
1

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14.
napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott alakuló, nyilvános üléséről,
Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt.

Jelen vannak:

szavazati joggal:   Mészáros Sándor polgármester
Albert Ottó
Bagoly Lászlóné
Csiló Istvánné
Kravecz Lászlóné
Maszel László
Ország Mihály András képviselők.

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző

meghívott: dr. Sárosi Ernőné HVB. elnöke

Kravecz Lászlóné a megválasztott képviselő-testület korelnöke nagy tisztelettel köszönt
minden kedves jelenlévőt, külön tisztelettel köszönti a Polgármester urat, a Helyi Választási
Bizottság  Elnökét,  a  Jegyző urat.  Megállapítja,  hogy  az  ülés  határozatképes,  mivel  a  7   fős
testület 7 tagja megjelent.

Javaslatára az ülés napirendjét a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el:

N a p i r e n d

1.) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás lefolytatásáról és
eredményéről.

Előadó: dr. Sárosi Ernőné HVB elnök.

2.) A képviselő-testület tagjainak eskütétele, valamint a megbízólevelek átvétele.
Előadó: dr. Sárosi Ernőné HVB elnök.

3.) A polgármester eskütétele, valamint a megbízólevelének átvétele.
Előadó: dr. Sárosi Ernőné HVB elnök.

4.) A polgármester programjának ismertetése.
Előadó: Mészáros Sándor polgármester.

5.) A polgármester illetményének megállapítása.
Előadó: Zinger Miklós jegyző.

6.) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
Előadó: Mészáros Sándor polgármester.
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7.) Az alpolgármester megválasztása, valamint eskütétele.
Előadó: Mészáros Sándor polgármester.

8.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Mészáros Sándor polgármester.

9.) Előző polgármester részére további háromhavi juttatás megállapításának
lehetősége.

Előadó: Mészáros Sándor polgármester.

10.) Egyebek.

1.) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás lefolytatásáról és
eredményéről.

Kravecz Lászlóné képviselő, korelnök felkéri dr. Sárosi Ernőnét a Helyi Választási Bizottság
elnökét, ismertesse a választás eredményét.

Dr. Sárosi Ernőné HVB elnöke szeretettel köszönt mindenkit az alakuló ülés alkalmából.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Nyáregyházán a választás a törvényes rendnek megfelelően
történt.  A  szavazás  alatt  bejelentés,  egyéb  olyan  tényező nem  történt,  mely  a  HVB
intézkedését vonta volna maga után. A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma 3037 fő volt, a szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett
választópolgárok száma 2 fő, így a választásra jogosult polgárok száma 3039 fő.  Szavazóként
megjelent 1239 fő, ami 40,7 %-os részvételnek felel meg. Az urnában lévő szavazólapok
száma 1239, érvényes szavazatok száma 1236 db volt.

2.) A képviselő-testület tagjainak eskütétele, valamint a megbízólevelek átvétele.

Dr. Sárosi Ernőné HVB elnöke tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Nyáregyházán 22
képviselő-jelölt indult a megmérettetésen.  Az érvényes szavazatok száma alapján felolvassa
ki, hány szavazatot kapott.

Albert Ottó 374 Bagoly Lászlóné 430
Bernula István 313 Csákóné Ozsvát Andrea 103
Csernai István 145 Csiló Istvánné 422
Dóri József 321 Egresi Péter 286
Farkas László 216 Fekete Sándorné 169
dr.Gruber Csaba 342 Kocsis Sándor 121
Kovács Attila   37 Kovács Jolán 168
Kravecz Lászlóné 373 Maszel László 371
Ország Mihály 583 Revákné Serfőző Mónika 339
Rizmayer Csaba 130 Rónai Sándorné 128
Sebestyén Magdolna 217 Tiszttartó József   45

A Helyi Választási Bizottság nevében szeretettel köszönti a megválasztott képviselőket,
valamint megköszöni az előző képviselő-testület munkáját.
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Kravecz Lászlóné képviselő, korelnök felkéri dr. Sárosi Ernőnét a Helyi Választási Bizottság
elnökét, hogy a képviselők esküjének letételéhez szükséges esküszöveget olvassa fel. Kéri a
jelenlévőket, az eskütételhez álljanak fel.

Eskü szövege: „Én /név/ esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz  hű leszek, az
alkotmányt,  a többi  jogszabállyal együtt  megtartom és megtartatom, a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm. Képviselői tisztségemből eredő feladataimat Nyáregyháza község
fejlődésének előmozdítása és az alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen
teljesítem.  Isten engem úgy segéljen.”

Miután a testület tagjai letették hivatali esküjüket, a HVB elnökétől átveszik a
megbízóleveleket.

Kravecz Lászlóné képviselő, korelnök maga és a polgármester úr nevében is megköszöni a
Helyi Választási Bizottság munkáját. Mint minden alkalommal, most is lelkiismeretesen
teljesítették munkájukat, további sikereket kíván.

3.) A polgármester eskütétele, valamint a megbízólevelének átvétele.

Kravecz Lászlóné korelnök átadja a szót a Helyi Választási Bizottság Elnökének.

Dr. Sárosi Ernőné HVB elnök: Nyáregyházán az elmúlt hosszú években dolgozó
polgármestert október 3-a után új polgármester váltja. A HVB nevében köszönetét fejezi ki
Kravecz Lászlóné polgármester asszonynak Nyáregyháza lakosaiért tett munkájáért.
Tájékoztatásul elmondja, hogy négy polgármester jelölt indult a választáson. A szavazás
lezárása után az érvényes szavazatok száma a következő:

Fekete Róbert 168 Mészáros Géza 108
Mészáros Sándor 770 Szakállas Lajos 162

Fentiek alapján, jelentős fölénnyel Mészáros Sándor a FIDESZ-KDNP jelöltje nyerte el a
polgármesteri címet. A HVB nevében őszintén gratulál. Reméli, hogy a nyáregyháziak
bizalmára méltó lesz, és meg fogja kapni a munkájához a segítséget és az emberek
támogatását. Ehhez a munkához sikerekben gazdag éveket kíván.

