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NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:   ….../2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
2010. október  14-én  17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló  üléséről

Az ülés helye:      Faluház Nemeshany

Jelen vannak:  Kiss József Attila  polgármester
                          Csordás Anna Tünde, 

  Nagy Géza, 
  Paálné Nagy Irén,

                          Vesztróczi Attila képviselők

  Imre Tibor Dezsőné Választási Bizottság Elnöke
  Nagyné Soós Erzsébet körjegyző 
  Joó Lászlóné jegyzőkönyvvezető 

Lakosság részéről: Kissné Witmann Bernadett 
  

Nagy  Géza  korelnök:       Köszöntötte  az  alakuló  ülés  résztvevőit.    Elmondta,   a  helyi 
önkormányzatokról szóló törvény szerint a képviselő-testület alakuló ülését a legidősebb települési 
képviselő,  mint  korelnök  vezeti.   Ezért  mindaddig,  amíg    az  eskütétel   megtörténtével     a 
képviselő-testület, mint szervezet nem jön létre, az  ülés vezetése  az ő feladata,  azt követően az 
ülés  vezetését  átadja  polgármester  részére. 
Ezt követően felkérte jelenlévőket, hogy  közösen énekeljék el a Himnuszt.

HIMNUSZ

A Himnusz elhangzását követően:

Nagy Géza korelnök:       Megállapította, hogy a  megválasztott polgármester  és a megválasztott  4 
fő   települési képviselő  az alakuló ülésen jelen van,  így  a  képviselő-testület  határozatképes,  az 
ülést megnyitotta.  

Javasolta   képviselő-testületnek,  hogy   a   polgármester   által  kiküldött  meghívóban  szereplő 
napirendet   fogadják  el.

N A P I R E N D :

l./ Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, valamint  a  megbízólevelek átadása
    Előadó:  Imre Tibor Dezsőné  Nemeshany Községi Választási Bizottság elnöke

2./ Önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele
     Előadó: Nagy Géza korelnök  
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3./ / A polgármesteri  program  ismertetése
     Előadó: Kiss József Attila polgármester

4./ A polgármester illetményének megállapítása
     Előadó: Nagy Géza  korelnök

5./ Vagyon-nyilatkozatot kezelő és ellenőrző bizottság létrehozása
     Előadó:   Nagyné Soós Erzsébet körjegyző

6./ Szavazatszámláló Bizottság létrehozása
     Előadó: Kiss József Attila polgármester

7./ Alpolgármester választása  titkos szavazással
     Előadó: Kiss József Attila polgármester

8./ Az alpolgármester és  képviselők tiszteletdíjának megállapítása
     Előadó:  Kiss József Attila polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nemeshany  Települési  önkormányzat  Képviselő-testülete   5  szavazattal  -  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül -  egyhangúlag a napirendi javaslatot elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

l./ Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,  megbízólevelek átadása
    Előadó:  Imre Tibor Dezsőné  Nemeshany  Községi Választási Bizottság elnöke

Tájékoztató  a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nagy Géza korelnök:  Felkérte a Választási Bizottság elnökét, hogy a 2010. október  3.  napján 
megtartott helyhatósági választások eredményéről  szóló tájékoztatóját tartsa meg.

Imre Tibor Dezsőné  a Választási Bizottság elnöke:    V  álasztási Bizottság  tevékenységéről és a 
választások eredményéről szóló tájékoztatót ismertette. 

Nagy Géza  korelnök:    Megköszönte  a  Választási  Bizottság  elnökének  –  és  rajta  keresztül  a 
Bizottság   valamennyi  tagjának  –  az  október  3-ai  önkormányzati  választás  előkészítésében  és 
törvényes lebonyolításában kifejtett tevékenységét.
Megköszönte a tájékoztatót és javasolta a képviselő-testületnek, hogy az elnöki tájékoztató végén 
ismertetett határozati javaslatot hagyja jóvá.

