgármesterré választotta. 

 
                          145/2010 (X.14.) határozat: 

    Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     
 Netye Bertold képviselőt társadalmi megbízatású 
 alpolgármesterré választotta. 

   Határidő: azonnal 
Felelős:   Tát Margit polgármester 
                Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző 

 
 

Tát Margit polgármester: megállapítja, hogy 7 igen szavazat mellett Bondár Attila urat a 
képviselő-testület alpolgármesterré választotta. 

 
146/2010 (X.14.) határozat: 

    Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     
 Bondár Attila urat társadalmi megbízatású alpolgármesterré 
 választotta. 

   Határidő: azonnal 
Felelős:   Tát Margit polgármester 
                Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző 

 
 
7.) Napirendi pont tárgyalása 
 

• Alpolgármester eskütétele 
      Előadó: Táth  János 
                    HVB elnöke 

 
Tát Margit polgármester: felkéri az alpolgármester urakat az eskü letételére, Táth Jánost a 
Helyi Választási Bizottság elnökét az eskü vételére és az esküokmányok átadására. 
Megkéri a jelenlévőket, hogy az esküt állva fogadják. 
 
Eskü szövege: 
„Én Netye Bertold  esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar  Köztársasághoz hű leszek;  az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; az alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Méhkerék fejlődésének 
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.  

Isten engem úgy segéljen!” 
Netye Bertold alpolgármester  letette az esküt. 
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Eskü szövege: 
„Én Bodnár Attila  esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar  Köztársasághoz hű leszek;  az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; az alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Méhkerék fejlődésének 
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.  

Isten engem úgy segéljen!” 
 
Bondár Attila alpolgármester  letette az esküt. 

 
 
Tát Margit polgármester: gratulál Netye Bertold és Bondár Attila uraknak alpolgármesterré 
választásukhoz és jó munkát kíván a továbbiakban. Törvényi kötelezettségének eleget téve 
tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az alpolgármester urak közül Netye Bertold látja el az 
általános helyettesítéshez kapcsolódó feladatokat, melyek részletesen a képviselő-testület 
SzMSz-ében kerülnek meghatározásra. Bondár Attila alpolgármester úr elsődleges feladata a 
sporttevékenység szervezéséhez kapcsolódó feladatok ellátása és a vállalkozókkal való 
szorosabb együttműködés kialakítása, ezen feladatok részletesen szintén az SzMSz-ben 
lesznek meghatározva.  
 
 

8.)Napirendi pont tárgyalása 
• A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

           Előadó:   Netye Bertold alpolgármester 
 
 

Tát Margit polgármester:  tekintettel arra, hogy a napirendi pont személyét érinti, személyes 
érintettsége okán a javaslat tárgyalásában és a döntés meghozatalában nem kíván részt venni. 
A napirendi pont előterjesztésére felkéri Netye Bertold alpolgármester urat. 
 
Netye Bertold alpolgármester: a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV törvény 3. §. (1) bekezdése 
alapján a képviselő-testület a polgármester  illetményéről az alakuló ülésen dönt.  
Az önkormányzati törvény 14. §. (2) bekezdése alapján a polgármester asszony személyes 
érintettségére való tekintettel kérte a döntéshozatalból való kizárását, melynek elfogadásáról a 
képviselő-testület dönt. 
Kéri, hogy aki egyetért Tát Margit polgármester asszony döntéshozatalból történő kizárásával, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Méhkerék Község képviselő-testülete   7 egyhangú igen szavazat mellett meghozta az alábbi 
határozatot: 

                          147/2010 (X.14.) határozat: 
    Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     

 úgy határoz, hogy Tát Margit polgármester asszonyt a 
 polgármesteri illetmény napirendi pontnál a 
 döntéshozatalból kizárja. 

   Határidő: azonnal 
Felelős:   Netye Bertold alpolgármester 
                Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző 
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Netye Bertold alpolgármester: a polgármesteri jogviszony a választással létrejövő sajátos 
közszolgálati jogviszony, amely a megválasztással jön létre, és az új polgármester 
megválasztásával szűnik meg. 
A képviselő-testület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és a 
jogszabályban meghatározott szorzószám szorzataként összegszerűen állapítja meg. 
 
