JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2010. október 13-án megtartott
ALAKULÓ üléséről.
Helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület félemeleti tanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

Jelen vannak:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Vámos Zoltán alpolgármester
Csiger Lajos
Bóta Gáspár
Molnár Istvánné
Nyeste László
Takács József

Barsi László
Csirmaz József
Guti Árpád
Malatinszky Károly
Csirmaz Zsolt

Polgármesteri Hivatal részéről
Hajdú András alpolgármester
Vargáné Dr. Pápai Ildikó jogi munkatárs
Bocsi Anna irodavezető
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
Balog Lászlóné irodavezető
Toma Tibor főépítész
A Képviselő-testület alakuló ülését ünnepi műsorral köszöntik a Zeneiskola tanulói.
Az ünnepi műsor után:
Bóta Gáspár korelnök megköszöni a zeneiskola által adott ünnepi műsort, köszönti az
újonnan megválasztott képviselő-testület tagjait, Tállai András államtitkár urat,
díszpolgárokat, intézményvezetőket, a megjelenteket, valamint a televízió nézőket.
Ezt követően megnyitja az ülést, megállapítja a határozatképességet, jelen van 12 fő
képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkéri Barsi László és Csiger Lajos képviselő urakat.
Ismerteti a meghívón szereplő napirendi pontokat, majd sürgősségi indítvány terjeszt elő
Delegáció kiutazása kézdivásárhelyi meghívásra az október 23-ai ünnepségre. Elmondja,
hogy a 10. napirendhez a mai napon új határozati javaslat került kiosztásra.
Megkérdezi, hogy az elmondott napirenddel kapcsolatban van-e észrevétel a testület részéről?
Miután nincs, felteszi szavazásra:
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet fogadja
el:
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Mezőkövesd Város Önkormányzat
258/2010. (X.13.) ÖK. számú
HATÁROZATA
Napirend megállapítása
1.) Tájékoztató a 2010. évi önkormányzati választások végleges eredményéről
Előadó :
Dr. Dobos András HVB elnök
2.) A Polgármester és a Képviselő-testületi tagok eskütétele
Előadó: Bóta Gáspár korelnök
3.) Mezőkövesd város Polgármestere programjának ismertetése
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
4.) Mezőkövesd Város Polgármestere illetményének megállapítása
Előadó: Bóta Gáspár korelnök
5.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
6.) Társadalmi megbízatású Alpolgármester választása és tiszteletdíjának
megállapítása
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
7.) Főállású Alpolgármester választása és illetményének megállapítása nem a
Képviselő-testület tagjai közül
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
8.) Alpolgármesterek eskütétele
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
9.) A települési képviselők juttatásáról, költségtérítéséről szóló rendelet
módosítása
Előadó: Dr. Pápai Ildikó jogi munkatárs
ZÁRT ÜLÉS
10.) Önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
11.)Aljegyző köztisztviselői jogviszonyának megszüntetése és pályázat kiírása
aljegyzői feladatok ellátására
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
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NYILVÁNOS ÜLÉS
12.) Külső Bizottsági Tagok eskütétele
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
13.) Sürgősségi indítvány – Delegáció kiutazása kézdivásárhelyi meghívásra az
október 23-ai ünnepségre
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Felelős:
Határidő:

1.)Tájékoztató
eredményéről

Polgármester
értelem szerint

a

2006.

évi

önkormányzati

választások

végleges

Bóta Gáspár korelnök felkéri a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy tartsa meg
tájékoztatóját 2010. évi önkormányzati választás eredményéről.
Dr. Dobos András HVB elnöke ismerteti a 2010. évi önkormányzati választások végleges
eredményét.
Bóta Gáspár korelnök megköszöni a tájékoztatót, majd megkéri Dr. Dobos András HVB
Elnökét, hogy adja át a megbízó leveleket a képviselő-testület tagjainak.

