
Kenézlő Községi Önkormányzat 

    Képviselő-testülete 

 

Szám: 506-9/2010.  

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én 14 órai 

kezdettel megtartott alakuló üléséről. 

 

Az ülés helye: Kenézlő Községháza. 

 

Jelen vannak: Hunyadi Tibor polgármester, Géczi Ernő, Komló Zsoltné, Pápai Attila, Sze-

mán Csaba, Tamás István és Tóth Béla képviselők. 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Battáné Oreskó Éva jegyző 

 

Meghívott vendég: Komló Albertné Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese. 

 

Géczi Ernő korelnök köszöntötte a HVB elnökét, az ismételten megválasztott polgármestert 

és a megválasztott képviselőket, valamint a jegyzőt. Elmondta, hogy a jelenléti ív 

alapján megállapítható, hogy a megválasztott polgármester és képviselők az alakuló 

ülésen megjelentek, az határozatképes. Ezt követően kérte a jelenlévő polgármestert 

és képviselőket, hogy szavazzanak a napirendi javaslatról.  

 

A képviselők egyhangúlag az alábbi napirendet fogadták el.  

 

N A P I R E N D 

 

1./  Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről. 

      Előterjesztő: Géczi Ernő korelnök és a HVB elnökhelyettese 

2./  Képviselő-testület tagjainak eskütétele, a megbízólevelek átadása. 

      Előadó: Géczi Ernő korelnök és a HVB elnökhelyettese 

3./  Polgármester eskütétele. 

      Előadó: Géczi Ernő korelnök 

4./  Polgármester illetményének megállapítása. 

      Előadó: Géczi Ernő korelnök 

5./  Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása, eskütétele. 

      Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

6./  Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

      Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

7./  Bizottsági tagok megválasztása. 

      Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

8./ Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabály-

zatáról szóló 7/2003. (V. 8.) számú önkormányzati rendelet módosítása. 

      Előadó: Hunyadi Tibor polgármester  

 9./ Ideiglenes bizottság létrehozása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára. 

      Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 
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10./ Állami Számvevőszék számvevői jelentésének ismertetése és intézkedési terv elfogadása. 

       Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

11./ Kenézlő Község Önkormányzatának 2011-2014. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési 

terve és a 2011. évi belső ellenőrzési terve. 

       Előterjesztő: Battáné Oreskó Éva jegyző 

12./ Egyéb ügyek megtárgyalása 

       Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

 

1./ Napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről. 

Előadó: Géczi Ernő korelnök, HVB elnökhelyettese  

(A tájékoztató a képviselőknek a meghívóval megküldésre került) 

 

Géczi Ernő korelnöke elmondta, a HVB elnökének akadályoztatása miatt az elnökhelyettes 

terjeszti elő a napirendi pontot, majd kérte, hogy az írásos beszámolóval kapcsolat-

ban kiegészítését - amennyiben van -, tegye meg. 

 

Komló Albertné a HVB elnökhelyettese az írásos előterjesztés kiegészítéseként elmondta, 

hogy az írásos előterjesztésben részletesen leírásra került minden az önkormányzati 

választással kapcsolatosan. Kiegészítésként megjegyezte, a kilencvenes évek válasz-

tásaihoz viszonyítva a választók részvétele a választáson növekszik, vagy ma válasz-

tás eredménye egyre inkább a többség akaratát fejezi ki, majd köszönetet mondott 

mindenkinek, aki a választásban részt vett, a megválasztott polgármesternek és a 

képviselőknek gratulált a megválasztásukhoz. Munkájukhoz sok sikert, egészséget és 

sok szép és jó feladatot kívánt az elkövetkező ciklusban. Továbbá  a település érde-

kében közösen egymással összefogva a problémákat megoldva, együttműködő mun-

kát kívánt.                                                                         

 

Hozzászólás nem volt, a képviselők a HVB elnökhelyettesének tájékoztatóját egyhangúlag, 6 

igen szavazattal, tartózkodó és ellenszavazat nélkül tudomásul vették.     

 

2./ Napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Képviselő-testület tagjainak eskütétele, a megbízólevelek átadása. 

Előadó: Géczi Ernő korelnök és a HVB elnökhelyettese 

 

Géczi Ernő korelnök felkérte a HVB elnökhelyettesét az eskü kikérésére a képviselő-testület 

tagjaitól. 

