VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311

Jegyzőkönyv

Készült: Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete 2014. október 21-én 18:00 órakor
megtartott ülésén
Ülés helye: Verpelét Város Önkormányzata 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73.
Jelen vannak:
1. Farkas Sándor polgármester
2. Kecsőné Vitkovics Enikő képviselő
3. Kissné Szabó Szilvia képviselő
4. Stekkelpak Csilla képviselő
5. Fűr Zoltán képviselő
6. Czuczor Péterné képviselő
7. Berczédi Dénes képviselő
Távolmaradását jelezte:

Tanácskozási joggal jelen van:
1. Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző
2. Hutás Mihályné HVB elnök

Farkas Sándor polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Az Mötv. 43.§ (2) bekezdése
értelmében az alakuló ülést nem a korelnök, hanem a polgármester vezeti és hívja össze.
Ennek tükrében megnyitom az ülést, megállapítom határozat képesek vagyunk.
Farkas Sándor polgármester: Tájékoztatom a tisztelt megjelenteket az alakuló ülésünk
megtárgyalandó napirendi pontokat.

Napirendi pontok:
1. A HVB elnökének tájékoztatója a helyhatósági választás folyamatáról, eredményéről.
Előadó: Hutás Mihályné HVB elnök
Az önkormányzati képviselő és polgármester eskütétele
Megbízólevelek Átadása
2. A Szavazatszámláló Bizottság megválasztása a titkos szavazás lebonyolítására
Előadó: Farkas Sándor polgármester
3. Alpolgármester megválasztása eskütétele
Alpolgármester eskütétele
Előadó: Farkas Sándor polgármester
4. Polgármester, alpolgármester illetményének és költségátalányának megállapítása
Előadó: Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző
5. Verpelét Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata,
módosítása.
Előadó Farkas Sándor polgármester
6. Verpelét Város Önkormányzat Bizottságainak megválasztása
7. Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
8. Polgármester programjáról szóló beszámoló
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I.

A HVB elnökének tájékoztatója a helyhatósági választás folyamatáról,
eredményéről.

Farkas Sándor polgármester: Első ként felkérem Hutás Mihályné HVB elnökét tájékoztassa
a jelenlévőket a választás eredményéről.
Hutás Mihályné HVB elnöke: A Verpeléti Helyi Választási Bizottsága nevében tisztelettel
köszöntöm a újonnan megválasztott tagokat, valamint az alakuló ülésen megjelent valamennyi
kedves vendéget.
Röviden szeretném ismertetni a 2014. október 12-én lebonyolított önkormányzati választás
adatait.
A beszámoló felolvasása, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz

Farkas Sándor polgármester: Felkérem a jelenlévő képviselőket és a megjelenteket az eskü
letételének idejére szíveskedjenek felállni. Megkérem Hutás Mihályné HVB elnökét, hogy az
eskü szövegét olvassa fel.
Hutás Mihályné HVB elnök: Kérem a képviselőket az eskü szövegét mondják utánam.
Eskü szövege:
„Én, …………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
képviselő tisztségemből eredő feladataimat a Verpelét település fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Felkéri a képviselőket az eskü okmány aláírására
Hutás Mihályné HVB elnök: Felkérem Farkas Sándor polgármestert az eskü szövegét
mondja utánam.
Eskü szövege:
„Én, …………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri

tisztségemből

eredő

feladataimat

a

Verpelét

település

fejlődésének

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
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Felkéri a polgármester urat az eskü okmány aláírására
Megbízólevelek átadása
Hutás Mihályné HVB elnök: Engedjék meg, hogy gratuláljak tisztségükhöz kívánok
munkájukhoz sikert és kitartást. Ezennel kihirdetem, hogy Verpelét Város Önkormányzatának
képviselő-testülete megalakult.
Farkas Sándor polgármester: Mielőtt határoznánk a napirenddel és a beszámolóval
kapcsolatban engedjék meg, hogy megköszönjem a Helyi Választási Bizottság munkáját,
mely a választási eljárásról szóló törvény gyökeres változása kapcsán nagy körültekintést
igényelt, valamint szeretném megköszönni a választópolgárok bizalmát, mellyel az
önkormányzati választáson megtiszteltek szavazatukkal. Köszönöm, hogy ilyen sokan
értékelték és ismerték el szavazatukkal eddigi munkámat. A jövőben is, mint ahogy ezelőtti
időkben is tették forduljanak hozzám bizalommal.
Kérem amennyiben elfogadják a napirendi pontokat kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület a fent részletezett napirendjét vita nélkül, 7 igen szavazattal támogatta.
68./2014.(X.21.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a napirendi
pontokat.
Farkas Sándor polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet kézfeltartással
szavazzanak a HVB beszámolójának tudomásulvételéről.
Megállapítom, hogy Verpelét Város képviselő-testülete egyhangúlag (7 fő) az alábbi
határozatot hozta
69./2014.(X.21.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság tájékoztatóját
tudomásul vette.
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II.

