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Jegyzőkönyv

Készült: Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.10.13-i alakuló üléséről
Jelen vannak:

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
Alföldi Albert
Balaton László
Beck Ottó
Mayer Edina Éva
Szabó Zsolt
Vikker József

Meghívottak: Mayer Ferenc jegyző
Melcher Attila HVI elnök helyettese
Balaton László korelnök: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület teljes létszámmal megjelent, tehát határozatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Stadlerné Dinier Éva vezető tanácsost.
A képviselő-testület tagjai határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadták Stadlerné Dinier
Évát jegyzőkönyvvezetőnek.
Balaton László korelnök: Javasolom, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontok
egészüljön ki a Pénzügyi Bizottság megalakításának napirendjével.
Napirendi ponotk:
1./

Beszámoló a 2010. október 3-i önkormányzati választások eredményéről
Előadó: Melcher Attila, Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

2./

Képviselő-testület tagjainak eskütétele, megbízólevelek átadása
Előadó: Melcher Attila, Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

3./

Polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása
Előadó: Melcher Attila, Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

4./

Polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása

Pénzügyi Bizottság létrehozása
Eladó:Mayer Ferenc jegyző
5./

Polgármesteri program ismertetése
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet

6./

Alpolgármester megválasztása és eskütétele
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet

7./

Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Mayer Ferenc jegyző

8./

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester

A képviselő-testület tagjai határozathozatal nélkül elfogadták a javasolt napirendi pontokat.
I. Napirendi pont
Tárgya: Beszámoló a 2010. október 03-i önkormányzati választások eredményéről (Írásos
előterjesztés mellékelve: 1. sz. melléklet)
Előadó: Melcher Attila HVI elnökhelyettese
Balaton László korelnök: Felkérem Melcher Attilát a Helyi Választási Iroda elnökhelyettesét,
hogy, tartsa meg beszámolóját.
Melcher Attila: Köszöntöm a megjelenteket. A 2010. október 03-i önkormányzati választások
során rendkívüli esemény nem volt. Három szavazókörben lehetett szavazni, ahol a
szavazatszámláló bizottságokban 15 fő szavazatszámláló dolgozott. Melyből 10 fő választott
tag, 5 fő párt delegált volt. a választási névjegyzékben 2709 választásra jogosult volt,
igazolással senki nem szavazott. 1483 fő jelent meg szavazni, mely 55%-os részvételi arányt
jelentett. Polgármester jelöltként 5 fő indult, valamennyien függetlenként. A polgármester
jelöltekre 1466 érvényes szavazat lett leadva.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
452 szavazat (30,8 %)
Schön Ferenc
435 szavazat (29,7%)
Beck Ottó
304 szavazat (20,7%)
Balaton László
188 szavazat (12,2%)
Gácser Zsolt
87 szavazat (5,9 %).
Ezen eredmények alapján Hajós Város polgármestere a 2010-2014-es ciklusban Estók
Mihályné Szalczer Erzsébet független jelölt lett.
A képviselő-testület 6 képviselő helyére 24 fő jelölt indult, 22 függetlenként, 2 fő
pártszínekben. Az érvényes szavazatok száma 7392. A képviselő-testületbe az alábbi jelöltek
kerültek:
Vikker József
764 szavazat
Beck Ottó
568 szavazat
Alföldi Albert
524 szavazat
Mayer Edina Éva
466 szavazat
Balaton László
423 szavazat
Szabó Zsolt
407 szavazat

A legidősebb képviselő Balaton László, aki korelnökként közreműködik az alakuló ülésen.
Balaton László korelnök: Köszönöm a beszámolót, kérem fogadjuk azt el.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
41/2010.Kt számú
HVB beszámolója
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hajósi Helyi
Választási Bizottság 2010. október 3-i önkormányzati választások
eredményéről szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Felelős: Mayer Ferenc jegyző
Határidő:azonnal

II. Napirendi pont
Tárgya: Képviselő-testület tagjainak eskütétele, megbízólevelek átadása
Előadó: Melcher Attila HVI elnökhelyettese
Balaton László korelnök: A megválasztott képviselőtestületi tagoknak munkájuk
megkezdéséhez esküt kell tenniük. Az ünnepélyes eskü letételéhez felkérem Melcher Attilát,
hogy előmondja az eskü szövegét.
A képviselő-testületi tagok leteszik az esküt és átveszik Melcher Attilától a megbízólevelüket.
III. Napirendi pont
Tárgya: Polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása
Előadó: Melcher Attila HVI elnökhelyettese
Balaton László korelnök: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a törvényi előírások szerint a
megválasztott polgármesternek munkája megkezdéséhez szintén esküt kell tenni. Az
ünnepélyes eskü letételéhez ismét felkérem Melcher Attilát, hogy előmondja az eskü
szövegét.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet leteszi az esküt és átveszi Melcher Attilától a
megbízólevelét.
IV. Napirendi pont
Tárgya: Polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása
Előadó: Mayer Ferenc jegyző