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Nemeshany  Települési  önkormányzat  Képviselő-testülete   5  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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103/2010. ÖKT. N. sz. HATÁROZAT

Nemeshany   Település  Önkormányzati  Képviselő-testülete   a  Választási 
Bizottság elnökének tájékoztatóját elfogadja.
Megállapítja, hogy a  2010. október   3-ai   helyhatósági választásokon induló 
polgármester jelölt az alábbi számú érvényes szavazatot kapta:
ifj. Imre Sándor               Fidesz-KDNP             102
Kiss Attila                        független jelölt           108
Németh Magdolna Anna független jelölt               7

A megválasztott polgármester:    
Kiss Attila 

Megállapítja továbbá, hogy a 10 fő képviselő-jelölt az alábbi számú érvényes 
szavazatot kapta:

Bálint  Tibor                 független                   61
Csordás Tünde             független                 115
Horváth Bálint             független                   53
Nagy Attila                  független                   49
Nagy Géza                   független                   66
Nagy János                  független                   42
Orbán Rolf Józsefné    Fidesz-KDNP           27
Paálné Nagy Irén         független                   65
Pados Gábor                független                   35
Vesztróczi Attila          független                  l60

A megválasztott helyi  önkormányzati képviselő-testület tagjai:

Vesztróczi Attila
Csordás Tünde
Nagy Géza
Paálné Nagy Irén 

Mandátumhoz  nem jutott jelöltek a kapott érvényes szavazatok száma 
szerinti sorrendben:
Bálint Tibor 
Horváth Bálint
Nagy Attila 
Nagy János
Pados Gábor
Orbán Rolf Józsefné

Képviselő-testület   felkéri  a  Választási  Bizottság  elnökét,   hogy    a 
megválasztott   polgármester   és   önkormányzati  képviselők  részére  a 
megbízóleveleket adja át.

Felelős: Imre Tibor Dezsőné a helyi Választási Bizottság elnöke
Határidő: azonnal
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Nagy  Géza  korelnök:  Megállapította,  hogy  a  községi  önkormányzat  képviselő-testülete  a 
Választási  Bizottság  elnökének tájékoztatóját   és az általa javasolt   határozatot   5 szavazattal 
jóváhagyta.    Felkérte  a  Választási  Bizottság elnökét,  hogy a megválasztott  polgármesternek és 
képviselőknek   a  megbízóleveleket adja át.

Imre  Tibor Dezsőné  Választási  Bizottság  elnöke:      A megbízólevelek  átadásával  egyidejűleg 
gratulált  a   megválasztott  polgármesternek  és  képviselőknek,    a  testületi   tevékenységhez 
mindannyiuknak jó munkát és jó egészséget kívánt.

2./ Önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele
      Előadó: Nagy Géza korelnök

Nagy Géza korelnök:  A helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi  LV. tv.   l9. §-a alapján  a 
települési képviselő az alakuló ülésen, illetve megválasztását követő első ülésen esküt tesz. A helyi 
önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. tv.   alapján  az 
eskü letételéig az önkormányzati képviselő nem gyakorolhatja jogait.
A polgármesternek – megválasztását követően – szintén le kell tenni az esküt  a   képviselő-testület 
előtt.  
A  hatályos  jogi szabályozás kiemelkedő  jelentőséget tulajdonít  az eskütételnek.  
Felkérte  a  Választási  Bizottság  elnökét,   hogy   először  a  képviselő-testület  tagjaitól,  majd  a 
község megválasztott polgármesterétől az esküt vegye ki.  
Felkérte jelenlévőket, hogy az eskütétel alatt  szíveskedjenek felállni. 

Ezt  követően     a  Választási  Bizottság  elnöke     először  a  képviselőktől,   majd  külön  a 
polgármestertől    - az eskü szöveget  előmondva – kivette az alábbi szövegű esküt.

„Én,............... esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a 
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm;  az 
önkormányzati képviselői/ polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat  Bodorfa község 
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”

Nagy  Géza  korelnök:      Gratulált  a  megválasztott  polgármesternek  és  a  képviselő-testület 
valamennyi  tagjának megválasztásukhoz.  Jó  erőt    és  egészséget  kívánt    az  esküben vállaltak 
maradéktalan teljesítéséhez.

