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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ravazd Község képviselőtestületének 2014. október 27-én 16 órakor aFaltlházban megtartott alakuló
ülésén.

Jelen yannak: Feketéné Varga Mária polgármester,
Farkas Sándor, Molnárné Varga Tímea, Nagy Csaba, Sipák Norbert, Székely Szilvia, Vas Zsolt
települési képviselők,
Dr. Bertalanné Jőzsaludit jegyző,
Borbély Károly Helyi Válasáási Bizottság elnöke,
szöllősi sándorné óvodavezető,
Szabóné Seres Mária jegyzőkönyvvezető,

Farkas Sándor képviselő. mint korelnök (továbbiakban: korelnök) köszönti a polgármester asszonyt, a
képviselőket, a jegyző asszonyt és a meghívott vendégeket. Kéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel és közösen
hallgassák meg a himnusá.
Elmondja, hogy a polgármester megbizatása azúj polgármester megválasztásáig tart. Ravazd községben a2014.
október 12-i választás érvényes és eredményes volt, így megválasztásra került a polgármester és 6 fő
önkormányzati képviselő. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (továbbiakban: Ón)
értelmében a képviselő-testület az alakulő ülést a választást követő 15 napon belül tartja meg, azaz legkésőbb
20l4. október 27-ig. Az alakuló ülést a polgármester asszony e határidőn belül, a jelen időpontra hívta össze.
Megállapítja, hogy minden megválasáott képviselő jelen van, igy az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.

A kiküldött meghívó alapján, az a|akulő ülés napirendjének a következőket javasolja:

1.) Ravazd község Helyi VálasztásiBizottságának tájékoztatőja aválasztás eredményéről
Előadó: Borbély Károly a Helyi Válasáási Bizoítságelnöke

2.) Önkorm ányzati képviselők és a polgármester eskütétele
E lőadó : B orbély Károly a Helyi Y álasztási Bizoltság elnöke

3.) A polgármesteri program ismertetése
Előadó: Farkas Sándor korelnök

4.) A polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Farkas Sándor korelnök

5.) A polgármester költségtérítésének megállapítása
Előadó: Farkas Sándor korelnök

6.) Ügyrendi trizottság megválasztása
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

7.) Az alpolgármester megválasztása,
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

8.) Az alpolgármester eskütétele
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

9.) Az alpolgármester tiszteletdíj ának megáIlapítása
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

10.) Az alpolgármester költségtérítésének megállapítása
Előadó: Feketéné Varga .};4ár,ia polgármester

11.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabá|yzatának módosítása
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

12.) Vagyonnyilatkozat nyomtatványok átadásao összeférhetetlenségről tájékoztatás
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester



A korelnök kéri, hogy a javasolt napirendi pontokat fogadják el, majd kézfeltartással szavazzanak.

A Képviselő-testület a napirendi pont tárgyalásáratettjavaslatra 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

5 4 12014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat:

Ravazd Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete a javasolt napirendi
pontokat elfogadja.

Felelős: Feketéné Varga Mária polgármester
Határidő: azonnal

A korelnök a jegyzőkönyv vezetésére Szabóné Seres Mária igazgatási előadó személyét kérte meg. A
polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy elfogadják-e a jegyzőkönyvvezető személyét.

A testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető személyét, majd a polgármester felkérte Szabóné Seres
Máriáí a jegyzőkönyv vezetésére.

A napirendi pontok érdemi tórglalúsóra:

'1.) Ravazd község Helyi VálasztásiBizottságának tájékoztatőia avá|asztás eredményéről.

A korelnök felkéri az első napirendi pont előadójáto Borbély Károly a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a v álasztás végleges eredményét.

Borbély I(árol}, a HvB elnöke gratulál a megválasáott polgármesternek és a képviselőknek. Ismerteti az október
I2-iválasztás eredményeit, a kapott szavazatok számát,

Farkas Sándor korelnök megköszöni aYá|asztási Bizottság elnökének a beszámolót, valamint aválasztási szervek
munkáját. Javasolja, hogy a képviseló-testiilet határozatban fogadja el az elhangzottválasztásitájékoztatőt.