Az illetményalap összege jelenleg 38.650.- Ft, a lakosságszám szerint törvényileg 
meghatározott szorzószám pedig 9-nél kevesebb és 11-nél több nem lehet, azaz a 
polgármester asszony illetménye 347.850.- Ft és 425.150.- Ft értékek között kerülhet 
megállapításra. 
Javasolja a polgármester asszony részére az illetményalap és a 11 szorzószám szorzataként 
megállapított 425.150.- Ft polgármesteri illetményt megállapítani. 
Megkérdezi, hogy van-e a képviselő-testület tagjainak más javaslata? 
 
Más javaslat hiányában kéri, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, hogy Tát Margit 
polgármester asszony illetménye a 38.650.- Ft illetményalap és a törvényben meghatározott 
11-es szorzó szorzataként, azaz bruttó 425.150 Ft-ban kerüljön megállapításra, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
Méhkerék Község Önkormányzatának képviselő-testülete   6 egyhangú igen szavazat mellett 
meghozta az alábbi határozatot: 

                          148/2010 (X.14.) határozat: 
    Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     

 úgy határoz, hogy Tát Margit polgármester asszony  
 illetményét 425.150.- Ft/hó bruttó összegben állapítja meg.  

   Határidő: azonnal 
Felelős:   Netye Bertold alpolgármester 
                Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző 
                

 
Netye Bertold alpolgármester: a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 8. §. (1) bekezdése 
szerint a polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő költségeit meg kell 
téríteni. A polgármestert, választása szerint, a számlákkal igazolt költségek megtérítése 
helyett, költségátalány illeti meg, melynek mértéke az illetmény 20-30 %-ának megfelelő 
összeg lehet, azaz összegszerűen 85.030.- Ft és 127.545.- Ft közötti összeg. Polgármester 
asszony előzetesen jelezte, hogy kéri a költségátalány összegszerű megállapítását, de az 
összeget nem kívánja igénybe venni, kéri annak elkülönített alapba történő elhelyezését. 
Az elkülönített alapban lévő összeget polgármester asszony kizárólag fejlesztési célokra 
kívánja felhasználni, a konkrét cél meghatározására pedig a költségvetési rendelet 
módosításával van lehetőség.  
Fentiek alapján javasolja a polgármester asszony részére havi 115.000.- Ft összegű 
költségátalány megállapítását. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata? 
 
Más javaslat hiányában kéri a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek azzal, 
hogy a polgármester asszony költségtérítése bruttó 115.000.- Ft – ban kerüljön megállapításra, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
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Méhkerék Község Önkormányzatának képviselő-testülete  6 egyhangú igen szavazat mellett 
meghozta az alábbi határozatot: 

 
                          149/2010 (X.14.) határozat: 

    Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     
 úgy határoz, hogy Tát Margit polgármester asszony  
 költségátalányának összegét 115.000.- Ft/hó bruttó 
 összegben állapítja meg.  

   Határidő: azonnal 
Felelős:   Netye Bertold alpolgármester 

          Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző 
 

Netye Bertold alpolgármester: a polgármester asszony kérésének eleget téve, kéri, hogy aki 
egyetért azzal, hogy  a polgármester asszonyt megillető havi 115.000.- Ft összegű 
költségátalány teljes egészében elkülönített alapba kerüljön és kizárólag fejlesztési célokra 
lehessen felhasználni, kézfelemeléssel szavazzon. 
Méhkerék Község Önkormányzatának képviselő-testülete   7 egyhangú igen szavazat mellett 
meghozta az alábbi határozatot: 

 
                          150/2010 (X.14.) határozat: 

        Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     
úgy határoz, hogy Tát Margit polgármester asszony  kérésére 
költségátalányának összegét, 115.000.- Ft-ot, elkülönített 
alapba helyezi és kizárólag fejlesztési célokra használja fel. 

   Határidő: azonnal 
Felelős:  Netye Bertold alpolgármester 
    Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző 

 
 

9.)Napirendi pont tárgyalása 
• Alpolgármester  tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

 Előadó: Tát  Margit  
                         polgármester 
 

Tát Margit polgármester: az Ötv és a Pttv. rendelkezéseire tekintettel Méhkeréken kizárólag 
társadalmi megbízatású alpolgármester választható, akinek részére  tiszteletdíj  
állapítható meg. A tiszteletdíj összegét 173.925.- Ft alatti összegben kell meghatározni. A 
jogszabályi előírások szerint az alpolgármester részére is meg kell téríteni számlával igazolt 
költségeit vagy választása szerint költségátalány is megállapítható részére, amely nem 
haladhatja meg a tiszteletdíja 20 %-át. 
Fentiek figyelembevételével javasolja a képviselő-testületnek, hogy az alpolgármesterek 
tiszteletdíját bruttó 150.000.- Ft-ban állapítsa meg, továbbá az alpolgármesterek részére 
fizetendő költségtérítés összegét 30.000.- Ft-ban határozza meg.  
Megkérdezi, hogy van-e más javaslat ezzel kapcsolatban? 
 