3./ A polgármesteri  program ismertetése
     Előadó: Kiss József Attila polgármester

A  program a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Nagy Géza  korelnök:  Felkérte   Nemeshany község polgármesterét, hogy  ismertesse programját, 
a  négy   éves ciklusra vonatkozó elképzeléseit.

Kiss József Attila polgármester:  Tisztelettel köszöntötte    az önkormányzat alakuló ülésének 
minden részvevőjét, gratulált a megválasztott  képviselőknek.
Ezt követően  ismertette programját. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Nagy Géza korelnök:       Javasolta képviselő-testületnek, hogy a  polgármester programját,  a négy 
éves ciklusra   vonatkozó elképzeléseit fogadják el. 

Nemeshany  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete   5  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

                                               104/2010.  ÖKT. N.  sz. H a t á r o z a t 

Nemeshany  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete   a 
polgármester    négy  éves  ciklusra  vonatkozó   polgármesteri 
programját  elfogadta.

Képviselő-testület   felkérte  a  polgármestert,  hogy  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (7) bekezdése 
szerint - saját programjára  - alapozva gondoskodjon az önkormányzat 
gazdasági programjának  előkészítéséről.

Felelős:  Kiss József Attila polgármester
Határidő: 2011. április 14.

3./ Polgármester illetményének megállapítása
     Előadó: Nagy Géza korelnök

Nagy Géza korelnök:      A   polgármester illetményének megállapítása – a polgármesteri tisztség 
ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló   1994.  évi 
LXIV. tv. előírása szerint   - szintén  kötelező napirend  a  testület alakuló ülésén.
Ezt a napirendet  a képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja,   mivel a polgármester illetménye, 
tiszteletdíja   és egyéb juttatása a hivatkozott törvény alapján közérdekű adat.
A  polgármester az illetmény  megállapítása során személyes érintettségét be kell hogy jelentse. 
Nem törvénysértő,    ha ezt megteszi és saját elhatározásból nem vesz részt a döntéshozatalban. 
Az  önkormányzati törvény      37. §-a   szerint a háromezernél  kevesebb lakosú községben a 
polgármesteri   tisztség  társadalmi  megbízatásban  is  betölthető.  Ezért  ezeken  a  településeken  a 
polgármesterjelöltnek   a   jelöltbejelentéskor  nyilatkozni  kell  arról,  hogy  megválasztása  esetén 
főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el tisztségét.
A  hivatkozott  szerint főállású  a polgármester, ha főállásúként választották meg.
Mivel polgármester úr főállású polgármesterként   indult,  illetményét   a törvény keretei között kell  
megállapítani.

A törvényi keretek szerint az  1000-nél kevesebb lakosú településen a köztisztviselők jogállásáról 
szóló törvényben rendeletben megállapított illetményalap 7 - 9-szeres szorzataként, összegszerűen 
kell megállapítani a polgármesteri illetményt.
A jelenleg  érvényes  illetményalap  38.650  Ft,  tehát  esetünkben  a  testület  mérlegelése  alapján 
megállapítható  illetmény  minimuma  bruttó  270.600  Ft,  maximuma  pedig  347.900  Ft.  A 
mérlegelésnél  figyelembe  vehető  szempontok  a  település  nagysága,  anyagi  ereje,  valamint  a 
polgármester által végzett munka színvonala.

További szabály, hogy a polgármester illetményének a választást követően megállapított összege a 
megválasztását megelőző polgármesteri illetménye összegénél - nem lehet kevesebb.
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Fentiek alapján javasolta  a testületnek,  hogy a polgármester  Úr illetményét  az illetményalap 7-
szeres szorzataként,  270.600 Ft összegben állapítsa meg 2010.október 3.-i hatállyal. 

Kérte, hogy akinek más javaslata vagy véleménye van mondja el.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kiss  József  Attila  polgármester:   Személyes  érintettségére  hivatkozással  kérte,  hogy  a 
döntéshozatalból a testület zárja ki.