Kérdés, hozzászőlás nem volt. Az elhangzottak után Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7
igen szavazatlal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatothozta:

55 1201,4. (X.27 .\ határozat

A Képviselő-testület tudomásul veszi a Választási Bizottság
elnökének tájékoztatőját a 2014. október 12-i önkormányzati
képviselő és polgármester választás eredményéról, mely szerint
Ravazd község polgármestere Feketéné Yarga Mária fiiggetlen
jelölt lett.
A Képviselő-testület tagai (abc sorrendben): Farkas Sándor,
Molnárné Yarga Tímea, Nagy Csaba, Sipák Norbert, Székely
Szilvia, Vas Zsolt fiiggetlen képviselők lettek.

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a 2014. október 12-i
választás során közreműködő Helyi Yálasúási Bizottság,
egyben Szavazatszámláló Bizottság és a Helyi Válasáási Iroda
tagjainak az eredményes és pontos munkáért,
Felelős: Dr. Bertalanné Jőzsa Judit jegyzó
Határidő: azonnal

A korelnök tájékoztatja a képviselőket, hogy az alakulő ülésen és a még ez évben megtartandó további üléseken
alkotott rendeletek és meghozotthatározatok sorszámozása folyamatosan történik a2014. év végéig.

2.) Önkorm ányzatiképviselők és a polgármester eskütétele

Farkas Sándor korelnök tájékoztatla a képviselő-testület tagsait, hogy a Magyarországhelyi önkormányzatairól
szóló törvény (Ötv.) 28. § (2) bekezdése alapján a települési képviselő az alakuló ülésen esküt vagy fogadalmat
tesz és er:,ől az esküokmányt alá kell írnia. Kéri a képviselőket, hogy az eskü letételéhez szíveskedjenek felállni és
azászlők elé kilépni. Az eskü kivételére felkéri Borbély Károlyt, aválasztási bizottság elnökét.



Borbél}' Károly HVB elnök az eskütevést levezette. (A képviselő-testület tagiainak az eslaiolonányai a
jegyzőkónyv l. sz. mellékletei)

A korelnök megköszöni a képviselőknek, hogy letették az esküt és Borbély Károlynak a közreműködést.

A polgármester eskütétele

Farkas Sándor korelnök tájékoztatja a képviselő-testület tagait,hogy az Ötv. O:. §-a alapján a polgármester a
megválasztását követően a képviselő-testület előtt esküt vagy fogadalmat tesz, és enól esküokmányt kell aláírnia.

Kéri, a polgármester asszonyt, hogy lépjen a község zászlőja elé, valamint a megjelenteket, hogy az eskü
letételéhez szíve skedj enek fe lál l n i.

Borbély Károl}, }IVB elnök az eskütevést levezette. (A polgármester eskiiokmánya a jeglzőkönyv 2. sz.
melléklete)

A korelnök megköszöni a polgármestetnek, hogy letette az esküt és Borbély Károlynak a közreműködést.

3.) A polgármesteri program ismertetése
(Irásos anyag a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Farkas Sándor korelnök felkéri a polgármestert, hogy ismertesse programját.

Feketéné Varga Mária polgármester ismerteti a programját a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete alapján.

A program ismertetése után Szöllősi Sándorné óvodavezető asszony kért szót. Gratulál a polgármesternek és a
képviselóknek a megválasáásukhoz.

Bertalanné Józsa Judit jegllző szintén gratulációját fejezi ki a képviselőknek és a polgármester asszonynak.

A korelnök megköszöni ahozzászőIásokat, Javasolja, hogy a képviselő-testület hozzon határozatot az elhangzotí
program elfogadásáról.

