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Jegyzıkönyv

Készült: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 14-én
megtartott, nyílt alakuló ülésérıl.

Jelen vannak: Kakas Béla, Ambrus László, Darázs Sándor, Gajdosné Pataki Zsuzsanna,
Kónya József, Molnár Szabolcsné, Sebestyén András, Dr. Sümegi Sándor, Dr. Szigeti Gábor
Igazoltan távol maradt:
Távollétét elıre nem jelezte: Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Dr. Török Éva aljegyzı
Kiss István HVB elnök
Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
Kónya József korelnök köszöntötte a Helyi Választási Bizottság elnökét, a megválasztott
polgármestert, képviselıket, Dr. Kovács Beáta jegyzı asszonyt, Dr. Török Éva aljegyzıt és a
meghívott vendégeket, a lakosság részérıl megjelenteket.
Kérte, hogy álljanak fel és énekeljék el együtt a Himnuszt.
Himnusz elhangzása.
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. értelmében az alakuló ülést a korelnök – a
legidısebb képviselı – vezeti mindaddig, amíg a polgármester és a képviselık le nem teszik
az esküt.
1./napirendi pont
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményérıl, megbízólevelek
átadása
Kónya József korelnök felkérte a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 2010.
október 3-i önkormányzati választások végeredményét.
Kiss István HVB Elnök ismertette a választás végeredményét. Sándorfalva Város
Önkormányzat megválasztott
Polgármestere:

Kakas Béla

1575

Megválasztott képviselık:
Ambrus László
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1034

Darázs Sándor
Gajdosné Pataki Zsuzsanna
Mária
Kónya József
Molnár Szabolcsné
Sebestyén András
Dr. Sümegi Sándor
Dr. Szigeti Gábor Attila

808
934
858
780
770
1026
961

A HVB elnöke elmondta, hogy a választás törvényes volt, kifogás nem érkezett a
Bizottsághoz. Ezt követıen a Helyi Választási Bizottság Elnöke a polgármester és a
képviselık részére átadta a megbízólevelet.
Dr. Kovács Beáta jegyzı, a Helyi Választási iroda vezetıje tiszteletét és köszönetét fejezte ki
emléklap átadásával a Helyi Választási Bizottság Elnöke és tagjai részére a 2010. évi
helyhatósági választások eredményes és szabályos lebonyolítása érdekében végzett
munkájukért.

2./ napirendi pont
Önkormányzati képviselık eskütétele
Kónya József megkérte a képviselıket, hogy az esküt tegyék le. Az eskü szövegét elıolvasta.
A Képviselı-testület tagjai letették az esküt.
(Az aláírt esküokmányok a jegyzıkönyv 3-11. sz. mellékletei)

3./ napirendi pont
Polgármester eskütétele
Kónya József megkérte Kakas Béla megválasztott polgármestert, hogy a képviselı-testület
elıtt tegye le az esküt. Az eskü szövegét elıolvasta.
Kakas Béla polgármester letette az esküt.
(Az aláírt esküokmányt a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete)
Kónya József korelnök elmondta, hogy az elmúlt 4 év, a képviselıként együtt eltöltött idı, a
választási eredménybıl is tükrözıdik, mely a polgármesterre vonatkozik. Kakas Béla
polgármester megszerezte azt a tudást, tapasztalatot, amely egy település irányításához,
vezetéséhez szükséges. A polgármesteri munka során lényegesnek tartja, hogy mindenképpen
törekedni kell arra, hogy Sándorfalván a megkezdett beruházások rendben, határidıre és
teljesen elfogadhatóan elkészüljenek annak érdekében, hogy a sándorfalviak és a
Sándorfalvára látogatók birtokba vegyék és használhassák. Azokra a fejlesztésekre,
kialakítandó létesítményekre gondol, amelyek mind a felnıtt, mind a gyermekkorú lakosságot
szolgálják. Kérte a Polgármester urat arra, hogy az elkövetkezendı 4 évben, ha lehet ezt
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fokozni és miért ne lehetne, törekedjen arra, hogy a sándorfalvi lakosoknak még nagyobb
létszámának támogatást próbálja megszerezni annak érdekében, hogy a közös feladatok,
amelyek a településfejlesztésnek elıbbre vitelét, a településen való életkörülmények javítását
együttes akarattal való megvalósítását célozzák. A képviselı-testülettel kapcsolatban
elmondta, hogy igyekezzen a korábbihoz képes lényegesen kevesebb létszámú képviselıtestületet olyanná formálni, amely képes lesz együttesen cselekedni, gondolkodni és tenni
annak érdekében, hogy ez a település valóban a fejlıdés útját és ezt lendületesen tudja
folytatni. A munkához jó erıt és egészséget kívánt.
Az eskütételt követıen Kónya József korelnök képviselı átadta az ülés vezetését Kakas Béla
polgármesternek.
Kakas Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a
jegyzıkönyv-hitelesítıkre Ambrus László és Darázs Sándor személyében.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a jegyzıkönyv-hitelesítık személyére tett javaslatot
elfogadta.
Kakas Béla polgármester javasolta, hogy a meghívóban szereplı 4-9 napirendi pontokat a
képviselı-testület fogadja el.
A Képviselı-testület a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta és 9 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
147/2010. (X. 14,) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. október 14-i alakuló
ülésének napirendje
Határozat
Napirend:
44. Polgármesteri program ismertetése
45. A Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 20/2007.
(VI. 28.) Ör. rendelet módosítása
46. Bizottsági tagok megválasztása, a nem képviselı bizottsági tagok eskütétele
47. Alpolgármester megválasztása, eskütétele
48. Polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása
49. Alpolgármester illetményének és költségátalányának megállapítása
A határozatról értesítést kap
1. Kakas Béla polgármester
2. Irattár.