Nemeshany  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete   5  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

105/2010.  ÖKT. N. sz. H a t á r o z a t 

Nemeshany  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. l4. §. /2/ bekezdésében 
biztosított  jogkörében  eljárva  Kiss  József  Attila  polgármestert   – 
személyes  érintettségére  hivatkozással  –  a  polgármesteri   illetmény 
megállapítására vonatkozó  döntéshozatalból kizárja.

Nemeshany  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

106//2010. ÖKT. N. sz. H a t á r o z a t

Nemeshany  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
polgármesteri  tisztség   ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az 
önkormányzati  képviselők tiszteletdíjáról  szóló l994. évi  LXIV.  tv. 
3.  §.  (1)-(2)   bekezdése  alapján  Kiss  József  Attila  polgármester 
illetményét  2010. október  3-ai hatállyal     -  a Magyar Köztársaság 
2010.  évi  költségvetéséről  szóló  2009.  évi  CXXX. törvény 71.  §-a 
szerint  megállapított,  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.  évi 
XXIII.  törvény  43.  §-ának  (1)  bekezdésében  foglalt  –  38.650  Ft 
összegű  illetményalap  7  szoros    szorzataként,    270.600.-   Ft 
összegben állapítja meg. 

Képviselő-testület felkérte  Körjegyző Asszonyt, hogy   az alkalmazási 
iratokat készítse  el    és  továbbítsa  a Magyar Államkincstár  Közép-
dunántúli Regionális   Igazgatóságához.

Felelős:  Nagyné Soós Erzsébet körjegyző
Határidő:  2010. október 31.

Nagy Géza korelnök:   Az ülés további vezetését átadta  Kiss József Attila  polgármesternek. 

Kiss József Attila polgármester:   Megköszönte  az ülés eddigi vezetését,   és  felkérte  Körjegyző 
Asszonyt  az 5. napirendi pont előterjesztésére.
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5./ Vagyon-nyilatkozatot kezelő és ellenőrző bizottság létrehozása
     Előadó:   Nagyné Soós Erzsébet körjegyző

Kiss  József  Attila  polgármester: A  helyi  önkormányzatokról  szóló  törvény  alapján   a 
megválasztott  polgármester  és  képviselők  megválasztásukat  követően  kötelesek  vagyon-
nyilatkozatot tenni.
Felkérte  a Körjegyző Asszonyt,  adjon rövid tájékoztatást az ezzel kapcsolatos tudnivalókról.

Nagyné Soós Erzsébet körjegyző:   Először is  megköszönte a Választási  Bizottság valamennyi 
tagjának áldozatos, törvényes közreműködését a helyhatósági választások lebonyolításában.
Gratulált  a  megválasztott  polgármesternek  és  a  képviselő-testület  tagjainak,  munkájukhoz  erőt-
egészséget kívánt, és kérte, hogy a  lehetőségekhez mérten minden tőlük telhetőt tegyenek meg 
Nemeshany község további fejlődése érdekében.

Tájékoztatta  a  testület  tagjait,  hogy  a  helyi  önkormányzati  képviselők  jogállásának  egyes 
kérdéseiről  szóló  2000.  évi  XCVI.  törvény  10/A.  §  -a  szerint   az  önkormányzati  képviselő  a 
megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül 
a törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni.
 A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, valamint gyermekének a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.
A vagyonnyilatkozat  tételének  elmulasztása  esetén  -  annak  benyújtásáig  -  az  önkormányzati 
képviselő a képviselői  jogait  nem gyakorolhatja,  és a helyi  önkormányzatokról  szóló 1990. évi 
LXV. törvény 20. §-ában meghatározott juttatásokban nem részesülhet.
 A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság tartja nyilván 
és  ellenőrzi.  A képviselő  vagyonnyilatkozata  -  az  ellenőrzéshez  szolgáltatott  azonosító  adatok 
kivételével - nyilvános. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az 
ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.
A vagyonnyilatkozattal  kapcsolatos  eljárást  a  vagyonnyilatkozatot  ellenőrző  bizottságnál  bárki 
kezdeményezheti.  Az eljárás eredményéről az ellenőrző bizottság tájékoztatja a soron következő 
ülésen a képviselő-testületet.