Egyéb kérdés, hozzászőIás nem volt. Az elhangzottak után Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 7 igen szavazatlalellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatothozta:

56 12014. (X.27 .| határ ozat

A Képviselő-testület Feketéné Varga Mária polgármester előterj esztett
programját elfogadja és elősegíti az elkövetkezendő öt évben annak
megvalósítását. Javasolja, hogy legyen kiinduló alapja az
ö nkorm ányz at gazdas ági pro gram me ghatár ozá s ának.
Felelős: Dr. Bertalanné Jőzsa Judit jegyző
Határidő: azonnal

4.) A polgármester illetményének megállapítása

Farkas Sándor korelnök bejelenti, hogy a polgármesteri illetmény megállapítása Feketéné Yarga Mária
polgármestert közvetlenül és személyesen is érinti. Elmondja, hogy a polgármestenel történt előzetes egyeztetés
alapján a polgármesteri illetménnyel kapcsolatos döntéshozatalban nem vesz részt. Kéri, hogy ezt a Képviselő-
testület vegye tudomásul. Tájékoztatja a képviselőket, hogy azÖtv.43. § (3) bekezdése értelmében azalakulő
ülésen kell dönteni a polgármester illetményéről, mivel a polgármester foglalkoáatási jogviszonya
me gv álasztásával j ön létre.

A polgármester elhagyja az üléstermet.

Farkas Sándor korelnök elmondja, hogy Feketéné Yarga Mária polgármester nyilatkozatát űgy tette meg, hogy
megválasztása esetén főállásban látja eI tisáségét. A polgármester illetményét, akkor is meg kell állapítani, ha
ismételten a ,,régi" polgármestert válasáották meg. A polgármester megbízatása az új polgármester
megválasúásáig tar1. Teháí a tisztség megszűnése bekövetkezik, az újjogviszony pedig a választással kezdődik
akkor is, ha arégi polgármester azűj. Ez értelemszerűen az illetmény megállapitása is vonatkozik.Ezt követően
átadta a szőtDr. Bertalanné Józsa Judit jegyzőnek.



Dr. Bertalanné Józsa Judit jeg}zző elmondta, hogy az ide vonatkoző 1990. évi Önkormányzati törvény már nem
aktuális, hatályát vesztette. A régi törvény adott mozgásteret. Az új Ötv, ezt felül írta. A polgármester illetménye
azÖtv.71. § (2) (4) bekezdése alapján kerül megállapításra.
A polgármesterek illetménye nem növekszik, hanem csökken. A jogszabály értelmében az 501-1500 fő
lakosságszámú település polgármestere esetében a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szőlő
törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítésébő1, vezetői illetménypótlékából álló
illetményének 40%o-a.
Tehát a helyettes államtitkár illetményét kell alapul venni. A helyettes államtitkár bére bruttó 141,817 Ft. Ennek a
40 oÁ-a a főállású polgármester illetménye, mely 299,151,-Ft. Feketéné Yarga Mária po|gármester eddigi
illetménye 328.525,-F t v o1t.

Elmondja, hogy az illetménl egyszerű többséggel hozotthatározatban összegszerűen kell megállapítani.

Kérdés, hozzászőlás nem volt. Az elhangzottak után Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6
igen szavazattal - az érintett szavazata nélkül - ellenszava zat és tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

57 l20l4. (X.27 .| határozat

Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Feketéné
Varga Mária polgármester havi illetményét a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 201l, évi CLXXXIX. törvény
alapján 2014. október 12. napjátől bruttó 299.151,- Ft-ban
állapítja meg,
Felelős: Dr. Bertalanné Jőzsa Judit jegyző
Határidő: azonnal

5.)A polgármester költségtédtésének megállapítása

A korelnök átadta a szőíDr. Bertalanné Józsa Judit jegyző asszonynak, aki elmondta, hogy a költségtérítésre is
ugyan ez a tőrvény vonatkozik. A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei
önkormányzat közgyrilésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának l1oÁ-ában meghatározott
összegű költségtérítésre j ogosult.