Más javaslat hiányában kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a társadalmi megbízatású 
alpolgármester részére havi bruttó 150.000.- Ft összegű tiszteletdíjat állapítsanak meg, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
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Méhkerék Község Önkormányzatának képviselő-testülete   7 egyhangú igen szavazat mellett 
meghozta az alábbi határozatot: 

 
                          151/2010 (X.14.) határozat: 

         Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     
Netye Bertold társadalmi megbízatású alpolgármester részére 
havi bruttó 150.000.- forint összegű tiszteletdíjat állapít meg.  

   Határidő: azonnal 
Felelős:   Tát Margit polgármester 
                Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző 

 
 

Tát Margit polgármester: kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a társadalmi megbízatású 
alpolgármester részére havi bruttó 30.000.- Ft összegű költségtérítést állapítsanak meg. 

 
Méhkerék Község Önkormányzatának képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazat mellett 
meghozta az alábbi határozatot: 

 
 

                          152/2010 (X.14.) határozat: 
        Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     

Netye Bertold társadalmi megbízatású alpolgármester részére 
havi bruttó 30.000.- forint összegű költségtérítést állapít meg.  

   Határidő: azonnal 
Felelős:   Tát Margit polgármester 
                Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző 
            

 
Netye Bertold alpolgármester: kéri, hogy a részére megállapított költségtérítés összegét 
helyezzék elkülönített alapba, az összeget pedig kizárólag fejlesztési célokra javasolja 
felhasználni, azt nem kívánja igénybe venni. 
 
Tát Margit polgármester:  kéri a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben elfogadják 
Netye Bertold alpolgármester költségtérítésről való lemondását, kézfelemeléssel jelezzék. 
Méhkerék Község Önkormányzatának képviselő-testülete  7 egyhangú igen szavazat mellett 
meghozta az alábbi határozatot: 

 
                          153/2010 (X.14.) határozat: 

        Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     
úgy határoz, hogy Netye Bertold társadalmi megbízatású 
alpolgármester részére megállapított havi bruttó 30.000.- forint 
összegű költségtérítés összegét kérésére elkülönített alapba 
helyezi és kizárólag fejlesztési célokra használja fel.  

   Határidő: azonnal 
Felelős:   Tát Margit polgármester 
                Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző 
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Bondár Attila alpolgármester: kéri, hogy a részére megállapított tiszteletdíj és költségtérítés 
összegét helyezzék  fejlesztési célokra felhasználható elkülönített alapba. 
 
Tát Margit polgármester: kéri a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben elfogadják 
Bondár Attila alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről való lemondását, 
kézfelemeléssel szavazzanak.  
 
Méhkerék Község Önkormányzatának képviselő-testülete  7 egyhangú igen szavazat mellett 
meghozta az alábbi határozatot: 

 
                          154/2010 (X.14.) határozat: 

        Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     
úgy határoz, hogy Bondár Attila társadalmi megbízatású 
alpolgármester részére megállapított havi bruttó 150.000 forint 
összegű  tiszteletdíj, valamint havi bruttó 30.000 forint összegű 
költségtérítés összegét   elkülönített alapba helyezi és kizárólag 
fejlesztési célokra használja fel.  

   Határidő: azonnal 
Felelős:   Tát Margit polgármester 
                Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző 
              

10.) Napirendi pont tárgyalása 
• Képviselők tiszteletdíjának megállapítása 

  Előadó: Tát  Margit  
                                    polgármester 
 
Tát Margit polgármester: a jogszabályi előírások alapján a képviselők részére 
megállapítandó tiszteletdíjak mértékét rendeletben kell szabályozni. A képviselői alapdíj 
mértékét a köztisztviselői illetményalap és a település lakosságszámához illetve az 
önkormányzat típusához rendelt szorzó adja. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a képviselők tiszteletdíját a jelenleg hatályban lévő 
rendeletben szereplő összegben, azaz bruttó 47.840.- Ft-ban állapítsa meg. 
Kéri, hogy amennyiben van más javaslat, vélemény, azt jelezzék.  
Mivel más javaslat, vélemény nem hangzott el, a polgármester szavazást rendel el. 
 