2.)A Polgármester és a Képviselő-testületi tagok eskütétele
Bóta Gáspár korelnök felkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy elsőként tegye le az esküt.
Felkéri továbbá Dr. Dobos András HVB elnökét, hogy mondja elő az eskü szövegét.
Eskü szövege:
„Én (képviselő neve) 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
Mezőkövesd Város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(Meggyőződés szerint) Isten engem úgy segéljen!”
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A Képviselő-testület leteszi az esküt.
Bóta Gáspár korelnök felkéri Dr. Fekete Zoltán polgármestert, hogy a Képviselő-testület előtt
tegye le az esküt. Megkéri Dr. Dobos András HVB elnökét, hogy mondja elő az eskü
szövegét.
Eskü szövege:
„Én Dr. Fekete Zoltán 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 Mezőkövesd
Város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében
lelkiismeretesen teljesítem.
(Meggyőződés szerint) Isten engem úgy segéljen!”

Dr. Fekete Zoltán polgármester leteszi az esküt.

3.)Mezőkövesd város Polgármester programjának ismertetése
Bóta Gáspár korelnök megkéri a megválasztott polgármestert, tartsa meg beszámolóját.
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy az elmúlt években megkezdett előkészítő
munkákat szeretné folytatni. Ide érti az elindult szennyvízberuházás utolsó ütemét,
megkezdődött Zsóry Fürdő fejlesztését, Piaccsarnok, Kavicsos-tó, Közösségi Ház, Galéria
építését, vasút alatti kerékpár út, Eper út megépítését.
Legnagyobb feladatként a Repülőtérrel kapcsolatos fejlesztések megvalósítását tűzi ki célul.
A fiatalok munkahelyteremtésére nagy hangsúlyt kíván fordítani, hiszen célja, hogy ne az
elvándorlás, hanem a letelepedés legyen a fiatalok célja.
Csapadékvíz elvezetési programot kíván indítani, tekintettel az évtizedes csapadékvízelvezető rendszer problémáinak megszüntetésére. Legelőször a kritikus helyek
feltérképezésére és annak az elkészítésére fordít kiemelt figyelmet.
Az úthálózat az elmúlt nyolc évben szinte teljes egészében megújult, ebben a négyéves
ciklusban a járdák tekintetében szeretné a felújításokat folytatni, hiszen idős emberek,
babakocsis kismamák nehezen tudnak némely útszakaszon közlekedni.
Az úszásoktatás már az óvodától kezdődően megszervezésre került a városban az előző
ciklusok során. Ezt a pozitív kezdeményezést a továbbiakban is kívánja támogatni mégpedig
úgy, hogy tanuszoda építésére próbál forrásokat biztosítani, pályázati lehetőségeket
kihasználva.
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Nagyon fontos dolog számára, hogy Mezőkövesd városa a rend és fejlődés városa legyen,
amely nem csak épül, de tiszta és lakosai számára élhető.
A közbiztonságra nagy hangsúlyt kíván fordítani, melyhez a kormány már megadta az első
segítséget, mely szerint a rendőrség létszámát megerősítette, a jogszabályokat pedig
határozott döntésekkel úgy szigorította, hogy ma már a kisebb lopást elkövetőkre is komoly
büntetés vár.
Tervei között szerepel egy új modellű rendszer kialakítása, melyben nyomatékos hangsúlyt
kapnának a közterület felügyelők és a polgárőrség. Át fogják tekinteni a térfigyelő rendszer
működését és ha szükséges változtatni kívánunk rajta.
Tiszta, élhető várost szeretne a továbbiakban is – melyet a már folyamatban lévő fejlesztések
folytatásával alakítana. Ezek a fejlesztések a következők: Város-rehabilitációs Program
keretében egy teljesen új városkép megvalósítása, mely érinti a Közösségi Házat, a Szent