Kravecz Lászlóné korelnök kéri, hogy a polgármester eskütételéhez a jelenlévők álljanak fel.
Felkéri a megválasztott polgármestert, hogy a Képviselő-testület tagjai előtt az esküt tegye le.

„Én Mészáros Sándor esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek. Az
alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom. A tudomásomra jutott
titkot megőrzöm, polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Nyáregyháza község
fejlődésének előmozdítása és az alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen
teljesítem.  Isten engem úgy segéljen.”

Kravecz Lászlóné korelnök elmondja, ritka alkalom az országban, hogy a korelnök, mint volt
polgármester adja át az új polgármesternek a feladatot. Bízik abban, hogy a következő évek is
jó, vagy még jobb eredményeket hoznak.
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4.) A polgármester programjának ismertetése.

Kravecz Lászlóné korelnök átadja a szót Mészáros Sándor polgármesternek a napirend
előadójának.

Mészáros Sándor polgármester elsőként megköszöni a választóknak, saját, ill. a bejutott
képviselők nevében, hogy szavazatukkal támogatták őket. Gratulál a jelenlévő képviselőknek,
mivel a választási kampány komoly munkával telt. Látszik, hogy a komoly munkának, mindig
meg van az eredménye. Saját magától, és a képviselőktől is azt várja el, hogy az
elkövetkezendő négy évben ugyanígy, ilyen tempóban, lelkesedéssel folytassák a testületi
munkát a faluért, a közösségért. Ha ezt a munkát így tudják végezni, annak is meg lesz az
eredménye.

Mindenki számára ismert az az elképzelés, melyet a választási kampány során
megfogalmazott. Ez a program azt tartalmazza, hogy mit kell tenni Nyáregyházán, mik a
legfontosabb feladatok. A programpontokat ezért most nem részletezi.
Úgy gondolja, - látva azokat a pénzügyi lehetőségeket, amik rendelkezésre állnak az
önkormányzatnál – mindannyian (a képviselőket is beleértve) egy nehéz, de felelősségteljes
munkát vállaltak el.

Arra kéri a képviselőket, hogy a későbbiekben mindig arra törekedjenek, hogy a kérdések és
problémák elől ne kitérjenek, hanem megtalálják a mit kérdés mellé a hogyan válaszát is. Az
elképzeléseket és programpontokat csak úgy tudják megvalósítani, ha közösen és összefogva
dolgoznak, ha a pénzügyi oldalt is mindig szem előtt tartják és arra figyelnek, hogy minden
fillér  jó  helyre  menjen.  Úgy legyen  elköltve,  hogy -  a  választópolgárok  tudomására  hozva  -
egy világos képet adjon arról, milyen irányba halad Nyáregyháza.
Mindannyian óriási felelősséggel tartoznak minden nyáregyházi állampolgárért. Azt kéri,
hogy munkájuk során erre mindig gondoljanak, ő is ezt fogja tenni.
Amit vállaltak a kampányban, majd a későbbi munkában, az egy szolgálat. Szolgálat a faluért,
szolgálat az emberekért. Úgy viszonyul hozzá és úgy végzi majd ezt a munkát, hogy ennek a
szolgálatiságnak megfeleljen.
Zárásként elmondja, hogy szereti Nyáregyházát, szívvel és ésszel fogja vezetni.

5.) A polgármester illetményének megállapítása.

Kravecz Lászlóné korelnök átadja a szót Zinger Miklós jegyzőnek, a napirend előadójának.

Mészáros Sándor polgármester  jelzi,  hogy  a  napirend  tárgyalásán  –  személyes  érintettsége
miatt –  nem kíván részt venni, ezért elhagyja az üléstermet.

A képviselő-testület létszáma Mészáros Sándor polgármester távozása miatt 6 főre csökkent.

Zinger Miklós jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a későbbiekben illetmény-
módosítás témában a kijelölt bizottság lesz majd az előadó. A bizottsági szerkezetnek
szükségszerű változása miatt pillanatnyilag a jegyző készíti el az előterjesztést, melyet a
képviselők megkaptak. Az előterjesztésben minden szabály szerepel, mely alapján a
polgármester illetményét meg kell állapítani.
Mivel, hogy nincs bizottság, mely javaslatot tehet a polgármester illetményére, kéri a
képviselőket tegyék meg javaslataikat.
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Albert Ottó képviselő azt javasolja, hogy az alapilletmény (38.650,- Ft) tizenegyszerese,
vagyis a minimálisan adható bér kerüljön megállapításra, ami 425.150,- Ft.

Ország Mihály András képviselő: megköszöni az előző képviselő-testület minden tagjának
az elmúlt négy évben végzett munkáját.
Csatlakozik Albert Ottó képviselőhöz, miszerint a törvény által előírt minimum összeget
javasolja elfogadásra. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításánál, úgy gondolja, hogy
neki nem kellene ezt felvenni. Ugyanezt gondolja a képviselő-testület tagjainál is, mert
amikor a kormány azt mondja, hogy az ország nehéz helyzetben van, amikor az országos
vezetők, az intézményvezetők, önkormányzati vezetők, vállalati vezetők fizetését drasztikusan
csökkenti, - itt pedig úgy indulnak el, hogy változást szeretnének – akkor ezt úgy tudják
megjeleníteni a választópolgárok felé, ha azt bizonyítják, hogy maguk is készek a változásra
és készek abból a helyzetből Nyáregyházát előremozdítani, amelyben jelen pillanatban van.
Ha a képviselő-testület nem mutat példát a választópolgárok felé, akkor nagyon rossz üzenetet
fognak közvetíteni.
A minimális illetményt, vagyis a 425.150,- Ft/hó illetmény elfogadását javasolja a képviselő-
testületnek.