Méhkerék Község Önkormányzatának képviselő-testülete   7 egyhangú igen szavazat mellett 
meghozta az alábbi határozatot: 

                          155/2010 (X.14.) határozat: 
        Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     

úgy határoz, hogy  a képviselők tiszteletdíját a jelenleg 
hatályban lévő rendeletben szereplő összegben, azaz bruttó 
47.840,- Ft/hó  összegben állapítja meg.  

   Határidő: azonnal 
Felelős:   Tát Margit polgármester 
                Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző 
                

 
Márk György János képviselő: javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy a tiszteletdíj 
teljes bruttó összegét helyezzék elkülönített alapba, az összeget pedig fejlesztési célra 
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használják fel. Az adott évre vonatkozó fejlesztési célt pedig a költségvetési rendeletben 
határozzák meg.  
 
Tát Margit polgármester:  megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e más javaslat ezzel 
kapcsolatban. 
Más javaslat hiányában kéri a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek azzal, 
hogy a képviselői tiszteletdíj összegét elkülönített alapba helyezzék el és előre meghatározott 
fejlesztési célra használják fel, kézfelemeléssel szavazzanak. 

 
Méhkerék Község Önkormányzatának képviselő-testülete  7 egyhangú igen szavazat mellett 
meghozta az alábbi határozatot: 

 
                          156/2010 (X.14.) határozat: 

        Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     
úgy határoz, hogy a képviselői tiszteletdíj összegét elkülönített 
alapba helyezi és előre meghatározott fejlesztési célra használja 
fel. 

   Határidő: azonnal 
Felelős:   Tát Margit polgármester 
                Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző 
              

11.)  Napirendi pont tárgyalása 
 

• Bizottsági tagok  és a bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztása 
 Előadó: Tát  Margit  
                          polgármester 
 

Tát Margit polgármester: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény alapján 
kötelező az alakuló ülésen pénzügyi bizottságot választani. A bizottságok elnökének és 
tagjainak több mint a felét a testület tagjaiból kell választani. Polgármester, alpolgármester 
valamint az önkormányzat hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke, vagy tagja. 
 
11.1. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása 
 
Tát Margit polgármester: javaslatot tesz a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökére és 
tagjaira vonatkozóan: 
Elnöknek:    Márk György János  képviselő úr 
Tagoknak:    Netye Zoltán Lászlóné képviselő asszony 
          Árgyelán Mihály  képviselő úr személyében. 
Nem képviselő tagoknak:  Patkás János úr 
          Táth Lászlóné asszony személyében. 
 
Megkérdezi, hogy van-e más javaslat, vélemény? 
Más javaslat, vélemény hiányában kéri, hogy aki egyetért Márk György János  képviselő 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének megválasztásával, kézfeltartással jelezze. 
 
Méhkerék Község Önkormányzatának képviselő-testülete  6 egyhangú igen szavazat mellett 
meghozta az alábbi határozatot: 
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                          157/2010 (X.14.) határozat: 
        Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     

úgy határoz, hogy  Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot hoz 
létre, mely elnökének Márk György János képviselőt választja 
meg.  

   Határidő: azonnal 
Felelős:   Tát Margit polgármester 
                Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző 
                

Tát Margit polgármester: szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjaira 
tett javaslatát. 
Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Méhkerék Község Önkormányzatának képviselő-testülete  6 egyhangú igen szavazat mellett 
meghozta az alábbi határozatot: 

 
                          158/2010 (X.14.) határozat: 

        Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     
úgy határoz, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság   
tagjainak Netye Zoltán Lászlóné és Árgyelán Mihály 
képviselőket, nem képviselő tagoknak Patkás János urat és 
Táth Lászlóné hölgyet választja meg.  

   Határidő: azonnal 
Felelős:   Tát Margit polgármester 
                Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző 

 
11.2. Ügyrendi Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása 
 
 
Tát Margit polgármester: Javaslatot tesz az Ügyrendi Bizottság elnökére és tagjaira 
vonatkozóan: 
Elnöknek:   Netye Zoltán Lászlóné  képviselő asszony 
Tagoknak:   Ruzsa Ákos 
    Gavra Dorin képviselő urakat 
Nem képviselő tagoknak: Hegedűs Józsefné asszonyt  
    Török Elekné asszonyt.  
 
Megkérdezi, hogy van-e más javaslat? 