László teret, a Galéria épületét, a Piaccsarnok építésének folytatását, valamint a Kavicsos tó
mellett egy csodálatos szabadidő park kialakítását.
Turizmusára, hagyományaira adó város figyel arra, hogy az utcái, parkjai rendben legyenek,
tiszták, virágosak. Ezekre a megjelenés szempontjából elengedhetetlenül fontos dolgokra a
városvezetés nagy hangsúlyt fordított. A továbbiakban is ezt a szemléletet kívánja képviselni
és ösztönözni szeretné a lakosságot, hogy szépítsék, csinosítsák környezetüket, hiszen az ide
látogató turisták és az itt élők számára is elengedhetetlenül fontos a tiszta, rendezett és élhető
környezet.
A kulturális életben is megújulást tervez, melyben a helyi fiatalokból álló tehetséges
gyerekeket kíván bevonni, hogy méltó körülmények között mutathassák meg tudásukat.
Tartalmi megújulást szeretne az oktatásban, melyhez a pedagógusok segítségére, véleményére
számít.
Az Egyházakkal továbbra is szoros együttműködésre törekszik, hiszen jelenlétük fontos
szellemi támasza a városban élőknek.
Az egészségügy területén várja a pályázati kiírást, mert egy kb. 650 milliós fejlesztésről kész
pályázatunk van. A város pénzével továbbra is takarékosan, szigorúan kívánok gazdálkodni.
Tervei között szerepel, hogy még ebben az évben jöjjön létre egy bizottság a város új
monográfiájával kapcsolatban. Kiemeli, hogy egészségügy terén pályázatot fognak beadni,
mert a háziorvosi rendelők állapotán szeretne javítani, hogy méltó körülményeket
biztosítsanak a betegek számára. Legfontosabb továbbra is szigorú gazdálkodást tervez, mert
szigorú, fegyelmezett, célkitűzött költségvetésre van szükség. Ehhez a költségvetéshez
minden segítséget, közreműködést szívesen vesz, elvárja, hogy az intézmények is ezt tartsák
szem előtt. Ezen nem kíván enyhíteni. Program célja, hogy a gyermekek, unokák a városban
találják meg boldogulásukat, és itt telepedjenek le, biztosítsák a matyóság örökségét,
továbbvitelét.
Bóta Gáspár korelnök megköszöni az tájékoztatót.
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4.)Mezőkövesd Város Polgármester illetményének megállapítása
Dr. Fekete Zoltán polgármester bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy a napirend
tárgyalásában, valamint a döntéshozatalban nem kíván részt venni, ezért elhagyja az
üléstermet – jelen van 11 fő.
Bóta Gáspár korelnök megkérdezi, hogy kinek van észrevétele, javaslata, véleménye a
napirenddel kapcsolatban?
Takács József javaslatot tesz a polgármester illetményére vonatkozóan, mely szerint
illetményét 521.775.- Ft/hó összegben, költségátalány mértékét pedig az illetmény 30 %-ában
javasolja megállapítani.
Bóta Gáspár korelnök – miután más javaslat, vélemény nem érkezik – felteszi szavazásra az
elhangzott javaslatot, mely szerint a polgármester illetményét 521.775.- Ft/hó összegben,
költségátalány mértékét pedig az illetmény 30 %-ában állapítsa meg a képviselő-testület.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Mezőkövesd Város Önkormányzat
259/2010. (X.13.) ÖK. számú
HATÁROZATA
Polgármester illetményének megállapítására
1.) A Képviselő-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló
1994. évi LXIV. Törvény 3.§ (2) bekezdése szerint Dr. Fekete Zoltán polgármester
illetményét 2010. október 3-tól 521.775.- Ft/hó bruttó összegben határozza meg.
2.) A Képviselő-testület 30 % költségátalányt állapít meg 2010. október 3-tól.
Felelős:
Határidő:

jogi munkatárs
értelemszerű

(Dr. Fekete Zoltán polgármester visszatér az ülésterembe - jelen van 12 fő)
Berecz Lászlóné köszönti a megválasztott képviselőket, polgármestert, államtitkár urat, és
vendégeket. Gratulál, és erőt, egészséget kíván. Megjegyzi, hogy a polgármester
programjában rendkívül nagy hangsúlyt kapott a matyó népművészet, a város polgárainak az
erősítése, melyet egy jelképes ajándékkal szeretne megerősíteni. Szeretné, ha polgármester a
valóságban és jelképesen is mindig viselné a kalapot. Sok sikert kíván a Polgármesternek,
majd átadja a matyó kalapot.
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Bóta Gáspár korelnök átadja az ülés vezetését Dr. Fekete Zoltán polgármesternek.

5.)Mezőkövesd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik
el – így a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzat
26/2010. (X.14.) ÖK. számú
RENDELETE
a Képviselő-testület többszörösen módosított
5/2003.(II.27.)ÖK. számú rendeletének módosítására
1.§.
A rendelet 42.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(3) A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:
a.) Ügyrendi és Szociális Bizottság
b.) Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
c.) Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
d.) Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság

7 fő
7 fő
9 fő
9 fő

2.§.
(1) A rendelet 1/a. Számú melléklete helyébe az 1/a. melléklet lép az új tartalommal.
(2) A rendelet 1/b. Számú melléklete helyébe az 1/b. Számú melléklet lép az új
tartalommal.
3.§.
A rendelet az alábbi 45/A. §-szal egészül ki:
(1)A képviselő-testület a polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített
többséggel a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, egy főállású, - nem a
7

képviselő-testület tagjai közül - alpolgármestert választ a polgármester munkájának
segítése céljából.
(2)A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt az alpolgármester
tiszteletdíjának mértékéről.
(3)Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait, a munka
folyamatos biztosítása érdekében.
(4)A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester nem tagja a
képviselő- testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem
helyettesítheti, de a képviselő- testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz. A nem a
képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a
képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni. Az alpolgármester nem lehet az önkormányzati hatáskörök címzettje,
ilyet sem a képviselő-testület, sem a polgármester nem ruházhat rá.
4.§.
A rendelet az alábbi 47/A. §-szal egészül ki:
(1) A jegyző és az aljegyző együttes távolléte, akadályoztatása esetén az
Önkormányzati Szolgáltató és Okmányiroda vezetője helyettesítési
jogosítvánnyal rendelkezik.
5.§.
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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1/a.számú melléklet
KIMUTATÁS
a Képviselő-testület tagjairól

NÉV
Dr. Fekete Zoltán
Barsi László
Bóta Gáspár
Csiger Lajos
Csirmaz József
Csirmaz Zsolt
Guti Árpád
Malatinszky Károly
Molnár Istvánné
Nyeste László
Takács József
Vámos Zoltán

LAKCÍM
Mezőkövesd
Szemere B. 60.
Mezőkövesd
Hóvirág u. 39.
Mezőkövesd
Szőlő út 42.
Mezőkövesd
Juhász Gy.u.2.
Mezőkövesd
Gergely út 4.
Mezőkövesd
Mátyás út 78.
Mezőkövesd
Dr. Lukács G. út 1.
Mezőkövesd
Sólyom út 6.
Mezőkövesd
Móra F. út 11. 3/3.
Mezőkövesd
István út 13.
Mezőkövesd
Kossuth út 31.
Mezőkövesd
Jegenyesor út 141.

MEGJEGYZÉS
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
MSZP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
MSZP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután az előterjesztés módosító javaslat nem hangzik el –
így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzat
260/2010. (X.13.) ÖK. számú
HATÁROZATA
Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzat módosítása
A Képviselő-testület kéri, hogy készüljön előterjesztés a bizottságok feladatainak és
hatásköreinek szabályozására, az alpolgármesterek feladatainak és hatáskörének
szabályozására valamint az átruházott feladatkörök, hatáskörök meghatározására a
következő Képviselő-testületi ülésre.
Felelős:
Határidő:

aljegyző
azonnal

6.)Társadalmi megbizatású Alpolgármester választása és tiszteletdíjának
megállapítása
Vámos Zoltán képviselő bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy a napirend
tárgyalásában, valamint a döntéshozatalban nem kíván részt venni, ezért elhagyja az
üléstermet – jelen van 11 fő.
Dr. Fekete Zoltán polgármester javasolja, hogy Vámos Zoltán Mezőkövesd, Jegenyesor 141.
sz. alatti lakos önkormányzati képviselő legyen a társadalmi alpolgármester. Tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy Vámos Zoltán érintett képviselő írásban hozzájárulását adta a nyilvános
tárgyaláshoz.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület a titkos szavazást a szavazógép segítségével
bonyolítsa le.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzat
261/2010. (X.13.) ÖK. számú
HATÁROZATA
Titkos szavazás lebonyolítása
A Képviselő-testület a társadalmi megbizatású alpolgármester személyéről történő
titkos szavazást a szavazógéppel kívánja lebonyolítani.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
technikai jellegű
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Dr. Fekete Zoltán polgármester felteszi szavazásra a Képviselő-testület Mezőkövesd város
társadalmi megbizatású Alpolgármesterévé Vámos Zoltán Mezőkövesd, Jegenyesor 141. sz.
alatti lakos települési képviselőt választja.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot
elfogadja
Dr. Fekete Zoltán polgármester javasolja, hogy a társadalmi megbizatású alpolgármester
tiszteletdíját 1994. évi LXIV. törvény 4. § (2) bek. b.) pontja szerint 2010. október 13.
napjától 193.250.- Ft/hó bruttó összegben, költségátalányát pedig 10 %-ban állapítsa meg a
testület:
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzat
262/2010. (X.13.) ÖK. számú
HATÁROZATA
Társadalmi megbízatású Alpolgármester megválasztására és
tiszteletdíjának megállapítására
1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tagjai sorából társadalmi
megbízatású alpolgármesterré választja Vámos Zoltán települési képviselőt, 3400
Mezőkövesd, Jegenyesor 141. szám alatti lakost.
2.) A Képviselő-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994.
évi LXIV. Törvény 4.§ (2) bekezdés b.) pontja szerint Vámos Zoltán alpolgármester
tiszteletdíját 2010. október 13. napjától 193.250.- Ft/hó bruttó összegben határozza
meg.
3.) A Képviselő-testület az alpolgármester részére 10 % költségátalányt állapít meg 2010.
október 13-tól.
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések
megtételére
Felelős:
Határidő:

polgármester
értelemszerű

(Vámos Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe – 12 fő)
Dr. Fekete Zoltán polgármester Vámos Zoltán képviselő urat tájékoztatja a döntésről, gratulál
és jó munkát kíván.
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7.)Főállású Alpolgármester választása és illetményének megállapítása nem
a Képviselő-testület tagjai közül
Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy Hajdu András
Mezőkövesd, Jázmin u. 62. sz. alatti érintett alpolgármester jelölt írásban hozzájárulását adta
a nyilvános tárgyaláshoz. Ezt követően röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet Hajdú András eddigi tevékenységéről:
Hajdú András 1981. szeptember 8-án született Mezőkövesden. Általános iskolai tanulmányait
a Szent Imre Iskolában végezte, majd Budapesten a Szent István Zeneművészeti
Szakközépiskolában szerzett közismereti, valamint zongora-szak érettségit. Felsőfokú
tanulmányait az Államigazgatási Főiskolán, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karán, jogász szakon végezte.
2003-tól 2007-ig az Országgyűlés Hivatalának alkalmazásában Tállai András országgyűlési
képviselő személyi titkáraként dolgozott. 2006 és 2010 között tagja volt a BAZ Megyei
Önkormányzatnak, ahol a Jogi-ügyrendi, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottságokban tevékenykedett. Mezőkövesden 2006 óta vesz részt a Jogi-Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság munkájában. 2007-től az Európa Rádió munkatársa.
Hajdú András bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy a napirend tárgyalásában,
valamint a döntéshozatalnál nem kíván részt venni, ezért elhagyja az üléstermet.
Dr. Fekete Zoltán polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a titkos szavazást a
szavazógép segítségével bonyolítsa le.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzat
263/2010. (X.13.) ÖK. számú
HATÁROZATA
Titkos szavazás lebonyolítása
A Képviselő-testület a főállású alpolgármester személyéről történő titkos szavazást a
szavazógéppel kívánja lebonyolítani.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
technikai jellegű
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Dr. Fekete Zoltán polgármester felteszi szavazásra a Képviselő-testület Mezőkövesd város
főállású Alpolgármesterévé Hajdú András Mezőkövesd, Jázmin u. 62. sz. alatti lakost
választja.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot
elfogadja
Dr. Fekete Zoltán polgármester javasolja, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. tv. 3. § (5) bekezdése szerint Hajdú András alpolgármester
illetményét 2010. október 13. napjától a polgármester illetményének 70 %-ában,
költségátalányát pedig 20 %-ban állapítsa meg a testület:
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzat
264/2010. (X.13.) ÖK. számú
HATÁROZATA
Főállású Alpolgármester megválasztására és illetményének
megállapítására nem a Képviselő-testület tagjai közül
1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem képviselő főállású
alpolgármesterré választja Hajdu András, 3400 Mezőkövesd, Jázmin út 62. szám alatti
lakost.
2.) A Képviselő-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994.
évi LXIV. Törvény 3.§ (5) bekezdése szerint Hajdu András alpolgármester
illetményét 2010. október 13. napjától a polgármester illetményének 70%-ában
határozza meg.
3.) A Képviselő-testület a főállású alpolgármester részére 20% költségátalányt állapít meg
2010. október 13-tól.
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések
megtételére
Felelős:
Határidő:

polgármester
értelemszerű

(Hajdú András visszatér az ülésterembe)
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Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja, hogy a képviselő-testület főállású
alpolgármesterré választotta meg, majd ismerteti illetményét. Kéri, hogy foglalja el a helyét.

8.)Alpolgármesterek eskütétele
Dr. Fekete Zoltán polgármester megkéri a két alpolgármestert, hogy tegyék le az általa
előmondott esküt.
Eskü szövege:
„Én (alpolgármester neve) 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 Mezőkövesd Város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(Meggyőződés szerint) Isten engem úgy segéljen!”

Alpolgármesterek leteszik az esküt.

9.)A települési képviselők juttatásáról, költségtérítéséről szóló rendelet
módosítása
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el –
így a rendelet-tervezetben foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzat
27/2010. (X.14.) ÖK. számú
RENDELETE
Települési képviselők juttatásáról, költségtérítéséről
1. §
A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testületi tagok, a bizottsági elnökök és bizottsági tagok havi
tiszteletdíja az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
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a.) Képviselő-testületi tagságért
b.) egy bizottsági tagságért
c.) kettő, illetve több bizottsági tagságért
d.) egy bizottsági elnöki tisztségért
e.) a bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja

75.000,20.000,33.750,20.000,20.000,-

2.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. október 3. napjától
kell alkalmazni.

ZÁRT ÜLÉS után:
NYILVÁNOS ÜLÉS:

12.)Külső bizottsági tagok eskütétele

Dr. Fekete Zoltán polgármester ismerteti a bizottságokat, ill. annak tagjait, valamint külső
tagjait. Megkéri a bizottságok külső tagjait, hogy tegyék le az általa előmondott esküt.
Eskü szövege:
„Én (bizottsági tag neve) esküszöm, hogy hazámhoz a Magyar Köztársasághoz hű
leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra jutott titkot megőrzöm; bizottsági tisztségemből eredő feladataimat
Mezőkövesd Város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(Meggyőződés szerint) Isten engem úgy segéljen!”
A megválasztott külső bizottsági tagok leteszik az esküt.

13.) Sürgősségi indítvány – Delegáció kiutazása kézdivásárhelyi meghívásra
az október 23-ai ünnepségre.
Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd
megkérdezi a képviselőket, hogy ki kíván részt venni a delegációban?
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Mivel a képviselők részéről hozzászólás, vélemény, ill. a delegációba jelentkező nem volt,
kéri, hogy hatalmazzák fel a delegáció összeállítására.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Mezőkövesd Város Önkormányzat
269/2010. (X.13.) ÖK. számú
HATÁROZATA
Kézdivásárhely meghívásra delegáció küldése
Kézdivásárhely testvérváros meghívását a Képviselő-testület elfogadja, és 2010. október
23-án Mezőkövesd város Önkormányzatát 3-4 fős delegációval kívánja képviseltetni.
Felhatalmazza a Polgármestert a delegáció tagjainak a kiválasztásával.

Felelős:
Határidő:

Polgármester
azonnal és értelem szerint

Dr. Fekete Zoltán mivel több napirendi pont nem lévén az ülést 15.30 órakor berekeszti.
Mindenkinek jó munkát, egészséget, és kitartást kíván.

K.m.f.
Vargáné Dr. Pápai Ildikó
jogi munkatárs

Dr. Fekete Zoltán
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítő

Barsi László
települési képviselő

Csiger Lajos
települési képviselő
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