Maszel László képviselő: amit képviselő-társai javasolnak 425.150,- Ft/hó illetmény az a
minimális 11 %. Tájékoztatásul elmondja, hogy az előző polgármesternek a 12,5 %-ot nagyon
megközelítő volt a fizetése.
Úgy gondolja, a polgármestert annyival tiszteljék meg, hogy ne a minimumot szavazzák meg,
hanem 430.000,- Ft-ban állapítsák meg az illetményét.

Bagoly Lászlóné képviselő csatlakozik Maszel László képviselőhöz, mivel komoly,
megfeszített munkára van szükség, ezért azt gondolja méltóképpen kell dotálni is. Meg kell
tisztelni a Polgármester urat azzal a bizalommal, hogy a minimumtól egy tized százaléknyi
eltéréssel többet kapjon, ezért a 430.000,- Ft/hó illetmény megállapítását javasolja.

Kravecz Lászlóné polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő
költségátalány mértékéről is döntsenek. Várja a képviselő-testület javaslatát.

Ország Mihály András képviselő: előzőekben elmondott elvek alapján a 20 %
megállapítását javasolja.

Maszel László képviselő:  tudomása  szerint  az  előző polgármesternek  25  %  volt  a
költségátalánya. Úgy gondolja, hogy az utóbbi években az üzemanyagárak emelkedése miatt a
25 %-os költségátalány a jelenlegi polgármestert is megilleti, javasolja elfogadásra.

Ország Mihály András képviselő a döntés meghozatala előtt személyes tényadatai alapján
tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ő hetente 6 napot jár Budapestre személyautóval.
Ennek a benzinköltsége havonta 70-80 eFt között mozog. A Polgármester úrnak a
költségtérítése a 430 eFt-os fizetéséhez viszonyítva 107.500,- Ft lesz.

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az ő korábbi költségtérítéséből
(120.000,- Ft) nettóban csak 61.000,- Ft-ot kapott meg.
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Bagoly Lászlóné képviselő: mindenki előtt ismertté vált Mészáros Sándor nem egy szobában
ülő polgármester kíván lenni, hanem mobilan szeretné a munkáját elvégezni, aminek
költségvonzata van. Ehhez a lehetőségeket meg kell teremteni. Javasolja a 25 % elfogadását.

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki az elhangzott javaslattal
egyetért, miszerint a polgármester illetményét 430.000,- Ft-ban, a költségátalányát pedig havi
107.500,- Ft-ban állapítsák meg, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős
Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 5 igen szavazattal, 1 ellenében a következő határozatot
hozta:

169 /2010. (X.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a polgármester illetményét 2010. október 3.
napjától kezdődően 430.000,- Ft/hó, költségátalányát
107.500.- Ft/hó összegben állapítja meg, melynek fedezetét
költségvetési rendeletében biztosítja.

Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a folyósítás
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

Mészáros Sándor polgármester visszatér az ülésterembe. Az ülésteremben jelenlévő
képviselők száma 7 főre emelkedett. Kravecz Lászlóné korelnök tájékoztatja a határozat
eredményéről.

Kravecz Lászlóné korelnök felkéri Mészáros Sándor polgármestert a képviselő-testületi
ülés további levezetésére.

6.) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítására alapvetően azért van szükség, mert a törvény csökkentette
a helyi képviselők számát 11 főről, 6 főre. Ezt a szabályzat-módosítást az alakuló ülésen meg
kell tenni. Az SzMSz 42. §-a (1) bekezdése alapján a bizottsági szerkezetre vonatkozóan az az
elképzelés, hogy két bizottságot hoznak létre: egyik a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság, a másik pedig a Humán Bizottság. Mindkét bizottság 5-5 fővel fog
működni. Ez azt jelenti, hogy 3 képviselő és 2 külső tagja lehet a bizottságoknak.
Döntést kell hozni a képviselő-testület napjáról, időpontjáról is. Várja a képviselő-testület
véleményét, hozzászólását.

Ország Mihály András képviselő: a bizottságok átalakításával egyetért. A testületi ülés napja
megfelel, időpontjával kapcsolatban elmondja, felmerült a lakosság részéről egy olyan igény,
hogy ne 17.00, hanem 18.00 órakor tartsák.
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Kravecz Lászlóné polgármester kérdése: a két bizottság feladat-meghatározásánál
szándékkal lett mindkettőhöz a vízellátás, csatornázás, szennyvíz-tisztítás, csapadékvíz
elvezetés beírva?

Mészáros Sándor polgármester köszöni az észrevételt, valószínűleg ez hiba, a Humán
Bizottság feladatai közül ki kell venni.

Albert Ottó képviselő: egyetért a két bizottság létrehozásával, viszont egyik bizottság
feladatai között sem találja a közrend, közbiztonság, ill. ezzel kapcsolatos feladatokat.

Mészáros Sándor polgármester: e feladat a Humán Bizottságba kell, hogy szerepeljen.
Kérdése, van-e javaslat a feladatkör megfogalmazására?

Albert Ottó képviselő: a közrend, közbiztonság érdekében a rendőrséggel, körzeti
megbízottal való együttműködés, a polgárőrséggel való együttműködése és annak
továbbfejlesztése.

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett,
kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a Humán Bizottság feladatkörének javasolt
kiegészítésével, szavazzon.

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, 1 ellenében a módosító javaslatot
elfogadta.

Mészáros Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, tegyenek javaslatot a testületi
ülések napjára és időpontjára.