Napirendi pont:A Szavazatszámláló Bizottság megválasztása a titkos szavazás
lebonyolítására

Farkas Sándor polgármester: Mötv. 74. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a
polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester
helyettesítésére egy alpolgármestert választ. A titkos szavazásra tekintettel szükséges egy
Szavazatszámláló Bizottság létrehozása. Javaslom Bizottsági tagoknak Fűr Zoltán, Berczédi
Dénes és Stekkelpak Csilla képviselőket.
Kérem, ha egyetértenek a javaslattal kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom, hogy egyhangú (7 fő) igen szavazattal Verpelét Város Önkormányzat
képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta.

70./2014.(X.21.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete a alpolgármester választáshoz a
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Fűr Zoltán, Stekkelpak Csilla, Berczédi Dénes
képviselőket delegálta.
Felelős: Farkas Sándor
Határidő: azonnal
Farkas Sándor polgármester: A továbbiakban a Bizottság tagjainak elnököt szükséges
választani, javaslom elnöknek Fűr Zoltán képviselőt.
Kérem a Bizottság tagjait amennyiben egyetértenek a javaslattal kézfeltartással szavazzanak.
71./2014.(X.21.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottság elnökének
Fűr Zoltán képviselőt választotta.
Az elnök a szavazás lebonyolítást követően megbízatása megszűnik.
Felelős: Farkas Sándor
Határidő: azonnal

III.

Alpolgármester megválasztása, eskütétele

Farkas Sándor polgármester: A Szavazatszámláló Bizottság megalakulásával,
előterjeszteném a javaslatomat az alpolgármester személyére. Javaslom alpolgármesternek
Kissné Szabó Szilvia képviselő asszonyt.
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Kissné Szabó Szilvia képviselő: Igen, megtisztelő számomra, a felkérést elfogadom.
Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: Tájékoztatom a szavazás szabályairól a jelenlévőket.
Szavazni csak a szavazólapokkal lehet. Ezek előállításáról az Önkormányzat gondoskodik.
Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelöltre lehet.
A jelöltre szavazni a jelölt neve alatti „igen” vagy a „nem” karikába elhelyezett két egymást
metsző vonallal lehet.
Semmis a szavazat:
- ha nem a hivatalos szavazólapon adták le,
- ha a képviselő a szavazólapot nem dobja be az urnába.
A határozatképesség számításánál a semmis szavazatokat figyelmen kívül kell hagyni.
Érvénytelen az a szavazat, amelyről nem lehet kétséget kizáró módon megállapítani, hogy a
képviselő mire szavazott. Az érvénytelen szavazatot a határozatképesség szempontjából
figyelembe kell venni.
Ha a borítéknak az urnába történő helyezése előtt a képviselő jelzi, hogy a szavazólap
kitöltését elrontotta, az elrontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, helyébe
új lapot ad ki, s ezt a tényt a jegyzőkönyvben rögzíti.
A titkos szavazás során a képviselők szavazatát senki, semmilyen módon nem ellenőrizheti. A
kijelölt szavazási területen a képviselő szavazatát semmilyen technikai eszközön rögzíteni
nem lehet, és erre a képviselő sem teremthet lehetőséget.
Az elnök az urna felbontása előtt ellenőrzi az urna érintetlenségét, majd felbontják az urnát.
Ezután az urnában levő szavazólapok számát összehasonlítják a szavazók számával
(névjegyzék szerint). A szavazás érvényességének megállapításához az urnában lévő
szavazólapokat számba veszik. Az urnába üresen dobott borítékokat figyelmen kívül hagyják.
Érvényes a szavazás, ha a határozatképességhez szükséges számú képviselő az urnában
elhelyezte szavazatát és a szavazási eljárás során további érvénytelenségi ok nem merült fel.
Farkas Sándor polgármester: A szavazás időtartamára 10 perces szünetet rendelek el.
Fűr Zoltán elnök: Kérem a kiosztott szavazólapokon adják le voksaikat és helyezzék az
urnába, melyet a Szavazatszámláló Bizottság fog ellenőrizni és megszámolni.
Farkas Sándor polgármester: Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság elnökét Fűr Zoltánt
tájékoztassa a jelenlévőket az eredményről.
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Fűr Zoltán képviselő: Köszöntöm a megjelenteket engedjék meg, hogy tájékoztassam
Önöket az alpolgármester személyének szavazásáról. A Bizottság mindent rendben talált, a
leadott voksok érvényesek voltak. 7 igen szavazattal Kissné Szabó Szilviát választotta meg a
testület.
Farkas Sándor polgármester: A szavazás eredménye tehát a mellékelt jegyzőkönyv szerint:
Verpelét Város alpolgármesterének a képviselő-testület Kissné Szabó Szilviát választotta
meg. Gratulálok az egyhangú támogatáshoz.
Felkérem Hutás Mihályné HVB elnököt olvassa fel az eskü szövegét.
Hutás Mihályné HVB elnök: Felkérem Kissné Szabó Szilviát, hogy alpolgármester
minőségében tegye le az esküt. Kérem az eskü letételének idejére szíveskedjenek felállni.
Eskü szövege:
„Én, …………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Verpelét település fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
Hutás Mihályné HVB elnök: Gratulálok alpolgármesteri címéhez kérem az esküokmány
aláírására.