Kérdés, hozzászőlás nem volt,

Az elllangzottak után Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - az érintett
szavazata nélktil - ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a következ ő határozatothozta:

58 l20l4. (X.27 .\ határozat

Ravazd Község Onkormányzat Képviselő-testülete Feketéné Varga
Mária polgármester havi költségtérítését Magyarország helyi
önkormányzatahól szőIő 2011. évi CLXXXX. törvény alapján
2014. október 12. napjátől bruttó 44.873- Ft-ban állapítjameg.
Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző
Határidő: azonna|

A polgármester eskütételét követően Farkas Sándor korelnök felkéri a polgármester asszonyt az úlés további
vezetésére.

6.) Ugyrendi bizottság megválasztása

Feketéné Varga Mária polgármester elmondja, hogy a korábbi években létrehozásra került és működött az
Ügyrendi Bizottság, amely a választások lebonyolításával, ügyrendi kérdésekkel, SZMSZ módosításával, a
polgármeste r dijazásáv al, vagyonnyi lbtkozatokkal foglalkozott.
Ravazd Község Önkormányzata a 412007. (IV.12.) számű rendeletével alkotta meg az Önkormányzat Szewezeti
és Működési Szabályzatát, mely tartalmazza az Űgyrendi Bizottság |étrehozását A rendelet melléklete
tartalmazza az Ügyrendi Bizottság által ellátott feladatokat, amely alapján az önkormányzati képviselők és
polgármester vagyonnyilatkozatát az Ügyrendi Bizottság tartjanyilván, ellenőrzi és vizsgálja,

A polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület tagjainak és a Bizottság tagjainak felsorolását a rendelet



fiiggeléke tartalmazza, melynek módosítása jelen esetben nem minősül rendeletmódosításnak, csak cserének,
Javasolja a mai ülésen az Ügyrendi Bizottság személyi összetéte|ének módosítását, melynek következtében csak
az SZMSZ fuggeléke módosul. Bejelenti, hogy az Ügyrendi Bizottságba javasolt személyeket a választás
közvetlenül és személyesen is érinti, így- előzetes egyeztetés alapján - a döntéshozatalbannem vesznek részt.

A polgármesíer javaslatot tesz az Ügyrendi Bizottság tagaira:
- a bizottság elnökének Farkas Sándort,
- tagnak: Molnárné Varga Tímeát és Nagy Csabát javasolja.

A polgármester megkérdezi, hogy a Képviselő-testület a javasolt személyekkel egyetért-e, ha igen, akkor kéri,
hogy kézfeltartással - jelöltenként külön-külőn - szavazzanak.

Kérdés, hozzászőlás nem volt. Az elhangzottak után Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6
igen szavazattal - jelöltenként ktilan-kt;lan, az érintett szayazata nélkül - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határ o zatot ho zta:

59 l20l4. (X.27 ;l határozat

Ravazd Község Önkormányzat Képviseló-testülete megalakítja
Ügyrendi Bizottságát az alábbiak szerint:

- bizoítság elnöke: Farkas Sandor;
- tagok: Molnárné Varga Tímea és Nagy Csaba.

Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző
Határidő: azonnal

7.) Alpolgármester választása - titkos szavazással.

A polgármester elmondja, hogy azÖtv"l4. § (1) bekezdése kimondja, hogy a Képviselő-testület - saját tagjai
közül - a polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel - képviselő-testületi megbízatásának
időtartamdra - a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert válasrt. Azaz minden
önkormányzatnak kell legalább egy alpolgármestert választan| akinek személyére klzárőlag a polgármester tehet
javaslatot. Elmondja, hogy az alpolgármesteri tisáség foállásban is ellátható.