4./ napirendi pont
Polgármesteri program ismertetése
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Kakas Béla polgármester ismertette polgármesteri programját.
(Polgármesteri program a jegyzıkönyv 13. sz. melléklete.)
A Képviselı-testület a polgármester programjának ismertetését tudomásul vette.

5./ napirendi pont
A Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 20/2007. (VI.
28.) Ör. rendelet módosítása
(A rendelet-tervezet és a határozati javaslat a jegyzıkönyv 14. sz. melléklet)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette a rendelet-tervezetet és határozati javaslatot.
Darázs Sándor módosító indítványa, hogy a Képviselı-testület állandó bizottságai a
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság 4 képviselı és + 1 fı nem képviselı tagból, az
Ügyrendi Bizottság 2 képviselı +1 nem képviselı tagból, valamint a Mővelıdési-, Oktatási-,
Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 képviselı és +3 nem képviselı tagból álljon, illetve
egészüljön ki Sport bizottság megnevezéssel is, mivel a bizottság ilyen irányú feladatokat is
ellát.
Dr. Sümegi Sándor észrevétele, hogy az ülés elıtt kapták meg az anyagot, a napirend
fontosságára tekintettel legalább 1 nappal meg kellett volna, hogy kapják az elıterjesztést.
Módosító javaslata, hogy a Képviselı-testület állandó bizottságai a Pénzügyi- és
Településfejlesztési Bizottság 4 képviselı és +2 nem képviselı tagból, az Ügyrendi Bizottság
2 képviselı és+1 nem képviselı tagból, továbbá a Mővelıdési-, Oktatási-, Egészségügyi és
Szociális Bizottság egészüljön ki Sport bizottság megnevezéssel és 4 képviselı és +3 fı nem
képviselı legyen a létszáma.
Kakas Béla polgármester kérdése, hogy van-e még más módosító javaslat.
Több módosító indítvány nem hangzott el.
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elhangzott módosító javaslatokat.
Kónya József elmondta, hogy mivel két indítványról van szó, külön-külön kerüljön
szavazásra.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési
Szabályzat alapján mindig az utolsó indítványról kell szavazniuk elsıként.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta Dr. Sümegi Sándor képviselı módosító
indítványát, mely szerint javaslata, hogy a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság 4
képviselı és +2 nem képviselı tagból, az Ügyrendi Bizottság 2 képviselı és+1 nem képviselı
tagból, továbbá a Mővelıdési-, Oktatási-, Egészségügyi és Szociális Bizottság egészüljön ki
Sport bizottság megnevezéssel és 4 képviselı +3 fı nem képviselı legyen a létszáma.
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A Képviselı-testület 6 nem, 3 igen szavazattal a módosító indítványt nem fogadta el.
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette Darázs Sándor képviselı módosító indítványát.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta Darázs Sándor képviselı módosító
indítványát, mely szerint javaslata, hogy a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság 4
képviselı és + 1 fı nem képviselı tagból, az Ügyrendi Bizottság 2 képviselı +1 nem
képviselı tagból, valamint a Mővelıdési-, Oktatási-, Egészségügyi és Szociális Bizottság 4
képviselı és +3 nem képviselı tagból álljon.
A Képviselı-testület 6 nem, 3 igen szavazattal a módosító indítványt nem fogadta el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta az eredeti rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet elfogadta
és a következı rendeletet alkotta.
19/2010. (X. 14.) önkormányzati rendelet
A Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 20/2007. (VI.
28.) Ör. rendelet módosításáról
(Elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 15. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következı határozatot
hozta.
148/2010. (X. 14. ) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
felülvizsgálatának elrendelése
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı – testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXIII. Törvény 62. § (5) bekezdés
alapján elrendeli a 20/2007. (VI. 28.) Ör. rendelet Sándorfalva Város Képviselı-testület és
Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatának fél éven belüli felülvizsgálatát.
Határidı: 2011. április 01.
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Dr. Török Éva aljegyzı
4. Irattár.
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Kakas Béla polgármester15 óra 30 perckor szünetet rendelt el.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes. Az ülés 15 óra 35
perckor folytatódott. Felkérte Dr. Kovács Beáta jegyzı asszonyt, hogy a KTSZMSZ
módosítását hirdesse ki.
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette, hogy a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 20/2007. (VI. 28.) Ör. rendelet módosítására vonatkozó rendelet
kihirdetése megtörtént. Az a KTSZMSZ-ben foglalt módon, a helyben szokásos módon és
Sándorfalva Város Önkormányzat honlapján megjelentetésre került.