Balaton László korelnök: Felkérem Mayer Ferenc jegyzőt, hogy a tárgyban tájékoztassa a
megjelenteket a polgármester illetményének és költségátalányának törvény adta
lehetőségeiről.
Mayer Ferenc: A polgármesterek jogviszonyáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szabályozza a
polgármesterek juttatásainak körét. Hajós esetében a főállású polgármester illetményét a
köztisztviselői illetményalap 11 és 12,5 szerese közötti keretben összegszerűen határozza meg
a képviselő-testület, ami 425,150- és 483,125,- Ft közötti összeg lehet. Költségátalánya az
illetménye 20-tól 30 %-ig terjedhet, vagy kérheti számlával igazolt, tisztsége ellátásával
összefüggő költségei megtérítését.
Balaton László korelnök: Köszöni Mayer Ferenc jegyző tájékoztatóját, és felkérem Vikker
József képviselőt, hogy a testületi tagok javaslatát terjessze elő a tárgyban.
Vikker József: Köszöntöm a megjelenteket, a képviselők javaslata, hogy a megválasztott
polgármester illetménye ne legyen kevesebb, mint a leköszönő polgármester illetménye.
Tehát 11,5-es szorzót javasolva Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester illetménye
444.500,-Ft. legyen. Költségtérítését illetménye 30 %-ban javasoljuk megállapítani.
Balaton László korelnök: Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az
elhangzott javaslatról.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet bejelenti, hogy érintettsége miatt nem vesz részt a
szavazásban.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 fő nem szavazott - az alábbi határozatot hozta:
42/2010.Kt számú
Polgármester illetménye
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1994. évi
LXIV. törvény 3. § (2) bekezdése és 18. § (2) alapján Estók
Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester illetményét 11,5-szörös
szorzóval havi bruttó 444,500,- forint összegben, költségátalányát
illetménye 30 %-ában állapítja meg.
Megbízza a jegyzőt az illetményváltozással
adminisztratív feladatok elvégzésével.
Felelős: Mayer Ferenc jegyző
Határidő: azonnal

V. Napirendi pont
Tárgya: Polgármesteri program ismertetése
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester

kapcsolatos

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Köszöntöm a megjelenteket. köszönöm a rám szavazó
polgárok bizalmát. Az imént letett eskükkel megalakult az október 3-i választás során
megválasztott 6 fős képviselőtestület. A korábbi képviselőtestületből 3 fő ismét bekerült a
testületbe 3 fő pedig új. Munkám során a megalapozottságot, a kövezetességet tartom szem
előtt. Első feladataim közül legfontosabb az Önkormányzat jelenlegi helyzetének, vagyoni
kondíciójának felmérése, melyben segítségemre vannak az önkormányzat dolgozói,
intézmények vezetői.
Céljaim között említem meg - intézmények karbantartásának folytatását
- a csapadék okozta belvíz gondok felmérését, megoldását
- pincei partfalakban jelentkező problémák felmérését
- a megkezdett beruházások elvégzése: konyhai új
szennyvízcsatlakozás befejezése, - új iskolai bejárta
elkészítése, Egyesületek háza ablakcserjének kivitelezése
- városgazdasági folyamatok: a köztisztaság, hulladékkezelés,
köztemetők karbantartása
- stabil egészségügyi szolgáltatás kialakítása
- közbiztonság erősítése - rendőri jelenlét biztosítása,
rendőrőrs kialakításával, kamerarendszer kialakításával
- munkahely teremtés
- idősek otthona megvalósítása, megfelelő pályázattal
- szociális ellátásban átalakítások, Szociális Bizottság
létrehozásával
Október 12-én megtörtént a polgármesteri munkakör átadás-átvétele. Az átadott adatok
szerint:
Az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzete
Számla követelések 2010. október 4-én
- Otp Bank NYRT – nél vezetett 16 folyószámlán összesen:
36.615.501,-Ft.
- Soltvadkert és Vidéki Takarékszövetkezet
császártöltési fiókjában lekötött betét és kamatai:
11.690.115,-Ft.
-Német Kisebbségi Önkormányzat folyószámlája:
787.092,-Ft.
-Cigány Kisebbségi Önkormányzat folyószámlája:
910,-Ft.
-Házipénztár:
203.190,-Ft.
________________________
Mindösszesen:
49.296.808,-Ft.
- Helyi adók hátralékai mindösszesen:
16.052.538,-Ft
Hitelállomány:

9.711.900,-Ft.

Továbbá tájékoztatásul elmondom, hogy a leköszönő polgármesternek 1.333.500,-Ft.
végkielégítés lesz kiutalva, mivel a törvényi előírások szerint a leköszönő polgármestert 3
havi munkabér illeti meg végkielégítésként, ha a jogszabályi előírások szerint lebonyolódik a
polgármesteri munkakör átadás-átvétel.