A polgármester alpolgármesternek javasolja Sipák Norbert képviselőt. Elmondja, hogy Sipák Norbert az előző
ciklusban önkormányzati képviselő volt, az október l2-i szavazáskor képviselő jelöltként ő kapta a legtöbb
szavazaíot aváIasztőpolgároktól. Aktívan résú.vett a testületi munkában. Alkalmasnak tartja az alpolgármesteri
tisztség betöltésére, szükség esetén a helyettesítésére. A képviselő űrral eIőzetesen egyeáetett, aki vállalja az
alpol gármesteri megbízatást.

A polgármester bejelenti, hogy a javasolt személy a nyilvános tárgyalásba belegyezett, valamint mivel
személyesen érintett, ezért - előzetes egyeáetés alapján - a döntés ltozatalban, a titkos szavazásban nem vesz
résá. Megkérdezi, hogy a javasolt személlyel a képviselők egyetértenek-e, illetve van e más javaslatuk.

Az elhangzottak után Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - az érintett
szavazata nélkül - ellenszava zat és taftőzkodás nélkül a következ ő haíározatot bozta:

60 l20l4. (X.27 .\ határozat

Ravazd község képviselő-testülete elfogadja Sipák Norbert
alpolgármester személyére tett javaslatot.
A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy a
szavazőlapokat ennek megfelelően készítse el és bonyolítsa
le a titkos szavazást.
Felelős: Ügyrendi Bizottság
Határidő: azonnal

A polgármester felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy a titkos szavazást bonyolítsa le, azaz készítsenek
szavazőlapokat, majd a szavazás eredményét állapítsák meg. A titkos szavazás, megválasztás minősített
többséggel történik.

Farkas Sándor az üg_vrendi bizottság elnöke ismerteti a szavazás módját, és kéri a képviselőket - az érintett
kivételével -, hogy a szavazatukathelyezzékbe azumába.



A szavazás után, az eredményt az Ügyrendi Bizottság elnöke kihirdeti, és külön jegyzőkönyvbe rőgzíti. (A
jegyzőkönyy 4. sz. melléklete)

Az elhangzottak után Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szavazás eredményének
ismeretében a következő határozatot hozta:

6I l20I4. (X.27 .) határ ozat

Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
polgármester helyettesítésére, munk ájának segítésére Sipák
Norbert képviselőt választotta meg alpolgármesternek,
társ adalm i me gb izatásb an 

"

Felelós: Ügyrendi Bizottság
Határidő: azonna|

8.) Alpolgármesteri eskü (fogadalom) tétele

A polgármester felkéri a megválasztott alpolgármestert, hogy e minőségében az esküt tegye le a képviselő-testület
előtt, Kéri az alpolgármestert, hogy az eskü letételéhez szíveskedjen felállni és a zászlők elé kilépni, Az eskü
kivételére felkéri Borbély Károlyt, aYálasztási Bizottság elnökét.

Borbél}i Károl_v HVB elnök az eskütevést levezette, (Az atpotgármesler esküokmánya a jeg,,zőkönyv 5 sz.
melléklete)

A polgármester megköszöni az alpolgármestemek, hogy letette az esküt és Borbély Károlynak a közreműködést.

Sipák Norbert alpolgármester megköszöni és tudomásul veszi a kinevezést és megköszöni ablzalmat.

Borbély Károly az eskü után elköszön és elhagy.ia az üléstermet.

9.) Az alpolgármester tiszteletdíj ának megállapítása

Feketéné Varga Mária polgármester bejelenti, hogy az alpolgármesteri tisáeletdíj megállapítása az
alpolgármestert közvetlenül és személyesen is érinti. Az alpolgármesterrel történt előzetes egyeztetés alapján az
alpol gárme steri il letménnye l kapc solato s dönté shozatalb an nem vesz részt.