6./ napirendi pont
Bizottsági tagok megválasztása, külsıs bizottsági tagok eskütétele.
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 16. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy az Ötv. és a Képviselıtestület és Szervei Szervezeti és Mőködési szabályzata alapján zárt ülést kellene tartani,
azonban valamennyi képviselı elızetesen és írásban nyilatkozott arról, hogy a nyílt ülés
tartásához hozzájárul. Tekintettel arra, hogy e napirendi pont kapcsán valamennyi képviselı
érintett, így az SZMSZ érintettségre vonatkozó szakaszai nem értelmezhetıek. Erre tekintettel
javasolta, hogy külön-külön érintettséget ne jelentsenek be a képviselık. (Nyilatkozatok a
jegyzıkönyv 17-29. sz. mellékletei)
Kakas Béla polgármester ismertette a bizottságok elnökére és tagjaira vonatkozó javaslatot az
elıterjesztés szerint.
Elmondta, hogy külön-külön bizottságonként fogja szavazásra bocsátani a határozati
javaslatát.
Kérte a véleményeket, javaslatokat.
Kérdés vélemény nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság
Elnökére és tagjaira vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen, 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
149/2010. (X. 14.) Kt.
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, a nem képviselı tagok eskütétele
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a

Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság:
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Elnökének
Tagjainak

Kónya József képviselıt
Ambrus László képviselıt
Dr. Szigeti Gábor képviselıt
Kalapács Zoltán, Sándorfalva, Kossuth u.
14/a sz. a. lakost
Molnár Róbert, Sándorfalva, Béke u. 18/A
sz. alatti lakost

- Nem képviselı tag -

Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla, polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla, polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Kónya József bizottsági elnök
4.) Ambrus László képviselı
5.) Dr. Szigeti Gábor képviselı
6.) Kalapács Zoltán, Sándorfalva, Kossuth u. 14/a
7.) Molnár Róbert, Sándorfalva, Béke u. 18/A
8.) Irattár.