VI. Napirendi pont
Tárgya: Alpolgármester megválasztása és eskütétele, Pénzügyi Bizottság megválasztása
Előadó: Mayer Ferenc jegyző
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A választásokat követően egyeztetve a megválasztott
képviselőkkel Balaton Lászlót javasolom az alpolgármesteri posztra. Az alpolgármester
megválasztását - a jelenlegi Szervezeti és Működési Szabályzat szerint - a Pénzügyi Bizottság
bonyolítja le, mint szavazatszámláló bizottság. A Pénzügyi Bizottság elnökének Vikker
Józsefet, tagjainak Alföldi Albert és Szabó Zsolt képviselőket javasolom.
Vikker József bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt saját vonatkozásában nem
szavaz. Alföldi Albert bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt saját vonatkozásában
nem szavaz. Szabó Zsolt bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt saját vonatkozásában
nem szavaz.
A képviselő-testület egyhangú döntéssel – 1 fő nem szavazott - az alábbi határozatot hozta

43/2010.Kt számú
Pénzügyi Bizottság választása
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi
LXV. törvény 22. §. (1) bekezdése alapján Pénzügyi Bizottságot
választ, elnökének Vikker József képviselőt, tagjainak Alföldi
Albert és Szabó Zsolt képviselőket.
A bizottság hatáskörébe
önkormányzati képviselők
feladatok ellátása is.

tartozik a polgármester és az
vagyonnyilatkozatával kapcsolatos

Felelős: Mayer Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság megalakult,
Felkérem a bizottságot, hogy tegyék le az esküt. Az eskü szövegének előmondására Melcher
Attilát kérem fel.
A bizottsági tagok letették az esküt.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Alpolgármesternek Balaton László képviselőt javaslom
megválasztani. Felkérem a megválasztott pénzügyi bizottságot, hogy az alpolgármester
megválasztását titkos szavazással bonyolítsa le, melyhez szünetet rendeltek el.
Balaton László bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.

Mayer Ferenc jegyző átadta a szavazólapokat Vikker Józsefnek, aki azokat kiosztotta a
testület tagjainak.
A szünet után:
Vikker József: Tájékoztatom a testületet és a tisztelt megjelenteket, hogy a Pénzügyi
Bizottság az alpolgármester választást lebonyolította. 5 támogató szavazattal a 2010-2014-es
ciklusban Balaton László lett az alpolgármester.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 fő nem szavazott - az alábbi határozatot hozta:
44/2010.Kt számú
Alpolgármester választása
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV.
törvény 34. § (1) bekezdése alapján Balaton László képviselőt
társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja.
Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Vikker József: Felkérem Balaton Lászlót, hogy tegye le az esküt, mely eskü szövegét Melcher
Attila mondja elő.
Balaton László letette az esküt.
VII. Napirendi pont
Tárgya: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Mayer Ferenc
Mayer Ferenc: A társadalmi megbízatású alpolgármesternek a képviselő-testület tiszteletdíjat
állapít meg, illetve költségtérítést állapíthat meg a megbízatásával kapcsolatos számlával
igazolt költségei megtérítésére. Az előző alpolgármester havi bruttó 40,000- Ft tiszteletdíjat
kapott.
Vikker József: Ismét javaslom, hogy ne csökkenjen az összeg, de tiszteletdíj helyett
költségtérítés legyen megállapítva.
Balaton László bejelenti, hogy személyes érintettség miatt nem szavaz.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 fő nem szavazott - az alábbi határozatot hozta:

45/2010.Kt számú
Alpolgármester tiszteletdíja
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete Balaton László
alpolgármester költségtérítését havi 40,000.- forint összegben állapítja
meg.
Felelős: Mayer Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
VIII. Napirendi pont
Tárgya: Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása (Írásos előterjesztés
mellékelve: 2. sz. melléklet)
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
kisebb mértékű módosítását kell végrehajtani. Mely módosítás az alábbi területeket érinti:
- külső (nem testületi tag) alpolgármester megválasztásának lehetővé tétele, melyez az
önkormányzati törvény hatályba lépő módosítása tesz szükségessé
- bizottsági struktúra újra szabályozása, bizottsági taglétszám 3 főben történő meghatározása
- szociális bizottság létrehozása, melynek hatásköre a képviselő-testület hatáskörébe utalt
szociális feladatok elbírálása. Taglétszám: 2 fő testületi tag + 1 fő külsős tag
- Képviselőtestület létszámának jelenlegire történő módosítása.
A képviselőtestület az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet hozta.
Szám: 5./2010. (X.14.) számú
Tárgy: SZMSZ módosítása

Rendelet
A rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Felkérem Mayer Ferenc jegyzőt, hogy az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatát vizsgálja felül az elkövetkező 6 hónapban, és tegyen
javaslatot a szükséges módosításokra.
A Képviselő-testület egyhangúan az alábbi határozatot hozta.

46/2010.Kt számú
SzMSz felülvizsgálata
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1994. évi
LXIII. törvény 62. § (5) bekezdése alapján megbízza Mayer Ferenc
jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról
szóló előterjesztés elkészítésével.
Felelős: Mayer Ferenc jegyző
Határidő: 2011. április 3.
Miután több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét és az
ülést berekesztette.

Kmft.

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
polgármester

Mayer Ferenc
jegyző