IV.

Polgármester,

alpolgármester

illetményének

és

költségátalányának

megállapítása

Farkas Sándor polgármester: A soron következő napirendi pontunk a polgármester és
alpolgármester illetményének valamint a polgármester költségátalányának megtárgyalása. A
főállású polgármester illetményét nyílt ülésen tárgyaljuk, hiszen közérdekű adat, az illetmény
meghatározásában a képviselő-testületnek nincs mérlegelési jogköre, de viszont szükséges
határozatot hozni. A polgármester illetményét 2014. január 1. napjától lakosságszámhoz
igazodóan állapították meg, tehát jelen esetben az illetményem bruttó 448.700 forint.
Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: A polgármester illetménye a megyei jogú város, fővárosi
kerület polgármestere illetményéhez viszonyítottan kerülhet megállapításra lakosságaránynak
megfelelően, mely Verpelét tekintetében 1501-10000 fő lakosság szám esetén 60%., melyre
havonta jogosult. Farkas Sándor polgármester illetményét 2014. október 12-i visszamenőleges
hatállyal havi bruttó 448.700,- forintban javaslom megállapítani.
Farkas Sándor polgármester: A Polgármester költségtérítését az illetmény 15% -ban
határozta meg az Mötv. 71.§ (6) bekezdése értelmében , melyre igényt tartok. Kérem a tisztelt
képviselő-testületet határozzon a polgármester illetményéről és költségáltalányáról.
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A képviselő-testület részéről van kérdés, észrevétel?
Farkas Sándor polgármester: Kérdés észrevétel nem érkezett, így szavazásra bocsájtom a
határozati javaslatot.
Megállapítom hogy 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Verpelét Város
Önkormányzat képviselő-testülete a következő határozatot hozta.
72./2014.(X.21.) h a t á r o z a t
1. Verpelét Város Önkormányzatának képviselő-testülete polgármester díjazásáról szóló
Mötv. 71.§ (2), (4) bekezdés értelmében Farkas Sándor foglalkoztatási jogviszonyban
álló polgármester illetményét 2014.október 12-ig visszamenőleges hatállyal havi
bruttó 448.700,- forintban állapítja meg.
2. A polgármester havi költségátalányát 2014. október 12-ig visszamenőleges hatállyal
az Mötv. 71.§ (6) bekezdés értelmében 67.305,- azaz hatvanhétezer-háromszáz öt
forintba állapítja meg
Felelős: Farkas Sándor
Határidő: azonnal
Farkas Sándor polgármester: A továbbiakban szükséges a képviselők díjazásával és az
alpolgármester díjazásával kapcsolatban dönteni. Kérem szóban tegyék meg a megválasztott
képviselők a nyilatkozataikat, majd az alpolgármester, de az alpolgármester nyilatkozatát
írásban is rögzíteni szükséges.
Kissné Szabó Szilvia alpolgármester: Mindenek előtt megköszönöm a tisztelt szavazó
polgároknak, hogy ismét megtiszteltek bizalmukkal. A jövőben is az itt élők érdekeit szem
előtt tartva segítem Önkormányzatunkat ezzel elősegítve Verpelét fejlődést. Az
alpolgármesterei tiszteletdíjamról lemondok.
Kecsőné Vitkovics Enikő képviselő: Az előző képviselő-testületnek is tagja voltam és az
akkor alakuló ülésen is úgy döntöttünk, hogy képviselőként nem veszünk fel tiszteletdíjat. Az
elmúlt 4 évben minden képviselő tehetsége szerint igyekezett részt venni az önkormányzat
döntéseiben illetve más egyéb módon igyekezett az Önkormányzat munkáját segíteni. Nem
számoltam ugyan össze, hogy ez konkrétan hány óra elfoglaltságot jelentett egy évben, de ha
havi egy rendes testületi ülést és néhány rendkívüli ülést valamint a Bizottsági munkával
eltöltött munkát számolom, nem gondolnám, hogy összességében néhány munkanapnál többet
foglalkoztunk a település ügyeivel. Az elért eredményekre szerintem mindannyian büszkék
lehetünk, úgy mint arra is, hogy képviselővé választottak bennünket. Engem például
büszkeséggel tölt el, hogy néhány napos munkámmal hozzájárulhatok a településem
fejlődéséhez, ezért pedig semmi javadalmazásra nem tartok igényt.
Czuczor Péterné képviselő: Köszönöm a választók megtisztelő bizalmát, szeretnék méltó
lenni erre a megbízatásra. Szeretném munkámmal és tudásom legjavával a Verpelét fejlődését
és az itt élők jobblétét szolgálni. A tiszteletdíjamról lemondok.
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Fűr Zoltán képviselő: Én is megköszönöm megtisztelő szavazatukat. Bízom benne, hogy
ebben a ciklusban is munkámmal segíteni tudom Verpelét fejlődését és az emberek
megélhetéséhez is hozzá tudok járulni. Ezennel lemondok díjazásomról.
Stekkelpak Csilla képviselő: Csatlakozom az előttem szólókhoz és megköszönöm, hogy
engem választottak a képviselő-testület egyik tagjának. Hiszek abban, hogy közös
összefogással fel tudjuk virágoztatni városunkat. Tiszteletdíjamról lemondok.
Berczédi Dénes képviselő: Köszönöm a bizalmukat és szavazatukat. Közös feladatnak érzem
a helyi fiatalok megerősítését testi, mind szellemi értelemben. Tiszteletdíjamról lemondok.
Farkas Sándor polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet hozza meg a határozatát a
tiszteletdíj tekintetében
Kérem, ha egyetértenek a javaslattal kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom, hogy egyhangú (7 fő) igen szavazattal Verpelét Város Önkormányzat
képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta.
73./2014.(X.21.) h a t á r o z a t
1. Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy lemond a
képviselői tiszteletdíjról.
2. Verpelét Város Alpolgármestere tiszteletdíj megállapításának lehetőségével nem kíván
élni.
Felelős: Farkas Sándor
Határidő: azonnal
V.

