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Jegyzőkönyv

Készült: Őcsény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 11.-én 18.00 órakor a Községháza tanácskozó termében tartott alakuló üléséről.

Jelen vannak: 
		Fülöp János			polgármester
		Dr Beck Mária Zsuzsanna 	képviselő
		Győri Sándor			képviselő
		Hamar Vilmos		képviselő
		Király László			képviselő
		Korsós László			képviselő
		Kovács Ottó			képviselő
		Parragh János			képviselő
		Szücs Sándor			képviselő
		Talabos Gáborné		képviselő

Tanácskozási joggal:
		Pollák Csaba			jegyző

Meghívottak:
		Halmai Gáborné		Ogy. Képviselő
		Sütő Jenő 			HVB elnök
		Görbe Sándorné
		Scultéty Erzsébet		Közösségi Ház vezető
		Jaksa Jánosné
		Novák Jánosné

Szücs Sándor korelnök megnyitotta a ciklus alakuló ülését.

Szücs Sándor: Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete alakuló ülését megnyitom. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem Halmai Gáborné országgyűlési képviselőnket. A testület mind a 10 tagja jelen van, a testület határozat képes. Ismertetném a napirendi pontokat.
NAPIREND

A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Sütő Jenő a választási bizottság elnöke

A képviselő-testület és a polgármester eskütétele
Előadó: Sütő Jenő a választási bizottság elnöke

A polgármesteri program ismertetése
Előadó: Fülöp János polgármester

A polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Szücs Sándor korelnök

Bizottságok megválasztása
Előadó: Fülöp János polgármester
Alpolgármester választás
Előadó: Fülöp János polgármester

Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Fülöp János polgármester

Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára
Előadó: Fülöp János polgármester

Szücs Sándor: aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal egyetért a napirendi pontok tárgyalásával.

Szücs Sándor: átadom a szót Sütő Jenőnek a HVB elnökének, ismertesse a választás eredményét.

A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Sütő Jenő: köszöntök mindenkit. A választás megfelelően zajlott le. Több fórum megelőzte a választást, személyeskedés is volt. Mindenki megismerhette a jelölteket, 5 polgármester jelölt és 25 képviselő jelölt volt. Rendben lezajlott a választás, atrocitás nem történt. (Írásos tájékoztató mellékelve.)

A képviselő-testület és a polgármester eskütétele
Szücs Sándor: felkérem előbb a képviselőket, majd a polgármester urat az eskü letételére.

Sütő Jenő: előbb kérem a képviselő-testület tagjait, majd a polgármester urat, hogy mondják utánam az eskü szövegét, majd vegyék át a megbízóleveleket, illetve írják alá az esküokmányt. 

Ezt követően a képviselők közösen elmondják az eskü szövegét, majd külön-külön átveszik a Helyi Választási Bizottság elnökétől megbízóleveleiket és aláírják az esküokmányt. 
Ezután Fülöp János polgármester tette le az esküt, majd átvette megbízólevelét és aláírta az esküokmányt.
(Esküokmányok a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Sütő Jenő: gratulálok mindenkinek.

Szücs Sándor: megköszönöm a Helyi Választási Bizottság elnökének a közreműködését. Köszönöm a választásban részt vevők becsületes munkáját, a szavazatszámláló bizottságok, a helyi választási bizottság és a helyi választási iroda tagjainak. Külön köszönöm a község választóinak a testületnek adott bizalmát. Azokhoz szólok, akik nem ránk vagy nem mentek el szavazni. Kérem Önöket – az egész település lakosságával együtt – hogy segítsék, támogassák a képviselő-testület munkáját, mert csak összefogva, közösen érhetjük el céljainkat. 

A polgármesteri program ismertetése
Fülöp János: köszöntök mindenkit, a 2006-2010-ig terjedő időszakról van szó. Rövid programot ismertetnék. (A teljes program írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Szücs Sándor: köszönöm Fülöp János polgármester tájékoztatóját. Észrevétel, javaslat, vélemény? Ha nincs, aki elfogadja a polgármester úr tájékoztatóját, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.

78/2006.(X.11.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2006-2010-ig szóló önkormányzati ciklusra tervezett programját elfogadja. 

A polgármester illetményének megállapítása
Szücs Sándor: a következő lenne a polgármester illetményének a megállapítása. A képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja. Előzetes egyeztetések alapján a polgármester a döntéshozatalban nem vesz részt. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Szücs Sándor: aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, kérem jelezze.

A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.

79/2006.(X.11.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fülöp János polgármester havi illetményét 2006. október 01-től 404.800,- Ft-ban határozza meg. A testület felkéri a település jegyzőjét, hogy a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos adminisztrációs teendőket végezze el.

Határidő: azonnal
Felelős: Pollák Csaba jegyző

Szücs Sándor: a következő lenne a polgármester költségátalánya. Előzetes egyeztetések alapján a polgármester az illetményének 20 %-át kéri megállapítani költségátalányként. Aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, kérem jelezze.

A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.

80/2006.(X.11.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fülöp János polgármester kérésének megfelelően illetményének 20 %-a mértékben költségátalányt állapít meg 2006. október 01-től. A testület felkéri a település jegyzőjét, hogy a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos adminisztrációs teendőket végezze el.

Határidő: azonnal
Felelős: Pollák Csaba jegyző

Bizottságok megválasztása
Szücs Sándor: ezennel átadom a szót és az ülés vezetését Fülöp János polgármester úrnak.