Ismételten felhívja a képviselők figyelmét, hogy nem elég most 30 napon belül megtenni ezt a 
nyilatkozatot, hanem az minden évente január 30.napjáig újra teljesíteni kell.

Kiss József  Attila polgármester:      Elmondta,  a   bizottság  tevékenységét  a négy  éves ciklus alatt 
gyakorolja.   Javaslatot  tett  a  bizottság  elnökére  és  tagjaira.  Elnökének   Nagy Géza,  tagjainak 
Csordás Anna Tünde és Vesztróczi Attila  képviselőket javasolta.

 Megkérdezte a jelölteket, hogy a jelölést elfogadják-e. 
A kérdésre mindhárman igen választ adtak.

Nemeshany  Települési  Önkormányzat   Képviselő-testülete     5  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

107/2010. sz. N.  H a t á r o z a t  

Nemeshany  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete   a  helyi 
önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek   vagyon-
nyilatkozatának  nyilvántartására  és  ellenőrzésére  a  helyi 
önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. 
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évi XCVI. törvény 10/A. § (3) bekezdés, valamint  az Önkormányzat 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló   11/2006.(X:12.) 
önkormányzati  rendelet    57.  §.  (2)  bekezdése  alapján  létrehozott 
bizottság

elnökének:   Nagy Géza 
tagjainak:    Vesztróczi Attila és 
                     Csordás Anna Tünde  

önkormányzati képviselőket megválasztotta.

6./ Szavazatszámláló Bizottság létrehozása
     Előadó: Kiss József Attila polgármester

Kiss  József  Attila  polgármester:    A képviselő-testület    működése  során  szükségessé  váló 
szavazások lebonyolítására Szavazatszámláló Bizottságot kell létrehozni.   A  bizottságnak a sorra 
kerülő  alpolgármester  választáson  már    működnie  kell,  mivel  a  választást  már  ez  a  bizottság 
bonyolítja le.
A szavazatszámláló bizottság elnökének Csordás Anna Tünde, tagjainak   Nagy Géza   és Vesztróczi 
Attila képviselőket javasolta.

 Megkérdezte a jelölteket, hogy a jelölést elfogadják-e. 
A kérdésre mindhárman igen választ adtak.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nemeshany   Települési   Önkormányzat  Képviselő-testülete   5  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

108/2010. ÖKT. N.sz. H a t á r o z a t 

Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testülete   a  testület 
működése  során  szükségessé  váló  szavazások  lebonyolítására 
Szavazatszámláló Bizottságot alakít. 
Az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
11/2006.(X:12.)  önkormányzati rendelet   57. §. (3) bekezdése alapján 
létrehozott bizottság

elnökének:   Csordás Anna Tünde 
tagjainak:     Vesztróczi Attila  és
                       Nagy Géza 
önkormányzati képviselőket megválasztotta.

Képviselő-testület  felkérte  a  bizottságot,  hogy  az  alpolgármester 
választást bonyolítsa le.

Felelős:  Csordás Anna Tünde 
               Szavazatszámláló Bizottság  elnöke
Határidő:  azonnal  
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7./ Alpolgármester választás titkos szavazással
     Előadó: Kiss József Attila polgármester

Szavazatszámláló Bizottsági  jegyzőkönyv a titkos szavazásról e jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kiss József Attila  polgármester:  A helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. tv. 34. §-a 
alapján a képviselő-testület   a polgármester javaslatára, titkos szavazással,  minősített többséggel, a 
képviselő-testület  megbízatásának  időtartamára  -    a  polgármester  helyettesítésére,  munkájának 
segítésére -   alpolgármestert választhat. A képviselő  testület  legalább egy alpolgármestert  saját 
tagjai  közül  választ meg. 
Az alpolgármester a polgármester  irányításával látja el feladatait.
Az alpolgármester  megbízatása  megszűnik  az új polgármester megválasztásával, valamint ha a 
képviselő-testület  a  polgármester   javaslatára,  titkos  szavazással,   minősített  többséggel 
megbízatását visszavonja.  
A legújabb törvényi   módosítás kapcsán lehetőség van arra is, hogy a képviselő-testület  olyan 
alpolgármestert válasszon,  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. 
Az önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  szerint    a  településen   l  fő  társadalmi 
megbízatású  alpolgármestert választ a testület.