Napirendi pont: Verpelét Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat

felülvizsgálata, módosítása.
Farks Sándor polgármester: Javaslom a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását,
mely szerint a meglévő bizottságokból már csak 3 Bizottság működne, melyek a következők:
Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság és az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatkezelői Bizottság. Az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Kezelői Bizottság nem
csupán a vagyonnyilatkozat kezelésével foglalkozik a jövőben, hanem a képviselői
méltatlanság intézményével kapcsolatos tennivalókat is intézné.
Javaslom elfogadásra, hogy az SZMSZ módosítását első körben az újonnan megválasztott
Bizottságok, valamint azok személyi összetételének átvezetésével végezzük el.
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Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy Verpelét Város Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának ilyen értelmű módosítását fogadja el. Javaslom továbbá, hogy az
SZMSZ egyéb módosításait a következő testületi ülésen tárgyaljuk meg.
Kérem a képviselőket, hogy az egyéb változtatásra vonatkozó javaslataikat akár írásban, vagy
a következő testületi üléseken szóban tegyék meg.
Amennyiben egyetértenek a javaslattal kérem kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete az alábbi rendeletet
alkotta.

10./2014.(X.22.) rendelet
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2014.(II.06.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Verpelét Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet
módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.
1.§

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
önkormányzati rendelet 15.§-a helyébe az alábbi lép:

szóló

1/2014.(II.06.)

A bizottsági feladatok és szervezet
(1) A képviselő-testület állandó bizottságai:
 Pénzügyi Bizottság,
 Szociális és Egészségügyi Bizottság
 Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és Ellenőrző és Összeférhetetlenséget
Vizsgáló Bizottság
(2) Esetenkénti feladatra a képviselő-testület ideiglenes bizottságot hoz létre.
(3) A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét, a polgármester javaslatára a települési
képviselők közül kell választani. A polgármester, az alpolgármester, a képviselő-testület
hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke, tagja.
(4) A bizottságok személyi összetételét, részletes feladatkörét a szabályzat 3. számú
melléklete tartalmazza.
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(5) Bizottság feladatai:
a) Pénzügyi Bizottság:
Költségvetéssel kapcsolatos feladatok, hatáskörök:




közreműködik az éves költségvetési javaslat – költségvetési koncepció szerinti –
kidolgozásában, elfogadás előtt véleményezi az éves költségvetési javaslatot és
előterjeszti
közreműködik az éves költségvetési rendelet módosításának előkészítésében,
véleményezi az erre vonatkozó javaslatot és előterjeszti
közreműködik a költségvetési vonatkozású önkormányzati rendeletek kidolgozásában,
véleményezi

Beszámolással kapcsolatos feladatok, hatáskörök:



közreműködik a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, háromnegyed és, éves,
beszámoló elkészítésében, elfogadás előtt véleményezi azokat.
közreműködik a zárszámadás elkészítésében, véleményezi az erre vonatkozó javaslatot
előterjesztést

Pénzügyi tájékoztatással kapcsolatos feladatok, hatáskörök



ellenőrzi az előirányzat –felhasználási ütemterv szerinti gazdálkodást, javaslatot tehet
az abban foglaltak módosítására, a likviditási helyezet javítására
figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek és kiadások, a vagyonváltozás alakulását.

Ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok, hatáskörök



figyelemmel kíséri, hogy az Önkormányzat eleget tesz – e a költségvetési ellenőrzési
feladatainak,
közreműködik az éves ellenőrzési terv elkészítésében és végrehajtásának
ellenőrzésében.