Maszel László képviselő: a keddi nap megfelelő, és javasolja a 18.00 órás kezdést.

Ország Mihály András képviselő: véleménye, hogy adják meg ezt a lehetőséget a
lakosságnak, talán 18.00 órára hazaérnek a munkából és el tudnak jönni a testületi ülésre.

Mészáros Sándor polgármester összegezve az elhangzottakat, kéri a képviselő-testületet, aki
elfogadja, hogy a képviselő-testületi ülések minden hónap 2. keddjén 18.00 órakor
kezdődjön, szavazzon.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a módosító javaslatot elfogadta.

Mészáros Sándor képviselő kéri a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítására vonatkozóan egyetért, szavazzon.

 A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős
Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal,  ellenvélemény és tartózkodás nélkül
a következő rendeletet alkotta.
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Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2010. (X. 15.) sz. rendelete

Nyáregyháza Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/1999. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

1. §.

/1/ A 7/1999. (V.1.) sz. rendelet (továbbiakban: SzMSz.) 4. §. /1/ bekezdés a.) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) A képviselő-testület tagjainak nevét, lakhelyét, elérhetőségi telefonszámát az SzMSz. 2.
sz. melléklete tartalmazza.”

/2/ Az SzMSz. 18. §. /1/ bekezdés a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„/1/ Rendes ülést a képviselő-testület minden hónap második keddjén 18.00 órai kezdettel
tart.

/3/ Az SzMSz. 35. § /4/ bekezdése hatályát veszíti.

/4/ Az SzMSz. 42. §. /1/ bekezdése helyébe a következő /1/ bekezdés lép:

„/1/ A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre, az alábbi létszámmal:

Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság:     5 fő
Humán Bizottság:        5 fő”

/5/ Az SzMSz 42/A. § /1/ bekezdésében, a 42/B. § /1/ bekezdésében, valamint 42/C. §-
ában a „ Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi,
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság” szövegrész lép.

/6/ Az SzMSz. 11. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

7.) Az alpolgármester megválasztása, valamint eskütétele.

Mészáros Sándor polgármester: elképzelése szerint az alpolgármesteri munka, valamilyen
szinten egy komoly előkészítő munka is lehet a polgármester számára. Úgy gondolja, hogy
az alpolgármesteri funkciót Nyáregyházán erősíteni kell. Azt várja el a következő
alpolgármestertől, hogy napi szinten segítse munkáját, napi két-három órában. Előzetes
egyeztető tárgyalásokat e tekintetben folytatott és az előzőekből kiindulva a képviselő-
testület felé alpolgármesternek Bagoly Lászlónét jelöli.
Felhívja a figyelmet, hogy a törvény szerint ez a napirendi pont, annak vitája és a
megválasztás zárt ülésen, titkos szavazással történik. Megkérdezi Bagoly Lászlónét
beleegyezik-e abba, hogy nyílt ülésen tárgyalják e kérdést.

Bagoly Lászlóné képviselő válasza: igen.
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy nem tart a képviselő-testület zárt ülést.
Megkérdezi Bagoly Lászlóné képviselőt, vállalja-e a felkérést.

Bagoly Lászlóné képviselő válasza: nagy megtiszteltetés ez számára és él a lehetőséggel.

Zinger Miklós jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az alpolgármester választása
titkosan történik. A titkos szavazás lebonyolítására szükség van egy eseti bizottságra, melyet
a képviselő-testületnek kell megválasztania. Három személyt kell megválasztani, ők maguk
közül választanak egy elnököt és kiosztják a szavazólapokat, mindenki megteszi a voksát,
összeszedik a szavazatokat, megszámolják a kihirdetik az eredményt, ill. kitöltik az erre
vonatkozó jegyzőkönyvet. Ezt követően az alpolgármester leteszi az esküt.

Maszel László képviselő javasolja az eseti szavazatszámláló bizottság elnökének: Kravecz
Lászlóné képviselőt, tagjainak pedig: Albert Ottó és Ország Mihály András képviselőket.

Mészáros Sándor megkérdezi Kravecz Lászlóné, Albert Ottó és Ország Mihály András
képviselőket, elfogadják-e jelölésüket.
A képviselők igennel válaszolnak.

Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért az elhangzott javaslattal, szavazzon.

 A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős
Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenvélemény  és tartózkodás nélkül,
a következő határozatot hozta:

170/2010. (X.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alpolgármester megválasztásához szükséges
titkos szavazás lebonyolítására Eseti Szavazatszámláló
Bizottságot hoz létre az alábbi tagokkal:

- Elnök Kravecz Lászlóné képviselő
- Tagok Albert Ottó képviselő

Ország Mihály András képviselő

Kravecz Lászlóné képviselő az Eseti Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás
eredményét, mely szerint a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen szavazattal,
ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

171/2010. (X.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete titkos szavazással Bagoly Lászlóné képviselőt
alpolgármesternek megválasztja.

Határidő: azonnal
Felelős: Mészáros Sándor polgármester
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Mészáros Sándor polgármester kéri, hogy az alpolgármester eskütételéhez a jelenlévők
álljanak fel.  Felkéri a megválasztott alpolgármestert, hogy a Képviselő-testület tagjai előtt az
esküt tegye le.

„Én Bagoly Lászlóné esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek. Az
alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom. A tudomásomra jutott
titkot megőrzöm, alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Nyáregyháza község
fejlődésének előmozdítása és az alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen
teljesítem.  Isten engem úgy segéljen.”

8.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a társadalmi
megbízatású alpolgármester esetében törvény szerint fizetését számszerűen  kell
megállapítani, melynek alsó határa 173.925,- Ft, felső határa pedig 251.225,- Ft.
Amennyiben a most megválasztott Alpolgármester hölgy úgy gondolja, hogy a minimálisan
törvényileg adható illetmény alatt kíván juttatást kapni, akkor jelezze.