 

Komló Albertné a választási bizottság elnökhelyettese megkérte a képviselőket, az eskü leté-

telére szíveskedjenek felállni és az eskü szövegét elmondani.   

 

A képviselők a Választási Bizottság Elnöke után az alábbi esküt tették le: 

 

    Én, …………..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 

a (Kenézlő település) fejlődésének előmozdítása 

és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
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teljesítem. 

(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő 

meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen! 

 
 

Az eskü letételét követően a Helyi Választási Bizottság Elnökhelyettese a képviselőknek kü-

lön-külön átadta a megbízóleveleket. 

 

3./ Napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Polgármester eskütétele 

Előadó: Géczi Ernő korelnök 

 

Géczi Ernő korelnök felkérte a helyi választási bizottság elnökhelyettesét és a polgármestert 

az eskü letételére. 

 

 

A felkérést követően Hunyadi Tibor polgármester az alábbi esküt tette le a HVB elnökhelyet-

tese és a képviselő-testület előtt: 

 

Én, Hunyadi Tibor esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkot-

mányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot 

megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Kenézlő település fejlődésének 

előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
 (A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) 

 

Isten engem úgy segéljen! 

 

4./ Napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Polgármester illetményének megállapítása. 

Előadó: Géczi Ernő korelnök 

 

Géczi Ernő korelnök elmondta, hogy a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásá-

ról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdése alapján a 

mindenkori köztisztviselői illetményalap, (jelenleg 38650,- ft) és az 1994. évi LXIV. 

törvény 3. § (2) bekezdése szerint a település lakosságszáma alapján meghatározott 

szorzószám (mely településünk esetén 8,5-11,0) szorzataként, összegszerűen kell 

megállapítani. Az ismételten megválasztott polgármester illetménye nem lehet keve-

sebb a megválasztását megelőző illetményétől, mely 425.150,- Ft volt.  

            Az elmúlt ciklusban az 1994. LXIV. tv. 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 

polgármester részére az illetménye 30 %-ának megfelelő összegű költségtérítés, illetve 

átalány volt megállapítva, mely megállapítását szintén kéri a polgármester. Ezt köve-

tően kérte a képviselők hozzászólását. 

 

Hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalt megelőzően a polgármester bejelentette személyes érintettségét és azt, hogy 

saját elhatározásából a döntéshozatalban nem kíván részt venni. A polgármester bejelenté-

sét a képviselő-testület tudomásul vette, a döntéshozatalból nem zárta ki.   
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Géczi Ernő korelnök, mivel más hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket, hogy szavaz-

zanak a polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapításáról az előbb ismer-

tetett összegben. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodó szavazattal az 

alábbi határozatot fogadták el: 

 

 

26/2010. (X. 14.) számú képviselő-testületi határozat  

               Tárgy:  Hunyadi Tibor polgármester illetményének megál-

lapítása.                        

 

Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

2010. október 3-án tartott önkormányzati képviselők és 

polgármester választáson megválasztott és az alakuló ülé-

sen esküt tett Hunyadi Tibor polgármester illetményét – az 

1994. évi LXIV. törvény  3. § (2) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel - a megválasztásától, 2010.  október 3-tól 

kezdődően havonta bruttó 425.150,- Ft-ban (azaz Négy-

százhuszonötezer-egyszázötven forintban) állapítja meg.  

 

Képviselő-testület a 1994. LXIV. 18. § (2) bekezdésében 

foglaltak alapján a polgármester részére - a polgármesteri 

tisztségének ellátásával összefüggő kiadások fedezésére -  

az  illetményének 30 %-ával  megegyező  összegű 

(127545,- Ft) átalányt állapít meg 2010. október 3-tól.    

 

A képviselő-testület döntésével kapcsolatos intézkedések 

megtételéről a jegyző köteles gondoskodni. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2010.10.30. 

 

 

A határozathozatalt követően Géczi Ernő korelnök a képviselő-testület ülésének vezetési jogát 

átadta a polgármesternek. 

 

        

5./ Napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása, eskütétele. 

Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

 

 

Hunyadi Tibor polgármester köszöntötte a képviselőket, elmondta, örül annak, hogy együtt 

dolgozhat a megválasztott képviselő-testülettel Kenézlő településért, mint az eskü szö-

vegében is szerepelt. A munkáját a képviselő-testület jól végezte az elmúlt ciklusban, 

ezért választotta újra a település választópolgárai.   Elmondta a napirend keretében, hogy 

az önkormányzati törvényben foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület a pol-

gármester javaslata alapján titkos szavazással alpolgármestert köteles választani. Erre a 
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tisztségre Géczi Ernő képviselőt javasolja, aki az előző három ciklusban is betöltötte ezt 

a tisztséget, és közösen eredményesen tudtak dolgozni.  