Beruházással kapcsolatos feladatok, hatáskörök:



részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntések előkészítésében,
kidolgozásában,
ellenőrzi a beruházások végrehajtását

Adóztatással kapcsolatos feladatok, hatáskörök:



véleményezi a helyi adókra vonatkozó rendeleteket,
évenként részt vesz az adózásra vonatkozó rendeletek felülvizsgálatában, azok
módosítására javaslatot tehet

Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok, hatáskörök:


közreműködik az Önkormányzat gazdasági programjának kidolgozásában,
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vizsgálhatja a gazdálkodás hatékonyságát, javaslatot tesz ezzel kapcsolatosan a
képviselő-testületnek

b) Szociális és Egészségügyi Bizottság:
Előkészíti az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti intézmény létrehozásával
átszervezésével,
megszüntetésével,
faladatának
megváltoztatásával,
nevének
megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízatásának összefüggő testületi döntést,
segíti a szociális és gyermekjóléti közszolgáltatások ellátását a szociális és gyermekjóléti
intézmények működésének törvényességét, javaslatokat tesz a képviselőtestületnek a
szociális intézmények továbbfejlesztésére, véleményezi a testület elé kerülő szociális és
egészségügyi tárgyú előterjesztéseket, dönt a bizottságra átruházott szociális és egészségügyi
önkormányzati hatósági ügyekben, figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatás alakulását,
figyelemmel kíséri a település egészségügyi ellátásának helyzetét, különös tekintettel az
ellátás színvonalára és a lakosság igényeire, részt vesz a település kötelező egészségügyi
feladataival kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében,
c) Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó, Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság:

A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati
képviselő a képviselői jogait nem gyakorolhatja, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 20. §-ában meghatározott juttatásokban nem részesülhet.
A
vagyonnyilatkozatot a Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző, Összeférhetetlenséget
Vizsgáló Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. A képviselő vagyonnyilatkozata nyilvános. A
betekintési lehetőséget a Körjegyzőség Hivatalában a körjegyző biztosítja. A betekintés
idejéről, a betekintő nevéről a jegyző nyilvántartást vezet. A képviselő hozzátartozójának
nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be az
ellenőrzés céljából. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást Vagyonnyilatkozatnyilvántartó és Ellenőrző, Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottságnál bárki
kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a
képviselő-testületet. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Vagyonnyilatkozatnyilvántartó és Ellenőrző, Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság felhívására a képviselő
köteles saját, illetve a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó
azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a bizottság
tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell.
2.§

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
önkormányzati rendelet 2. számú melléklete a helyébe az alábbi lép:

szóló

1/2014.(II.06.)

A Bizottságok személyi összetétele, részletes feladatköre, és hatáskörei
Pénzügyi Bizottság:
Elnök:
Kecsőné Vitkovics Enikő
Tagok:
Czuczor Péterné
Berczédi Dénes
Költségvetéssel kapcsolatos feladatok, hatáskörök:
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közreműködik az éves költségvetési javaslat – költségvetési koncepicó szerinti –
kidolgozásában, elfogadás előtt véleményezi és éves költségvetési javaslatot és
előterjesztést,
közreműködik az éves költségvetési rendelet módosításainak előkészítésében,
véleményezi az erre vonatkozó javaslatot és előterjesztést.
állást foglal a költségvetéssel és a pénzügyi átcsoportosítási javaslatokkal kapcsolatos
kérdésekben
közreműködik a költségvetési vonatkozó önkormányzati rendeletek kidolgozásában,
véleményezi azokat
véleményezi a költségvetést érintő nem vagyongazdálkodási tárgyú egyéb
előterjesztéseket.

Beszámolással kapcsolatos feladatok, hatáskörök:



közreműködik a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, háromnegyed éves, ées
beszámoló elkészítésében, elfogadás előtt véleményezi azokat,
közreműködik a zárszámadás elkészítésében, véleményezi az erre vonatkozó javaslatot
és előterjesztést.

Szociális és Egészségügyi Bizottság:
Elnök: Stekkelpak Csilla
Tagok: Czuczor Péterné
Kecsőné Vitkovics Enikő
Csomós Györgyné
Előkészíti az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti intézmény létrehozásával
átszervezésével,
megszüntetésével,
faladatának
megváltoztatásával,
nevének
megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízatásának összefüggő testületi döntést,
segíti a szociális és gyermekjóléti közszolgáltatások ellátását a szociális és gyermekjóléti
intézmények működésének törvényességét, javaslatokat tesz a képviselőtestületnek a
szociális intézmények továbbfejlesztésére, véleményezi a testület elé kerülő szociális és
egészségügyi tárgyú előterjesztéseket, dönt a bizottságra átruházott szociális és egészségügyi
önkormányzati hatósági ügyekben, figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatás alakulását,
figyelemmel kíséri a település egészségügyi ellátásának helyzetét, különös tekintettel az
ellátás színvonalára és a lakosság igényeire, részt vesz a település kötelező egészségügyi
feladataival kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében,

Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó, Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság:
Elnök: Fűr Zoltán
Stekkelpak Csilla
Berczédi Dénes