A polgármester tájékoáatja a képviselőket a következőkben arról, hogy az Ötv tO. § (2) bekezdése érlelmében a
társadalmi megbízatásű alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi megbizatású polgármester
tiszteletdíja - mely a foállású polgármester illetménye S\oÁ-ával megegyező mértékű tisáeletdíj - 70-90%o-a
közötti összegben állapítja meg, melynek egészéről upgy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett
írásbeli nyilaíkozatával lemondhat. Az Ötv. 80. § (3) bekezdése szerint a társadalmi megbízatásű alpolgármester,
havonta a tisáeletdíj ának 1SYo-ában meghatározolí összegű költségtérítésre jogosult.

A polgármester megkérdezi a megválasáott alpolgármestet1, hogy igényt tart-e tiszteletdíj megállapítására.

Sipák Norbert alpolgórmester bejelenti, s írásban nyilatkozik arról, hogy nem kéri a tiszteletdíj megállapítását.
(nyilatkozat a jeglzőkönyv 6. sz. melléklete)

A polgármester köszőni a nyilatkozatoí, javasolja, hogy a képviselő-testület az alpolgármester tisáeletdíjáról
határozzon.

Kérdés, hozzászőlás nem volt. Az elhangzottak után Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6
igen szavazattal* Sipák Norbert szayazata nélkül - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta,.

62 l20I4. (X.27 .| határozat

Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sipák
Norbert alpolgármester részére - kérésére - nem állapít meg
tiszteletdíj at, munkáj át társadalmi megbízatásban látja el.

Felelős: Ügyrendi Bizottság
Határidő: azonnal
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10.) Az alpolgármester költségtérítésének megállapítása

A polgármester elmondja, hogy Az Ötv. 80. § (3) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester,
havonta a tiszteletdíj ának 15oÁ-ában meghatírozoít összegű költségtérítésre jogosult.

Az előző napirend keretében a képviselő-testület az alpolgármester kérésének megfelelően nem állapított meg
részére tisáeletdíjat. A polgármester megkérdezi a megválasáott alpolgármestert, hogy igényt tart-e költségtérítés
megállapitására.

Sipák Norbert alpolgármester bejelenti, hogy nem kéri a költségérítés megállapítását.

A polgármester köszöni a nyilatkozatot, javasolja, hogy a képviselő-testület határozzon az alpolgármester
költségtérítéséről.

Kérdés, hozzászőlás nem volt. Az elhangzottak után Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6
Ígen szavazattal - Sipák Norbert szavazata nélkUl - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következó határozatoí
hozta:

63 /2014. (X.27 .\ határ ozat

Ravazd község Önkormányzat Képviselő-testülete Sipák
Norbert alpolgármester részére- kérésére - nem állapit meg
költségtérítést.
Az alpolgármesteri feladat el|átásával kapcsolatban
felmerülő, az általa megelólegezett, számlával igazolt
költsé gét az önkorrnány zat me g!ér iti.
Felelős: Ügyrendi Bizottság
Határidő: azonnal

11.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Feketéné Varga Mária polgármester tájékoztaíja a képviselő-testületet, hogy az új törvényi szabáIyozás
értelmében a képviselő-testület a po|gármesternek vagy bármely önkormányzati képviselönek a javaslatára az
önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választhat A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által
meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását. A tanácsnok feladata lenne az önkormányzat és a lakosság
közötti kommunikáció megteremtése, Negyedévente újság megszerkesztése, kiadása, honlappal kapcsolatos
ügyek, A tanácsnok megválasztása SzMSz módosítással jár. A polgármester Nagy Csaba képviselőt javasolja
tanácsnoknak.
A polgármester felteszi a kérdést, hogy a képviselő-testület egyetért-e Nagy Csaba személyével a tanácsnoki
megbízást ilIetően.