 
Más javaslat hiányában kéri, aki egyetért Netye Zoltán Lászlóné képviselő asszony Ügyrendi 
Bizottság elnökének megválasztására tett javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Méhkerék Község Önkormányzatának képviselő-testülete   7 egyhangú igen szavazat mellett 
meghozta az alábbi határozatot: 

 
                          159/2010 (X.14.) határozat: 

        Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     
úgy határoz, hogy  Ügyrendi Bizottságot hoz létre, mely    
elnökének Netye Zoltán Lászlóné képviselőt  választja meg.  
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   Határidő: azonnal 
Felelős:   Tát Margit polgármester 

 
Tát Margit polgármester: szavazásra bocsátja az Ügyrendi Bizottság tagjaira tett javaslatát 
Ruzsa Ákos, Gavra Dorin, Hegedűs Józsefné és Török Elekné személyében. Kéri, hogy aki a 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
Méhkerék Község Önkormányzatának képviselő-testülete  7 egyhangú igen szavazat mellett 
meghozta az alábbi határozatot: 

 
                          160/2010 (X.14.) határozat: 

        Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     
úgy határoz, hogy  az Ügyrendi Bizottság   tagjainak Ruzsa 
Ákost és Gavra Dorin képviselőket, nem képviselő tagoknak 
Hegedűs Józsefné  és Török Elekné hölgyeket választja meg.  

   Határidő: azonnal 
Felelős:   Tát Margit polgármester 
                Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző               

 
 
12.3  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének és tagjainak 
 megválasztása 
 
Tát Margit polgármester: javaslatot tesz a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnökére és tagjaira vonatkozóan. 
 
Elnöknek:   Ruzsa Ákos képviselő urat 
Tagoknak:   Árgyelán Mihály   
    Márk György János  képviselő urakat 
Nem képviselő tagoknak: Goron Zsolt urat 
    Szferle György urat. 
 
Megkérdezi, hogy van-e más javaslat? 
 
Más javaslat hiányában kéri a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek Ruzsa 
Ákos képviselő úr Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének 
megválasztására tett javaslattal, kézfelnyújtással jelezzék. 
 
Méhkerék Község Önkormányzatának képviselő-testülete  7 egyhangú igen szavazat mellett 
meghozta az alábbi határozatot: 

 
                          161/2010 (X.14.) határozat: 

        Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     
úgy határoz, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnökének Ruzsa Ákos képviselőt választja meg.   

   Határidő: azonnal 
Felelős:   Tát Margit polgármester 
                Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző 
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Tát Margit polgármester: kéri a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjaira tett javaslattal, Árgyelán Mihály , 
Márk György János, Goron Zsolt és Szferle György személyében, kézfelnyújtással 
szavazzanak. 
 
Méhkerék Község Önkormányzatának képviselő-testülete  7 egyhangú igen szavazat mellett 
meghozta az alábbi határozatot: 

 

                          162/2010 (X.14.) határozat: 
        Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     

úgy határoz, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság tagjainak Árgyelán Mihály és Márk György János 
képviselőket,    nem képviselő tagoknak Goron Zsolt és Szferle 
György urakat választja meg.   

   Határidő: azonnal 
Felelős:   Tát Margit polgármester 
                Dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző 
                

 
 

12.)  Napirendi pont tárgyalása 
 

• Bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele, esküokmányok átadása 
 Előadó: Táth  János 
                        HVB elnöke 

 
 

Tát Margit polgármester: kéri a bizottságok nem képviselő tagjait az eskü letételére, Táth 
János HVB elnökét pedig az eskü vételére, majd az esküokmányok átadására. 
Megkéri a jelenlévőket, hogy az esküt állva fogadják. 
 
Eskü szövege: 
„ Én ……………….  esküszöm,   hogy hazámhoz, a Magyar  Magyar Köztársasághoz hű 
leszek;  az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt  megtartom és megtartatom; a 
tudomásomra jutott titkot megőrzöm; a bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat 
Méhkerék fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem.  
 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
A nem képviselő bizottsági tagok letették az esküt. 
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13.) Bejelentések  

 
Tát Margit polgármester: megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e bejelentés, kérdés? 
Mivel bejelentés, kérdés nem hangzott el, megköszöni a részvételt és az alakuló testületi ülést 
berekeszti.  
 
 

Kmf. 
 

…………………………….      ……………………………. 
Tát Margit        Dr. Strassburger Gyöngyi 
polgármester        körjegyző 
 
 
……………………………..      ……………………………. 
Árgyelán Mihály        Gavra Dorin 
képviselő – jkv. hitelesítő      képviselő – jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
……………………………. 
Gurzó Jánosné 
Ig. főelőadó 