A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati
képviselő a képviselői jogait nem gyakorolhatja, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 20. §-ában meghatározott juttatásokban nem részesülhet.
A
vagyonnyilatkozatot a Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző, Összeférhetetlenséget
Vizsgáló Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. A képviselő vagyonnyilatkozata nyilvános. A
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betekintési lehetőséget a Körjegyzőség Hivatalában a körjegyző biztosítja. A betekintés
idejéről, a betekintő nevéről a jegyző nyilvántartást vezet. A képviselő hozzátartozójának
nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be az
ellenőrzés céljából. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást Vagyonnyilatkozatnyilvántartó és Ellenőrző, Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottságnál bárki
kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a
képviselő-testületet. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Vagyonnyilatkozatnyilvántartó és Ellenőrző, Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság felhívására a képviselő
köteles saját, illetve a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó
azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a bizottság
tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell.
3.§

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
önkormányzati rendelet 3. számú melléklete helyébe az alábbi lép:

szóló

1/2014.(II.06.)

A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI FELADAT- ÉS
HATÁSKÖRÖK
I.
A POLGÁRMESTER DÖNT:
1. Méltányossági közgyógy ellátás megállapításáról önállóan dönt.
2. Dönt a költségvetés főösszegének évenkénti 0,5%-ig
3. Polgármester hatáskörben nyújtott támogatásokról utólagos elszámolási kötelezettsége van
a polgármesternek, ami az előirányzat módosításokra irányuló rendelet tervezettel kell
benyújtani a képviselő-testülete felé.
4. Az alapítványon kívüli civil szervezetek támogatási kérelméről dönt, amennyiben a
kérelemben szereplő összeg nem haladja meg a 100.000 forintot.
4.§

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
önkormányzati rendelet 2. számú függeléke helyébe az alábbi lép:
Kissné Szabó Szilvia
Czuczor Péterné
Fűr Zoltán
Kecsőné Vitkovics Enikő
Stekkelpak Csilla
Berczédi Dénes
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szóló

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

1/2014.(II.06.)

4.§
Záró rendelkezések
Rendelet kihirdetésének napja 2014. október 21.
Ez a rendelet 2014. október 22. napján lép hatályba.

VI.

Napirendi pont: Verpelét Város Önkormányzat Bizottságainak megválasztása

Farkas Sándor polgármester: Az Mötv. 57.§ (1) bekezdése lapján kötelezően létre kell
hozni a Pénzügyi Bizottságot valamint Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó, Ellenőrző és
Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság. Továbbá az átruházott szociális hatáskörök folyamatos
ellátása érdekében szükséges létrehozni szociális és egészségügyi bizottságot. Az előző ciklusban
működött településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság is, de ezt jelenleg most nem kívánjuk
megalakítani.
A testület kíván más bizottságot létrehozni? Más bizottságra javaslat nem érkezett.
Az említett bizottságok tagjaira és elnökére teszek most javaslatot.
Pénzügyi Bizottság : elnökének Kecsőné Vitkovics Enikőt tagjainak Czuczor Péterné és Berczédi
Dénes képviselőt javaslom.
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének Stekkelpak Csillát, tagjainak Kecsőné Vitkovics Enikő
és Czuczor Péterné képviselőket javaslom. Külsős tagnak Csomos Györgynét javaslom.
Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó, Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnökének

Fűr Zoltánt, tagjainak Stekkelpak Csillát és Berczédi Dénest javaslom
Van más javaslat az elhangzottakkal kapcsolatban?
15

Farkas Sándor polgármester: Kérem, hogy aki a pénzügyi bizottságba javasolt személyek
megválasztásával egyetért kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testületet a Pénzügyi Bizottság
elnökét és tagjait a javasolt személyekkel egyhangú szavazattal megválasztotta.
74./2014.(X.21.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság elnökének Kecsőné
Viktovics Enikő képviselőt, tagjainak Czuczor Péterné és Berczédi Dénes képviselőket
választotta meg.
Felelős: Farkas Sándor
Határidő: azonnal

Farkas Sándor polgármester: Kérem, hogy aki a szociális és egészségügyi bizottság ba
javasolt személyek megválasztásával egyetért kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testületet a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnökét és tagjait a javasolt személyekkel egyhangú szavazattal
megválasztotta.

75./2014.(X.21.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnökének Stekkelpak Csilla képviselőt, tagjainak Kecsőné Vitkovics Enikő és Czuczor
Péterné képviselőket, külső tagként pedig Csomós Györgynét választotta meg.
Felelős: Farkas Sándor
Határidő: azonnal
Farkas Sándor polgármester: Kérem, hogy aki a Vagyonnyilatkozat nyilvántartó, ellenőrző
és összeférhetetlenséget vizsgáló bizottságba javasolt személyek megválasztásával egyetért
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testületet a Vagyonnyilatkozat
nyilvántartó, ellenőrző és összeférhetetlenséget vizsgáló bizottság elnökét és tagjait a javasolt
személyekkel egyhangú szavazattal megválasztotta.
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76./2014.(X.21.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat nyilvántartó,
ellenőrző és összeférhetetlenséget vizsgáló bizottság elnökének Fűr Zoltán képviselőt,
tagjainak Stekkelpak Csilla és Berczédi Dénes képviselőket választotta meg.
Felelős: Farkas Sándor
Határidő: azonnal

VII.