Társadalmi megbízatású  alpolgármesternek javasolta Paálné Nagy Irén  képviselőt, aki az elmúlt 
időszakban is alpolgármesterként tevékenykedett,  megfelelően   segítve a polgármester munkáját.
A  testületi ülést megelőzően már egyeztetett vele,  megválasztása esetén Paálné képviselő vállalja 
az alpolgármesteri teendők ellátását.

Az önkormányzati törvény szerint a választást zárt ülésen kell  megtartani,  kivéve, ha az érintett 
beleegyezik  az ügy nyilvános tárgyalásába. Mivel a választást   mindenképpen titkos szavazással 
kell lebonyolítani, nem tartja indokoltnak     zárt ülés tartását, de ebben a jelöltnek kell véleményt 
nyilvánítani.  
Jelölttől kérte annak  jelzését, hogy  beleegyezik-e   a napirend nyilvános tárgyalásába, illetőleg 
személyes érintettségére tekintettel kívánja-e  kizárását  a szavazásból.

Paálné Nagy Irén  képviselő:   Alpolgármesterré   történő jelölését vállalta, egyben beleegyezik az 
alpolgármester választás  nyilvános ülésen történő tárgyalásába. Egyúttal  személyes érintettségére 
hivatkozással kérte a  szavazásból való  kizárását.

Nemeshany  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete   5  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

109/2010.  ÖKT. N. sz. H a t á r o z a t 

Nemeshany  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. l4. §. (2)bekezdésében 
biztosított  jogkörében  eljárva  Paálné  Nagy  Irén   önkormányzati 
képviselőt  –  személyes  érintettségére  hivatkozással  –  az 
alpolgármester megválasztására irányuló döntéshozatalból kizárja.

Kiss József Attila polgármester:   Felkérte  Szavazatszámláló Bizottsági elnököt,  ismertesse a 
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szavazás módját.

Csordás Anna Tünde  a  Szavazatszámláló Bizottság elnöke:  Ismertette a szavazás módját a 
következők szerint:

A szavazás kezdete előtt a szavazatszámláló bizottság megvizsgálja az urnát, hogy üres-e, majd 
lezárja azt.
Az alpolgármester választáshoz:  a polgármester és minden képviselő egy lebélyegzett szavazólapot 
kap. Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelöltre lehet. Érvényes szavazni a jelölt 
neve mellett elhelyezett körben  „x” vagy „+” jelzéssel lehet.
Érvénytelen  a  szavazólap,  ha  a  kört  üresen  hagyják,  vagy  ha  nem  a  fenti  módon  adják  le  
szavazatukat.
A szavazólap kitöltésére - fülke helyett – üres helyiséget biztosítanak.
A szavazólapot – kitöltése után -  a borítékba helyezve, a szavazatszámláló bizottság előtt kell az 
urnába dobni. Ha minden jogosult leszavazott, a  bizottság az urnát felbontja, és ismerteti a szavazás 
eredményét.

Kiss József Attila polgármester:    A szavazás idejére szünetet rendelt el.

S Z Ü N E T

A szünetet követően:

Kiss József  Attila polgármester:  Felkérte a Szavazatszámláló Bizottság elnökét,  ismertesse a 
szavazás eredményét.

Csordás Anna Tünde  Szavazatszámláló Bizottság elnöke:  Ismertette a szavazás eredményét. 
Leadott érvényes szavazatok száma : 4 . 
Érvénytelen szavazatok száma: 0. 
A jelöltre leadott érvényes szavazatok száma:  4.
A megválasztott  alpolgármester: Paálné Nagy Irén.

Nemeshany  Települési  Önkormányzat    Képviselő-testülete   4  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot.

                                               110/2010. ÖKT. N.  sz. H a t á r o z a t 

Nemeshany  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete   a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi  LXV. tv.  34. §- alapján 

Paálné Nagy Irén önkormányzati képviselőt

titkos  szavazással,  minősített  többséggel  Nemeshany  község 
alpolgármesterének megválasztotta.