Ravazd község képviselő-testülete 6 igen szavazattal - az érintett szavazata nélktil -, ellenszavazat és tartőzkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

64 12014. (X.27 .) hatűr ozat

Ravazd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tanácsnoknak Nagy Csaba képviselőt váIasz-
totta meg.
Felelős: Feketéné Yarga Mária polgármester
Határidő: azonnal

Feketéné Varga Mária polgármester elmondja, hogy az önkormányzat működésének egyik legfontosabb
jogszabályi alapja az SzMSz. A bekövetkezett törvényi változások, szervezeti módosítások szükségessé teszik,
illetve tehetik a szervezeti és működési szabályzat módosítását, kiegészítését, illetve egyes bizottságok
létrehozását már az alakuló ülésen. Korábbi években létrehozásra került és működött az Űgyrendi Bizottság,
amely a válasáások lebonyolításával, ügyrendi kérdésekkel, SzMSz módosításával, a polgármester díjazásával,
vagyonnyilatkozatokkal foglalkozott. A tanácsnok megválasáását is bele kell írui az SzMSz-be.



A polgármester elmondta, hogy e napirend keretében szükséges a megbízás adás az SZMSZ felülvizsgál atara, a
gazdasági pro gram kido l gozására.
Az SZMSZ alakuló - jelen - ülésen történt módosítása nem helyettesíti az átfogő felülvizsgálatot. Indokolt, hogy
e feladat megkezdésére a testület már az alakuló ülésen megbizást adjon. Az SZMSZ megalkotásához központi
ajánlás készül.
A polgármester javasolja, hogy a fenti felülvizsgálatok elvégzésére adjon megbizást és hozzon határozatot a
képvisel ő-te stület, azaz

a.) az SZMSZ felülvizsgálatára vonatkozó rendeleííervezet elkészítésével bizza meg a jegyzőí, hogy
határidőre a Képviselő-te stiilet a módo s ítás t me gtár gy alhas s a,

A számított határidő: 2015. április 18.

Kérdés, hozzászőIás nem volt.

Az elhangzoltak után Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazatlal ellenszavazat és
tarlózkodás n é lkül a következő határ o zatot hozta:
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Ravazd Község Képviselő-testtilete megbízza a
következőkben:

az SZMSZ felülvizsgálatára vonatkozó rendelettervezet
elkészítésével a jegyzőt, azérí, hogy határidőre a

Képvi selő-testiilet a módosítást meg!ár gy alhassa,

Felelős: Feketéné Varga Mária polgármester
Dr. Berlalanné Jőzsa Judit jegyző

Határidő: 2015. április 18.

12.) Vagyonnyilatkozat nyomtatványok átadása, összeférhetetlenségről tájékoztatás

A következőkben, a polgármester felhívja a figyelmet az összeférhetetlenségi kérdések rendezésére, valamint a
polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségére, Elmondja, hogy az önkormányzati
képviselő megváIasztását, illetve az összeférhetetlen helyzet keletkezését, vagy annak az önkormányzati
képviselő tudomására jutását követő 30 napon belül köteles a vele szemben fennálló összeferhetetlenségi okot
megszüntetni, az összeferhetetlen tisáségről való lemondását írásban benyújtani és annak másolatát átadni a
polgármesternek. Kéri, ha valakinek ilyen összeférhetetlenségi oka van, aztegye meg.
Tájékoztatla a képviselőket, hogy a polgármester és képviselők a megválasztástól számított 30 napon belül, majd
eá követóen minden év január l-től számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját
vagyonnyilatkozatához köteles csatolni a vele közös háztartásban élő házas-vagy élettátrsának valamint
gyermekének vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt
bizottság tafia nyilván és ellenőrzi. lÖtv. Se. §, Öw. 39, §./ Az ülést követóen a nyomtatványok átadásra
kerülnek, a leadás határideje: 2014. november 12" Kéri a határidő betartását, mert a szavazatijog e nélkül nem
gyakorolható.

Egyéb napirendi pont, kérdés valamint hozzászőlás nem volt, a polgármester az ülést 17.30-kor bezárta, és
megköszönte a jelenlévők munkáját.

Kmf.

-í',(,ú,L_-_'t<_-
Feketéné Varga Máil'-*-

polgármester

di
b,---l at

Dr, Bertalanné Józsa Judit
jegyző