Napirendi pont: Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: A továbbiakban szeretném tájékoztatni a tisztelt
képviselő-testületet az Mötv.-ben szereplő új jogintézményről, mely a méltatlanság
jogintézménye. Az összeférhetetlenség fennállása esetén a képviselő maga döntheti el, hogy a
jogellenes helyzetet hogyan szüntetheti meg, addig a méltatlanság esetében erre nincs
lehetőség A méltatlanság okait az Mötv. 38.§ (1) bekezdése szabályozza. A továbbiakban az
önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni
felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adói
adatbázisba, melyet elektronikus úton tehet meg, valamint az önkormányzati képviselő
megválasztását követő 30 napon belül, majd minden naptári év január 1. napjától számított 30
napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni, mely közérdekből nyilvános az ellenőrzéshez
szükséges azonosító kivételével.
A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség nem teljesítéséig, a képviselő nem gyakorolhatja
tisztségéből fakadó jogait, tiszteletdíjat, költségtérítést nem kaphat.
VIII. Napirendi pont:Polgármester programjáról szóló beszámoló
Farkas Sándor polgármester: Mint bizonyára ismert a képviselő-testület előtt, a
polgármesternek a választás követő 6 hónapon belül írásban kell előterjesztenie és
elfogadtatnia a ciklus végéig szóló Gazdasági Programját. Mivel ez már a harmadik ciklus,
amelyben gazdásági programot kell készítenem ezért ezek a programok szükségszerűen a
folyamatosságot kell, hogy tükrözzék, vagyis az újabbak mindig az előző programokra
épülnek. A választási kampányunk során a választókhoz szóló kiadványaikban ezekről a
programokról, valamennyi jelenlévő képviselővel már egyeztettünk, tehát senki előtt nem
tartalmaz újdonságot. Ugyanis a választások eredményeként, a választóink jóvoltából minket,
kormánypárti képviselőket bíztak meg az elkövetkezendő 5 évre Verpelét város ügyeinek
intézésére. Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy ez mekkora megtiszteltetés és egyúttal
mekkora felelősséget jelent mindannyiunk számára. Természetesen most nem kell a
Gazdasági Programot elfogadásra javasolható állapotban előterjesztenem, azonban főbb
célkitűzéseinkről mindenképpen érdemes beszélni. Az előző programunk egyik nagyon fontos
eleme volt a várossá nyilvánítás kezdeményezése, amit akkor nem pusztán célként, hanem
eszközként fogalmaztunk meg. Eszközként azért, hogy a községekhez, nagyközségekhez
képest nagyságrendekkel nagyobb település fejlesztési forrásokhoz jussunk. A várossá
válásunk komoly munka eredményeként megtörtént, így tehát következő legfontosabb
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feladatunk, hogy ezeket a forrásokat elérjük. Ehhez azonban egy Integrált Településfejlesztési
Stratégiát, Integrált Városfejlesztési Stratégiát kell készítenünk. Ezek a dokumentumok
jogszabályban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek kell, hogy megfeleljenek,
éppen ezért ezt minden település erre a feladatra alkalmas városfejlesztéssel foglalkozó
tervező irodákkal készítteti el. Fontos, hogy ezek a dokumentumok rendelkezésre álljanak
abban az időben amikor a településfejlesztéssel foglalkozó EU-s pályázatok kiírásra kerülnek,
hogy késedelem nélkül be tudjuk nyújtani majd pályázatainkat. Sokszor beszéltünk már arról,
hogy a település központunk mennyire zsúfolt és eredeti funkciójának már alig tud
megfelelni. Szükséges tehát egy teljes településközpont rehabilitációs tervet elkészítenünk és
annak megvalósításához pályázati forrást találni.
Örökös probléma a település csapadékvíz és belvíz elvezetésének nem megfelelő állapota.
Már az előző ciklusban is ígértük, hogy megnyugtató és biztonságos megoldást csak EU-s
forrásból valósíthatunk meg. Készültek már erre vonatkozó tanulmányok és tájékoztató
jellegű költségbecslések, amelyek szerint egy ilyen beruházás közel milliárdos nagyságrendű.
Ahhoz azonban, hogy egy ilyen pályázaton részt vehessünk első körben meg kell
terveztetnünk, és jogerős építési engedélyt kell szereznünk a beruházás elindításához.
Feladatunk tehát, hogy találjuk egy erre alkalmas tervezőirodát és elkészítessük a műszaki
dokumentációt. Mondanom sem kell, hogy csupán az előkészületi költségek tehát a tervezési
és hatósági díjak alapból akár 6-10 millió forintba is kerülhetnek, de ezek megléte