Bagoly Lászlóné alpolgármester a képviselő-testület felé írásban benyújtja erre vonatkozó
beadványát, kiosztja a képviselőknek és bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt kivonul
az ülésteremből.

Az ülésteremben jelenlévő képviselők száma 6 főre csökkent.

Mészáros Sándor polgármester felolvassa Bagoly Lászlóné alpolgármester beadványát,
melynek lényege, hogy havi tiszteletdíját bruttó 145.000,- Ft-ban hagyják jóvá. Indokai
között leírja, hogy az önkormányzatokat is sújtó nehéz gazdasági és financiális helyzetre,
nem a törvényi minimum összegre, hanem a 145.000,- Ft-ra tart igényt. Tájékoztatást kapott
a Polgármester úrtól az általa  elvárt alpolgármesteri teendők tartalmáról, nagyságrendjéről,
időbeni leterheltségi vonzatáról. Ennek ismeretében úgy ítéli meg, hogy a benyújtott
tiszteletdíj igénye tisztességes és racionális.
Várja a képviselő-testület véleményét, hozzászólását.

Albert Ottó képviselő kérdése a Polgármester úrhoz, hogy milyen teendőket szabott meg az
alpolgármesternek. Tudomása van arról, hogy az előző alpolgármesternek 70.000,- Ft volt az
illetménye.

Mészáros Sándor polgármester válaszolva a kérdésre elmondja, hogy szeretné megerősíteni
az alpolgármesteri funkciót, tisztséget. Az Alpolgármesternek felvázolta a feladatok
sokaságát, milyenségét és azt az időbeli ráfordítási igényt – mely elvárása szerint napi 2-4
óra munkát jelentene. Ez azt jelenti, hogy adott kérdéseken együtt dolgoznak a hivatalban,
amikor a polgármester szabadságát tölti, akkor őt helyettesíti, gyakorlatilag a polgármester
jobb kezeként funkcionál.

Ország Mihály András képviselő  kérdést intéz az ülésteremben jelenlévő pénzügyi
előadóhoz, miszerint a bruttó 145.000,- Ft mennyibe kerül az önkormányzatnak.
Válasz: 27 % a társadalombiztosítási járulék. Ez alapján havi 184.000,- Ft, évi 2.209.000,-
Ft-ot jelent az önkormányzatnak.
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Véleménye, hogy az Alpolgármesternek nem kellene tiszteletdíjat fizetni. Az előző
alpolgármesternek is meg volt állapítva, de nem vette fel, ill. nem került kifizetésre.
Kötelességének érzi  a képviselők tudomására hozni, hogy az előző képviselő-testületnek az
önkormányzat 9.372.600,- Ft-tal tartozik.
Ha ilyen összegeket fognak maguknak még kiutalni, megszavazni, akkor ez az összeg nem
csökkenni fog, hanem nőni.
Azt gondolja, a munkát úgy kell kezdeniük, hogy először belevágnak a munkába és utána
„tartják a markukat.”
Maga részéről nem támogatja a beadványban foglaltak elfogadását.

Kravecz Lászlóné képviselő elmondja, hogy akár elfogadják, akár nem, az idevonatkozó
jogszabály szerint – ha az alpolgármester nem mond le írásban az őt megillető tiszteletdíjáról
– köteles az önkormányzat részére tiszteletdíjat fizetni.

Maszel László képviselő: tiszteletdíjat a régi képviselő-testület tagjai – 2 fő kivételével –
nem vették fel. Felkéri Bagoly Lászlóné alpolgármestert, hogy a 2010. évi tiszteletdíjáról
mindenképpen mondjon le, mert az előző képviselő-testület erről lemondott. Ha a következő
évi költségvetés elbírja, akkor nem mond ellent, de ha nem bírja el, akkor ugyanúgy ők sem
fognak kapni tiszteletdíjat és nekik is ingyen kell dolgozniuk. Maga részéről úgy gondolja,
hogy egy bizottsági elnöknek is nagyon sok munkája lesz.

Mészáros Sándor polgármester reagál Albert Ottó képviselő felvetésére: az előző ciklusban
az alpolgármester úrnak a tiszteletdíja 70 eFt volt, ami nem került bérszámfejtésre, de ettől
függetlenül Nyáregyháza költségvetését ez terheli. Nem azért nem vette fel, mert lemondott
róla, hanem azért, mert nem került kifizetésre. Számítása szerint az előző alpolgármester
úrnak az előző ciklusban az őt megillető 4.267.000,- Ft tiszteletdíj  kb. fele nem került
kifizetésre.

Az  ülésteremben  jelenlévő volt  alpolgármester  Kocsis  Sándor  elmondja,  hogy  a
tiszteletdíjáról lemondott, sőt lemondott a költségtérítésről is. Maszel képviselő úr által 2008-
ban tiszteletdíj emelésre tett javaslatával ellentétben ő akkor azt javasolta, hogy ne emeljék,
de végül is megszavazták az emelést a következő évtől.

Mészáros Sándor polgármester: az alpolgármester tiszteletdíját törvény írja elő, a képviselői
tiszteletdíjat pedig rendelet szabályozza.

Zinger Miklós jegyző: az alpolgármester tiszteletdíja törvényen alapul, egyetlen kivétel van,
ha ő erről írásban lemond. A képviselő-testület tiszteletdíja rendeleti kérdés, ez úgy szűnhet
meg, ha a rendeletet hatályon kívül helyezik.
A képviselő-testületnek 2000 lakos feletti településen kötelessége az alpolgármester részére
tiszteletdíjat megállapítani. Ettől egy módon térhet el, ha az alpolgármester írásban benyújtott
nyilatkozatában azt mondja, hogy a törvényben meghatározottnál kevesebbre vagy egyáltalán
nem tart igényt a tiszteletdíjára.
A vitának gyakorlatilag nincs értelme, - ha a képviselő-testület megpróbálná meggyőzni az
alpolgármestert arra vonatkozóan, hogy kevesebb tiszteletdíjra legyen igénye – mivel az
alpolgármester nincs jelen.