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Mővelıdési-, Oktatási-, Egészségügyi és
Szociális Bizottság Elnökére és tagjaira vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
150/2010. (X. 14.) Kt.
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, a nem képviselı tagok eskütétele
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a

Mővelıdési-, Oktatási-, Egészségügyi és Szociális Bizottság:
Elnökének
Tagjainak

Molnár Szabolcsné képviselıt
Gajdosné Pataki Zsuzsanna képviselıt
Dr. Sümegi Sándor képviselıt
Gonda László, Sándorfalva, Rózsa u. 25.sz.
Sípos György, Homoki major 2.
alatti lakost

- Nem képviselı tag - :

megválasztja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla, polgármester
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Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla, polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Molnár Szabolcsné bizottsági elnök
4.) Gajdosné Pataki Zsuzsanna képviselı
4.) Gonda László, Sándorfalva u. Rózsa u. 25.
7.) Sípos György, Sándorfalva, Sándorfalva, Homoki major 2.
8.) Irattár.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Ügyrendi Bizottság Elnökére és tagjaira
vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
151/2010. (X. 14.) Kt.
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, a nem képviselı tagok eskütétele
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az
Ügyrendi Bizottság:
Elnökének
Tagjának

Darázs Sándor képviselıt
Gajdosné Pataki Zsuzsanna képviselıt

megválasztja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla, polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla, polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Darázs Sándor bizottsági elnök
4.) Gajdosné Pataki Zsuzsanna képviselı
5.) Irattár.

Kakas Béla polgármester megkérte a bizottságok megválasztott nem képviselı tagjait, hogy
tegyék le az esküt.
A bizottságok nem képviselı tagjai letetették az esküt. (Az esküokmányok a jegyzıkönyv 3033. sz. mellékletét képezik)
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7./ napirendi pont
Alpolgármester megválasztása, eskütétele
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 34. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Elmondta továbbá, hogy az Ötv.
értelmében az alpolgármestert titkos szavazással, minısített többségő döntéssel kell
megválasztani. Felkérte az Ügyrendi Bizottság Elnökét, hogy a titkos szavazás rendjét
ismertesse és a szavazást bonyolítsa le. A lebonyolítás idejére szünetet rendelt el. Sebestyén
András képviselı elızetesen, írásban nyilatkozott arról, hogy hozzájárul a nyílt ülésen történı
tárgyaláshoz, továbbá nyilatkozott a tisztség ellátásával kapcsolatos költségtérítésre
vonatkozóan. (Nyilatkozatok a jegyzıkönyv 35-37. sz. mellékletei)
Darázs Sándor elmondta, hogy a titkos szavazás helyérıl nem volt egyeztetés. A szavazás
akkor lesz eredményes, ha a képviselı-testület tagjainak többségének igen lesz a szavazata. A
Képviselı-testület 9 tagból áll, erre tekintettel 5 igen szavazat szükséges ahhoz, hogy a
Polgármester úr által javasolt Sebestyén András képviselıt alpolgármesternek válasszák.
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette a titkos szavazás rendjét, melynek helye a Budai Sándor
Kulturális Központ Igazgatói Irodája. A szavazólap elkészült. 9-en vannak jelen, ebbıl 9 fı
szavazhat. 1 név szerepel a szavazólapon, Sebestyén András képviselıé. A szavazólap igen,
nem szöveget tartalmaz, melyek melletti körbe egymást metszı vonallal kell jelölni a
képviselı döntését, és a Bizottság által hitelesített szavazóurnába kell belehelyezni. A
szavazólapokat a szavazás megkezdése elıtt a Képviselı-testület körpecsétjével látják el.
Sebestyén András képviselı bejelentette érintettségét.
(Titkos szavazásról külön jegyzıkönyv készült, mely jelen jegyzıkönyv 38. sz. melléklete.)
A szünet elteltével Kakas Béla polgármester az ülés folytatását rendelte el, megállapította,
hogy az ülés határozatképes, 9 fı képviselı jelen van. Felkérte Darázs Sándort, az Ügyrendi
Bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazás eredményét.
Darázs Sándor, az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy 9 szavazólap került kiosztásra.
A szavazóurnában 9 db szavazólap volt található.
Elmondta továbbá, hogy az urnában 9 érvényes szavazólapot találtak. Az érvényes szavazatok
száma 9, ebbıl 8 igen, 1 nem szavazat.
Kakas Béla polgármester megállapította a szavazás eredményét, mely szerint a Képviselıtestület 8 igen, 1 nem szavazattal a következı határozatot hozta:
152/2010. (X. 14.) Kt.
Tárgy: Alpolgármester választása
Határozat
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Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete Sebestyén András képviselıt választja
meg Sándorfalva Város Önkormányzat társadalmi megbízatású alpolgármesterévé.
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Sebestyén András alpolgármester, Sándorfalva, Bod Árpád u. 14.
4. Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
5. Dr. Nagy Zsuzsanna munkaügyi referens
6. Irattár.
Kakas Béla polgármester megkérte az alpolgármestert, hogy e minıségében az esküt tegye le.
Sebestyén András alpolgármester letette az esküt. (Esküokmány a jegyzıkönyv 39. sz.
melléklete)
Sebestyén András alpolgármester megköszönte a bizalmat.