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a pályázatokon egyáltalán elindulhassunk. Ez szinte minden
EU-s pályázatra érvényes.
Következő fontos célunk a belterületi útfelújítások folytatása. Már 2006-ban elfogadott
Gazdasági Programunkban meghatároztuk a Verpelét belterületi útjainak felújítási sorrendjét.
Itt első helyen szerepel az akkor legrosszabbnak vélt Rákóczi, Dobó, Sallai utak felújítása. Ezt
abban a ciklusban sikerült megvalósítanunk. A következő legrosszabbnak ítélt utak a LehelKapás-Kölcsey. Ezekre jogerős építési engedéllyel rendelkezünk, ami négy évvel ezelőtt
közel két millió forintba került. Tehát ha lesz belterületi útfelújításra kiírt pályázat ezzel
fogunk kezdeni. A következőkben pedig, vagy az előzőekkel egy időben szükséges még
megújítani a Kastély út Művelődési Háztól a Keletifény útig tartó szakaszát, a Hegy útnak, a
Zrínyi úttól a Keletifény útig tartó szakasza, a Keletifény útról nyíló Kiskút út Liget útig tartó
szakasza, Árpád út teljes terjedelmében, Keletifény út Bezerédi úttal összekötő szakasza,
Vásártér út, Széchenyi-Kisfaludy utakat összekötő út, hogy csak a legfontosabbakat említsem.
A KEOP 7.1.0 pályázatban első lépésként mintegy 15 millió forintból elkészítettük a település
szennyvíztisztító telepének bővítését és a szennyvízhálózat rákötéseinek bővítését. Erre
vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezünk arra várunk most már, hogy kijöjjön a
megvalósítást támogató pályázat. Ennek a beruházásnak a megvalósítása az előzetes
költségbecslés szerint hat-nyolcszázmillió forint nettó összegbe kerülhet. Minderre azért van
szükség, mert jelenlegi tisztítórendszerünk már jelentősebb vízfelhasználót nem tud
befogadni, illetve a jelenlegi technológia szennyvízkibocsájtási tényezője meghaladja a
szabványba kiadott paramétereket. Ezért az EU az ilyen településeket úgynevezett derogációs
eljárásban kötelezi a határértéken belüli szennyvízkibocsájtásra és erre forrást is biztosít.
Az ivóvízhálózatunk és víznyerő kútjaink is megértek felújításra. Köztudomásunk, hogy
ivóvízhálózatunk gerincvezetékeit a 60-as években azbeszt cement csővezetékkel építették ki,
ami mára elavult és egészségtelen tehát a felújításán mielőbb gondolkodnunk kell. Szintén
probléma, hogy kevés mélyfúrású kúttal rendelkezünk a felszíni kútjaink pedig 20 német
keménységű fok feletti vizet szolgáltatnak, magyarul nagyon vízköves. Ezért az ÉRV Zrt.-től
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kapott víziközmű bérleti díjból és pályázati forrásból mélyfúrású kutakat kell létesíteni, hogy
a lakosság egészséges ivóvízhez juthasson.
Megoldásra váró probléma, hogy a most már nagy létszámú iskolánk diákjai és a verpeléti
sportszerető fiatalok nem tudnak hol sportolni, mert nincs erre alkalmas létesítményünk. Meg
kell találnunk tehát a megoldást, hogy egy erre alkalmas sportcsarnokot megépítsünk. Ez
sajnos saját erőből szóba sem jöhet, tehát ide is hozzávetőlegesen 2-300 millió forintos
pályázati forrást kell szerezni.
Verpelét mindig is híres volt negyedévente megrendezésre kerülő állat és kirakodóvásárról,
ami sajnos az elmúlt tíz évben gyakorlatilag megszűnt. Minden közmeghallgatáson szóba
kerül ez a kérdés, tehát a lakosok részéről igény mutatkozik ennek visszaállítására. Most hogy
a hulladéklerakó rekultivációja megtörtént érdemes foglalkozni a gondolattal, hogy a
valamikori Vásártér helyén a EU-s szabályoknak megfelelő, kiszolgáló létesítményekkel
ellátott Vásárteret hozzunk létre. Az előre látható magas költségek miatt nyílván ez is csak
pályázat útján képzelhető el.
Nemcsak divat ma már, hanem gazdasági szükségszerűség is, hogy az intézmények
energiaellátását hagyományos rendszerek helyett megújuló energiaforrásokkal helyettesítsük.
Nyílván ezeket nem lehet egyszerre megvalósítani, mert mindegyik intézménynek más a
funkciója, ezért folyamatosan figyelnünk kell, hogy éppen melyik intézménynek a felújításába
fér bele energia racionalizálás is. A legutóbbi ilyen próbálkozásunk az iskola villamosenergia
ellátásának részbeni kiváltását célzó 20kw teljesítményű solárcellás minierőmű létesítése.
A teljesség igénye nélkül legfontosabb célkitűzéseinket a most felsorolt programelemek
alapján határoznám meg. A hat hónapon belül benyújtandó gazdasági programunkat, tehát
ezek alapján fogom kidolgozni.
Más tárgyban bejelentés nem érkezett az ülést b e z á r o m .
k.m.f.
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