Ország Mihály András képviselő:  a jegyző úr által elmondottak azt jelentik, hogy ha nem
szavazzák meg az alpolgármesternek a 145.000,- Ft-ot, akkor a 173.925,- Ft lép életbe, mert
erre törvényi kötelezettség van.
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Zinger Miklós jegyző: meg kell állapítani a tiszteletdíjat, ellenkezőleg egy kellemetlen
helyzet adódik, a képviselő-testület mulasztásban lesz.

Ország Mihály András képviselő kinyilvánítja azon véleményét, hogy a szavazásnál
tartózkodni fog, mivel ezt nem tartja etikusnak egy ilyen kis településen.

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy Bagoly
Lászlóné beadványát elfogadják, és tiszteletdíját bruttó 145.000,- Ft-ban állapítsák meg,
szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős
Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 1 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 5 tartózkodás
mellett döntés nem született.

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az
alpolgármesternek törvényileg meghatározott keretek között költségtérítés is jár, mely a
tiszteletdíjának 10-20 % közötti összeg lehet. Átadja a szót a képviselő-testületnek.

Ország Mihály András képviselő kérdése: nyilatkozott az Alpolgármester, hogy ezen
összeget fel kívánja-e venni?

Mészáros Sándor polgármester válasza: nem nyilatkozott erre vonatkozóan.

Kravecz Lászlóné képviselő javasolja, hogy költségtérítésként a minimális 10 %-ot
szavazzák meg az alpolgármesternek.

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett.
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért az elhangzott javaslattal, miszerint Bagoly Lászlóné
alpolgármester költségátalányát tiszteletdíjának 10 %-ában állapítsák meg, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős
Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 4 igen szavazattal, 2 ellenében a következő határozatot
hozta:

172/2010. (X.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Bagoly Lászlóné alpolgármester havi
költségátalányát havi tiszteletdíjának 10 %-ának megfelelő
összegben állapítja meg, melynek fedezetét költségvetési
rendeletében biztosítja.

Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a folyósítás
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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Bagoly Lászlóné alpolgármester visszatér az ülésterembe. Az ülésteremben jelenlévő
képviselők száma 7 főre emelkedett. Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja Bagoly
Lászlóné alpolgármestert a testület döntéséről.

9.) Előző polgármester részére további háromhavi juttatás megállapításának
lehetősége.

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Kravecz Lászlóné
előző polgármester részére a törvény szerint az önkormányzat három havi illetményt köteles
kifizetni és további három havi juttatás adható, amennyiben ezt a képviselő-testület
megszavazza.
Kiegészítésként elmondja, hogy Kravecz Lászlónénak 17 nap ki nem vett szabadsága volt,
mely 371.000,- Ft bruttó összeget jelent, ez 27 % társadalombiztosítási járulékkal együtt
471.000,- Ft. Várja a képviselő-testület észrevételeit, javaslatait.

Kravecz Lászlóné képviselő személyes érintettsége miatt elhagyja az üléstermet. A
képviselő-testület létszáma 6 főre csökkent.

Maszel László képviselő nem érti, Kravecz Lászlóné miért nem tudta kivenni a szabadságot?
Javasolja, hogy amennyi most időarányosan jár részére, azt fizessék ki.
Az új Polgármester úrtól kéri, hogy szeretne látni egy tervet, mikor megy szabadságra, hogy
a jövőben ilyen ne fordulhasson elő.
Nem ért egyet a szabadság kifizetésével, mert a szabadság azért van, hogy azt ki kell venni.

Mészáros Sándor polgármester reagál a felvetésre: azt tudni kell, hogy a polgármesternek a
tisztségből adódóan a szabadnapok száma igen magas (39 nap). Ha van egy alpolgármester,
aki funkciójában erős, idejét arra áldozza, hogy a polgármester helyett működjön, a
polgármester nyugodtan ki tudja venni a szabadságát, mert tudja, hogy a folyamatban lévő
ügyek intéződni fognak akkor is, amikor ő nincs a hivatalban.

Maszel László képviselő elmondja, hogy Vasadon hasonló eset történt, a képviselő-testület
nem fizette ki a szabadság-megváltást a Polgármester asszonynak, aki Munkaügyi
Bírósághoz fordult, és elvesztette a pert.
A további három havi juttatás kifizetést nem javasolja.

Albert Ottó képviselő szintén nem javasolja a további három havi juttatás kifizetését, mert
nem történt olyan volumenű dolog az utóbbi időben, amiért ezt meg tudná szavazni.

Ország Mihály András képviselő: elmondja, hogy az ülés folyamán egy következetes
álláspontot képviselt, most is ezt teszi. Amikor 9.372.000,- Ft-tal tartozik az önkormányzat
az előző képviselő-testületnek, akkor ezt a plusz juttatást nem tudja megszavazni.
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Zinger Miklós jegyző: a tárgyévi szabadságot a tárgyévben kell kivenni, amennyiben erre
nincs lehetőség, a következő év március 31-ig megtehető. A leköszönő Polgármester
esetében következő év március 31-e nincs. Jogviszonya megszűnik, ezért a tárgyévben ki
nem vett szabadságot meg kell váltani.

Maszel László képviselő véleménye, hogy a leköszönő polgármesternek tudni kellett volna,
ha nem indul, akkor a szabadságát úgy kellett volna beosztani, hogy kivegye és ne terhelje
tovább a költségvetést.
Az alpolgármester tiszteletdíja sem szerepel az idei költségvetésben.