Fülöp János: köszönöm. Következne a bizottságok megválasztása. Írásos előterjesztés készült. Az alpolgármester megválasztása az ülés napirendi pontjai között kell szerepeljen. Ügyrendi Bizottságot válasszunk előbb, ők fogják lebonyolítani az alpolgármester választást. Ügyrendi Bizottságba javaslom: Parragh Jánost elnöknek, Győri Sándort és Hamar Vilmost tagnak. Aki egyetért, kérem jelezze.

 A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.

81/2006.(X.11.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság összetételét a következők szerint határozza meg:

Parragh János		elnök
Győri Sándor		tag
Hamar Vilmos		tag

Fülöp János: november 30-ig a 2007 évi költségvetést tárgyalni kell, így javaslom a Pénzügyi Bizottság megválasztását. Célszerű most megválasztani a KOIS Bizottságot is. Szociális Bizottság is működött eddig, de az ügyek többsége jegyzői hatáskörbe került, ezért ennek a bizottságnak a létrehozását nem javaslom. Javaslom Pénzügyi Bizottságba: Szücs Sándort elnöknek, Kovács Ottót, Király Lászlót tagoknak, Görbe Sándornét és Fazekas Zsuzsannát külsős tagoknak. Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.

82/2006.(X.11.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság összetételét a következők szerint határozza meg:

Szücs Sándor		elnök
Király László		tag
Kovács Ottó		tag
Görbe Sándorné		tag
Fazekas Zsuzsanna	tag

Fülöp János: javaslom a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságba: Talabos Gábornét elnöknek, Győri Sándort, Korsós Lászlót tagoknak, Jaksa Jánosnét és Scultéty Erzsébetet külsős tagoknak. Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.





83/2006.(X.11.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság összetételét a következők szerint határozza meg:

Talabos Gáborné	elnök
Győri Sándor		tag
Korsós László		tag
Jaksa Jánosné		tag
Scultéty Erzsébet		tag

Fülöp János: kérem a jelen lévő három külsős bizottsági tagot, hogy ők is tegyék le az esküt.  
(Eskü szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Alpolgármester választás
Fülöp János: írásos előterjesztés készült. Az alpolgármester helyettesíti a polgármestert, segíti a munkáját. Az volt a szokás Őcsényben, hogy a legtöbb szavazatot kapott képviselőre tesz javaslatot a polgármester. Dr Beck Mária Zsuzsanna kapta a legtöbb szavazatot. Előzetes egyeztetések alapján is rá teszek javaslatot, a döntéshozatalban ő nem kíván részt venni. Az Ügyrendi Bizottság fogja lebonyolítani. A szavazás és számlálás idejére szünetet rendelek el. 

Szünet.

(A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szünet után Parragh János az Ügyrendi bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét. 

Parragh János: tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő társak. Megszületett az eredmény. A bizottság mindent a törvényesség keretein belül talált, semmilyen kirívó esemény nem történt. A szavazatok összegzése: 9 igen szavazat. 

A képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.

84/2006.(X.11.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete alpolgármesternek Dr Beck Mária Zsuzsannát választotta meg.

Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Fülöp János: előzetes egyeztetések alapján tiszteltdíj nélkül kívánja a munkáját ellátni, tehát társadalmi munkában. 

Dr Beck Zsuzsanna: igen. Köszönöm a falu bizalmát, szeretnék tenni a faluért ingyen, költségtérítést sem kérek. (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Fülöp János: aki evvel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.

85/2006.(X.11.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr Beck Mária Zsuzsanna alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről történő lemondását tudomásul veszi. 

Fülöp János: most az alpolgármester esküjére kerülne sor. (Eskü szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára
Fülöp János: az alakuló ülés fontos feladata megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára. Az SZMSZ szerint kell, hogy működjön a testület. A felülvizsgálatra a törvényi előírás szerint 90 nap áll rendelkezésre. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem jelezze.

A képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.

86/2006.(X.11.)Kt számú határozat
Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatot vizsgálja felül és legkésőbb a decemberi ülésre terjessze elő.

Felelős: Parragh János az Ügyrendi Bizottság elnöke
Határidő: 2006. december 31.

Fülöp János: ha van észrevétel, javaslat akkor várom.

Halmai Gáborné: köszönöm a meghívást, gratulálok. Véget ért egy időszak, sok új arc van, az eddigi dolgok továbbvitelére van szükség, még több lendület kell. Felelős munka jön, ami az itt élők javára kell teljesüljön. Felajánlom tapasztalataimat, segítségemet. Ha fontos dolog, ügy van, kérem hívjanak. Jövök. Kívánok sok erőt, egészséget, legyen olyan a falu, ahogy elképzelték. 

Fülöp János: Guzsván István írt egy szép köszöntő levelet a képviselő-testületnek, szeretném felolvasni. (A levél másolata a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Köszönjük szépen. A testületi ülést 18.50c órakor bezárom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Dr Beck Mária Zsuzsanna alpolgármester asszonyt.
Kmf.


	Fülöp János								Pollák Csaba
	Polgármester								     Jegyző


Jegyzőkönyv hitelesítő:

Dr Beck Mária Zsuzsanna
alpolgármester
  
   

     


 

 

  


 
	

		