8./ napirendi pont
A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 40. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester átadta a szót Sebestyén András alpolgármesternek. Bejelentette
érintettségét és a szavazásban nem vesz részt.
Sebestyén András alpolgármester ismertette az elıterjesztést. (Kakas Béla polgármester
nyilatkozata a költségtérítésére vonatkozóan a jegyzıkönyv 41. sz. melléklete)
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Sebestyén András alpolgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, -1 fı a szavazásban nem vett részt- a következı
határozatot hozta:
153/2010. (X. 14.) Kt.
Tárgy: Polgármester illetménye és költségátalánya
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete Kakas Béla polgármester
illetményét 2010. október 03. napjától (38.650 Ft ×12,5 = bruttó 483.125,-Ft/hó, –
azaz négyszáznyolcvanháromezer-egyszázhuszonöt forint/hó-) nettó 262.140,- Ft
összegben határozza meg.
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2. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester részére az
illetményének 30 %-ával megegyezı összegő, tehát (bruttó 144.938,-Ft/hó - azaz
egyszáznegyvennégyezer-kilencszázharmincnyolc forint/hó ) nettó 61.392,- Ft/hó
költségátalányt állapít meg 2010. október 03. napjától kezdıdı hatállyal.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1./ Kakas Béla polgármester
2./ Dr. Kovács Beáta jegyzı
3./ Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
4./ Dr. Nagy Zsuzsanna munkaügyi referens
5./ Irattár
Sebestyén András alpolgármester átadta az ülés vezetését Kakas Béla polgármesternek.

9./ napirendi pont
Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 42. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Sebestyén András alpolgármester bejelentette érintettségét, a szavazásban nem vesz részt.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta javaslatát.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, - 1 fı a szavazásban nem vett részt - a következı
határozatot hozta:
154/2010. (X. 14.) Kt.
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete Sebestyén András
alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 14. napjától (38.650 Ft ×4,5 = bruttó
173.925,-Ft/hó, – azaz százhetvenháromezer-kilencszázhuszonöt forint/hó-) nettó
112.895,- Ft/hó összegben határozza meg.
2. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az alpolgármester részére az
illetményének 20 %-ával megegyezı összegő, tehát (bruttó 34.785,-Ft/hó - azaz
harmincnégyezer-hétszáznyolcvanöt forint/hó) nettó 22.579,-Ft/hó - költségátalányt
állapít meg 2010. október 14. napjától kezdıdı hatállyal.
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Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1./ Sebestyén András alpolgármester
2./ Dr. Kovács Beáta jegyzı
3./ Sebestyén András alpolgármester
3./ Fischerné Nagy Katalin mb. gazd. irodavezetı
4./ Dr. Nagy Zsuzsanna munkaügyi referens
5./ Irattár.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a 20/2006. (X. 10.) Ör.
rendelet szól Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testület tagjainak tiszteletdíjáról. A
rendelet hatályos, ezért nem került napirendre. Tájékoztatta a testületet arról, hogy a soron
következı rendes testületi ülés napirendi pontja lesz a rendelet módosítása. Tájékozatta
továbbá a Képviselı-testület a képviselık vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrıl, a
képviselıi tiszteletdíj adózásáról és az összeférhetetlenségrıl. (Tájékoztató a jegyzıkönyv 43.
sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester megköszönte a részvételt, kérte, hogy énekeljék el együtt a
Szózatot és a Képviselı-testületnek jó munkát kívánt és az alakuló ülést 17 óra 30 perkor
bezárta.
K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı

Jegyzıkönyv-hitelesítık:

Ambrus László
képviselı

Darázs Sándor
képviselı

Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
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