Zinger Miklós jegyző: a foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor a megmaradt
szabadságot meg kell váltani.

Mészáros Sándor polgármester jelzi, hogy a hallgatóság részéről Egresi Péter szeretne
szólni, kérdezi a képviselő-testületet, megadhatja-e a szót részére? A képviselő-testület ehhez
hozzájárult.

Egresi Péter: a végkielégítés köztisztviselőkről szóló törvény alapján bele számít-e a külön
adóba? Ha igen, akkor felesleges arról vitázni, hogy kifizetik, vagy sem, mert a 98 %-os adó
alá esik.

Zinger Miklós jegyző: a hat havi végkielégítés összege nem esik külön adó alá, hiszen a
vonatkozó törvény azt mondja, hogy a két havi rendszeres juttatást meghaladó rész a külön
adó alapja. Abból is csak annyi, ami a 2 MFt-ot meghaladja. Ezt az általános szabályt viszont
szigorítja abban, hogy a 60 napra eső rész meghaladja a 2 MFt-ot, akkor az azon felüli rész
szintén a külön adó alá esik. A két havi juttatás a 480 eFt-nak figyelembevételével nem
haladja meg a 2 MFt-ot, a fennmaradó rész pedig szintén alatta marad a 2 MFt-nak, tehát az
sem esik külön adó alá.

Ország Mihály András képviselő kötelességének érzi, hogy megszólaljon. Egyetért Maszel
László képviselővel abban, hogy tudta a Polgármester asszony, hogy nem fog indulni, meg
kellett volna próbálni a 17 nap szabadság kivételét, vagy nem volna etikus ezt az összeget
felvennie.
Legszívesebben elhagyná az üléstermet, ugyanis az egész este a pénzről szól, ki mennyit fog
zsebre tenni, ki mit szeretne és nem arról mit kellene tenni a településért.

Mészáros Sándor polgármester reagálva a felvetésre elmondja, hogy az alakuló ülés
napirendi pontjaiban törvényileg kötelező pontokként szerepelnek ezek a megállapítások,
tehát tárgyalni kell róluk. Tájékoztatásul elmondja, hogy a következő testületi ülés jövő hét
kedden lesz, melyen már azokról a kérdésekről lesz szó, melyeket most Ország Mihály
képviselő úr hiányol.

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb
kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a képviselő-testületet, aki az elhangzott javaslatokkal
egyetért, miszerint további három havi végkielégítés Kravecz Lászlóné volt polgármester
részére ne kerüljön kifizetésre, szavazzon.
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A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős
Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 4 igen szavazattal,  ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:

173/2010. (X.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az 1994. évi LXIV. tv. 2. § (5) bekezdése szerint
háromhavi bruttó 1.440.000,- Ft összegű további juttatást
Kravecz Lászlóné előző polgármester részére nem
biztosítja.

Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Kravecz Lászlóné képviselő visszatér az ülésterembe. Az ülésteremben jelenlévő képviselők
száma 7 főre emelkedett. Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja Kravecz Lászlóné
képviselőt a testület döntéséről.

Kravecz Lászlóné előző polgármester, képviselő a döntésre reagálva elmondja: ezt is várta a
testülettől. Ő az első ember, aki 44 év munkaviszony után ezt a juttatást nem kapta meg. A
községben eddig mindenki megkapta, - úgy pedagógus, könyvtáros, köztisztviselő -  aki
nyugdíjba ment.

10.) Egyebek.

Mészáros Sándor polgármester szóbeli tájékoztatást ad arról, hogy nemzeti ünnepünk
október 23-a a hagyományokhoz híven megrendezésre kerül. Javasolja, hogy a Kovács István
Művelődési Házban 2010. október 22-én 17 órakor, az iskolások és a két nyugdíjas szervezet
közreműködésével kerüljön megrendezésre. Várja a kérdéseket, észrevételeket.

Megállapítja, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a
Képviselő-testületet, amennyiben egyetértenek a javaslattal, szavazzanak.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 7 fős
Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal,  ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
a következő határozatot hozta:

174/2010. (X.14.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy Október 23-i Nemzeti
Ünnepünk alkalmából történő megemlékezésre 2010.
október 22-én 17.00 órakor kerül sor a Kovács István
Művelődési Házban.



16

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Fekete László
Róbert a Polgárőrség és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője telefonon megkereste, hogy
gyűjtést rendeznek a devecseri katasztrófa áldozatainak. Ezeket az adományokat e hét végén
kívánják autóval leszállítani a helyszínre. Kérdése, hogy a felmerülő költséget (benzinpénz) a
képviselő-testület biztosítja-e részükre. Átadja a szót a képviselő-testületnek.

Kravecz Lászlóné polgármester javasolja a benzinköltség kifizetését akkor, ha az
önkormányzat nem szervez külön gyűjtést.

Maszel László képviselő: véleménye, hogy az adománygyűjtést koordinálni kell. Annak
nincs értelme, hogy külön-külön vigyék az adományokat.