Kiss József  Attila polgármester:   Gratulált  az alpolgármesternek megválasztásához.

Paálné Nagy Irén alpolgármester:  Megköszönte   a lakosság   választáson  tanúsított bizalmát, 
valamint  képviselő-társai   részéről  megelőlegezett  bizalmat.    Tisztségét   az  elmúlt  évekhez 
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hasonlóan  továbbra is a lakosság érdekében kívánja  gyakorolni.

8./ Alpolgármester és  képviselők tiszteletdíjának megállapítása
     Előadó:  Lovasi Attila polgármester

Kiss József  Attila polgármester:  A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 
törvény alapján a   képviselő-testület   a  társadalmi  megbízatású alpolgármesternek  2000-nél 
kevesebb lakosú községben tiszteletdíjat állapíthat meg,  a  2000-nél több lakosú településen pedig 
tiszteletdíjat  állapít  meg,   úgy,   hogy   az  ne  érje  el  a   társadalmi  megbízatású  polgármester  
tiszteletdíját   /az  illetményalap   2,5-4,5-szörös   szorzata  lehet  a  társadalmi  megbízatású 
polgármester tiszteletdíja/. Vagyis  a  2000-nél kisebb településen lehetőség,  míg a 2000-nél több 
lakosú településen kötelező a testület részéről a tiszteletdíj megállapítása.  A képviselő-testület a 
társadalmi  megbízatású   alpolgármester    írásban  benyújtott  kérésére  mellőzheti  a  tiszteletdíj 
megállapítását, illetőleg az előírtnál kisebb összegben is  megállapíthatja azt.

Az  előző  ciklusban   az  alpolgármester  tiszteletdíja  nem  különbözött  a  többi  képviselő 
tiszteletdíjától,  bruttó  havi  l2.600  Ft/hó  volt,  aminek  fedezete  az  önkormányzat   2010.  évi 
költségvetésében rendelkezésre áll.
Paálné Nagy Irén alpolgármester: Úgy gondolja,  hogy ebben a ciklusban se különbözzön az 
alpolgármesteri  tiszteletdíj  a  képviselőitől.  Kéri,  hogy  tiszteletdíját  a  testület  csökkentett  –  a 
képviselői tiszteletdíjjal azonos  – mértékben állapítsa meg.

Kiss József Attila polgármester:  Fentiek  alapján javasolta, hogy 2010. évre   az  előző ciklusban 
megállapított  12.600.- Ft/hó   összegű   tiszteletdíjat állapítson meg a képviselő-testület valamennyi 
képviselő részére. 

Nemeshany  Települési  Önkormányzat    Képviselő-testülete   5  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot.

111/2010. ÖKT. N.  sz. H a t á r o z a t 

Nemeshany  Települési  Önkormányzat   Képviselő-testülete  a 
polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az 
önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló  1994.évi  LXIV. 
törvény 4.  §  (2)  bekezdése,  illetve  15.  §  (1)  bekezdése  alapján  az 
önkormányzat   költségvetéséről  szóló  3/2010.(II.l7.)  önkormányzati 
rendeletben  megállapított    alpolgármesteri  és  önkormányzati 
képviselői tiszteletdíj  bruttó 12.600 Ft/hó összegű  mértékén nem 
kíván változtatni.

Képviselő-testület   felkéri  körjegyzőt,  hogy a tiszteletdíjak havonta, 
utólag történő kifizetéséről gondoskodjon.

Felelős: Nagyné Soós Erzsébet   körjegyző
Határidő:  2010. december 31.
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Kiss József Attila polgármester:  Minden képviselőnek gratulált,  jó munkát kívánt a következő 
négy évre. 
Javasolta, hogy az ülés zárásaként közösen  énekeljék el   a Szózatot.

SZÓZAT

A Szózat meghallgatását    követően   polgármester az ülés hivatalos részét  18,30 órakor bezárta.  
A képviselő-testület  tagjait   kötetlen  beszélgetésre invitálta.

                                

Kmf.

           Kiss József Attila                                     Nagyné Soós Erzsébet
polgármester                                                körjegyző
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