Ország Mihály András képviselő: tájékoztatásul elmondja, hogy Devecseri
Katasztrófavédelemmel felvette a kapcsolatot, de ígéretük ellenére segítséget nem kapott.
Elképzelése az volt, hogy megpróbálnak egy konkrét családot kiválasztani a katasztrófa
sújtotta területen, akik részére nyitnak egy számlát, a beérkező összeget majd átutalják a
családnak. Ezután egy ottani képviselővel vette fel a kapcsolatot, aki a helyi iskolában tanár.
Ő közvetített ki egy családot – Nagy Tibor és családját – akik Devecserben laknak,
feleségével, két gyermekével, egyik gyermek liszt érzékeny. Az ő házukat, autójukat teljesen
megsemmisítette a vörös iszap. Egy újonnan épített házról van szó, melyre kölcsönük van, a
biztosító nem fizet, mivel nem természeti csapás. Nagy Tibortól azt az információt kapta,
hogy egy régi leromlott kaszárnyába akarják őket betenni, építeni pedig majd egy ártéri
területen fognak, ahová ők nem szeretnének költözni. Jelenleg szüleiknél laknak, ahol
bővíteni szeretnék a lakást, ezért a pénzadományokat elfogadnák. Hozzátartozik még az
elmondottakhoz, a család három tagja súlyos égési sérüléseket szenvedett.
Azt kéri, hogy a képviselő-testület vállalja fel az ügyet, készíteni kell egy szórólapot vázolva
a helyzetet és a közmunkásokkal kiküldeni a lakosság részére, hogy minél szélesebb körben
nyilvánosságot kapjon.
Az is járható út, hogy nekik van egy konkrét számlájuk, amire lehetne pénzt fizetni. Most
mindenki az összefogásról beszél, most be lehetne bizonyítani, ha Nyáregyháza lakossága
küldené el egy számláról hetente, havonta egyszer. A honlapon megjelentetnék, ki mennyit
fizetett be, a pénzzel elszámolnának és így Nyáregyházának lehetne ez egy közös ügye, ahol
megismerhetnek egy családot, és segíthetnek.

Mészáros Sándor polgármester: visszatérve a polgárőrök által összegyűjtött adományokkal
kapcsolatban tett kérésre az idő sürget, mivel ők már szombaton szeretnék a szállítást
megoldani.

Albert Ottó képviselő: azt kellene tudni, hogy hány szervezet gyűjt, mert ha mindenki
benyújtja kérelmét a szállítási költség kifizetésére, az nem biztos, hogy jó lesz.

Mészáros Sándor polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy az egyesületeknek, civil
szervezeteknek juttatandó éves támogatások a költségvetésben egy keretösszeget jelentenek,
melyből pályázatok útján lehet támogatásokat elnyerni. Jelen pillanatban nem látja, hogy a
költségvetésből honnan lehetne ezt az összeget elvenni.

Ország Mihály András képviselő: felajánlja, hogy odaadja a polgárőröknek a teherautóját,
annak a benzinköltségét ő fedezi, mellyel a szállítást meg tudják oldani és ezzel egy
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problémát levesznek az önkormányzat válláról. Vállalja, hogy a kapcsolatot felveszi a
polgárőrökkel.
Ennek kapcsán megköszöni az általános iskola 4. osztályosainak a gyűjtést, melyet a
Kolontári iskolásoknak szerveztek, a felnőttek is büszkék lehetnének arra, melyet ezek a
gyerekek a mai napon felmutattak.

Bagoly Lászlóné alpolgármester: sajnálkozását fejezi ki annak kapcsán, hogy a nyár
folyamán két nyáregyházi családot ért természeti csapáskor miért nem volt ilyen ambiciózus
képviselő társa.

Ország Mihály András képviselő cáfolja az észrevételt. A polgármesteri hivatal gyűjtést
szervezett a falunapon egyik család részére. A falunapon nagyon sokan vettek részt, a gyűjtés
eredményeként összesen 2975,- Ft jött össze. Mivel személyesen támadta Alpolgármester
asszony elmondja, hogy ebből ő dobott be 1000,- Ft-ot, valamint a sógora is ennyit. Úgy érzi,
hogy a kritika irányába nem helytálló.
A családtól a képviselő-testület bocsánatot kért, azért amiért a tragédia után rögtön nem
fejezték ki együttérzésüket, és nem tudtak nekik segíteni.

Zinger Miklós jegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy megválasztásukat követő 30 napon
belül vagyon nyilatkozatot kell tenniük. Kéri, hogy az adatlapot töltsék ki.

Kravecz Lászlóné képviselő: tudja, hogy ő ebbe a testületbe „kakukktojásként” került be.
Párthovatartozása miatt nagyon kilóg a sorból. Úgy gondolja, ennek köszönheti, hogy a
testületi ülést megelőző összejövetelekre nem hívták meg. Elfogadja, mert valószínűleg
frakciófegyelem van és a frakció külön működik, de kéri, hogy akkor közöljék vele, hogy
konstruktív ellenzékiként, vagy hogyan vegyen részt a képviselő-testületi munkában.
Nyáregyháza ügye továbbra is a szívügye, Nyáregyházáért mindent megtesz, amit elvár tőle a
Polgármester úr és képviselő-társai.
Ha az a jövőbeni cél, hogy majd önérzetesen feláll a székből – ezt is hallotta –, akkor sem
fogja ezt megtenni,  a választói bizalmával nem szeretne visszaélni. Ebben az esetben kéri,
hogy ezt nyíltan közöljék vele.

Mészáros Sándor polgármester: nem gondolja, hogy bármiféle ellenzékiségről szó lehet. Az
is nyilvánvaló, örülnek annak, hogy bejutott a képviselő-testületbe, mert segítségére az
elkövetkezendő időszakban is nagy szükség lesz, ugyanis együtt szeretnének dolgozni a
faluért, a közösségért, ahol élnek. Elmondja, hogy az ülést megelőző egyeztetéseken csak az
alakuló ülésre vonatkozó személyi kérdések kerültek elő. Ezek a kérdések nem a falu
ügyeivel kapcsolatosak, nem a falu érdekében végzett feladatokról szóltak.

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy az alakuló testületi ülés napirendjén
szereplő kérdéseket megtárgyalta a testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett,
ezért megköszönve a jelenlétet, 18.50 órakor az ülést bezárja.

- kmf -

Mészáros Sándor Zinger Miklós
               polgármester       jegyző