         Elmondta, hogy a jelölt az ülést megelőzően történt egyeztetés alapján hozzájárult, hogy 

személyét érintően a napirend tárgyalása nyilvános ülés keretében történjen. 

 

Hunyadi Tibor polgármester, mivel más hozzászólás nem volt, megkérte a képviselőket, 

hogy a szavazás lebonyolítása céljából 3 tagú szavazatszámláló bizottságot válasszanak.  

         A bizottság elnökének és tagjainak javasolta: Pápai Attila, Komló Zsoltné és Tóth Béla 

képviselőket.   

 

Hozzászólás nem volt, a képviselők a polgármester által elmondottakat a bizottság létrehozá-

sával és tagjaival kapcsolatban egyhangúlag elfogadták. 

 

A döntéshozatalt megelőzően a három bizottsági tagjelölt hozzájárult a választás nyilvános 

ülésen történő megtartásához és egyidejűleg bejelentették személyes érintettségüket. 

 

A képviselő-testület a bejelentett személyes érintettséget tudomásul vette, de a döntéshozatal-

ból nem zárták ki a bizottsági tagjelölteket.  

 

Ezt követően a képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az 

alábbi határozatot fogadták el: 

  
 

 27/2010. (X. 14.) számú képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Szavazatszámláló bizottság létrehozása az alakuló 

ülésen  történő titkos szavazások lebonyolításához. 

 

 Kenézlő Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgár-

mester megválasztásához a titkos szavazás lebonyolítása 

céljából szavazatszámláló bizottságot hoz létre, elnökének: 

Pápai Attila képviselőt, tagjainak: Komló Zsoltné és Tóth 

Béla képviselőket választották. 

 

 A szavazatszámláló bizottság feladatát kizárólagosan az 

alakuló ülésen gyakorolja.  

    

  

Hunyadi Tibor polgármester ezt követően felkérte a bizottságot, hogy az alpolgármesteri 

választással kapcsolatos szavazást bonyolítsa le. 

 

A szavazás megkezdése előtt Géczi Ernő alpolgármester-jelölt bejelentette személyes érin-

tettségét. Képviselő-testület Géczi Ernő bejelentett személyes érintettségét tudomásul vette a 

döntéshozatalból nem zárta ki.     

 

A titkos szavazás megtörténtét követően Pápai Attila ideiglenes bizottság elnöke ismertette a 

szavazás eredményét, mely alapján Géczi Ernő alpolgármester-jelöltet 7 igen szavazattal, nem 

szavazat és tartózkodó szavazat nélkül alpolgármesternek megválasztották. 

 

Hunyadi Tibor polgármester ezt követően felkérte az ismételten megválasztott alpolgármes-

tert, hogy az esküt tegye le.  
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Géczi Ernő alpolgármester megköszönte a képviselők bizalmát és az alábbi esküt tette le a 

polgármester és képviselő-testület előtt: 

 

„Én, Géczi Ernő esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; 

az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomá-

somra jutott titkot megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a 

(Kenézlő település) fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érde-

kében lelkiismeretesen 

teljesítem. 

 (A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) 

 

Isten engem úgy segéljen! 

 

 

A képviselők a titkos szavazás eredménye 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodó sza-

vazat nélkül, az eskü letételét követően az alábbi határozatot fogadták el: 

 

 

 28/2010. (X. 14.) számú képviselő-testületi határozat 

 Tárgy: Géczi Ernő alpolgármesternek történő megválasz-

tása. 

 

Kenézlő Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

előterjesztése alapján tagjai sorából titkos szavazással 

Géczi Ernő képviselőt társadalmi megbízatású alpolgár-

mesternek megválasztotta. 

 

A megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármester a 

képviselő-testület előtt az esküt letette.  

 

                                             

 

6./ Napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

 

Hunyadi Tibor polgármester elmondta, hogy az alakuló ülésen a társadalmi megbízatású 

alpolgármester megválasztását követően kell meghatározni a tiszteletdíját is. Javasolta, 

hogy az előző ciklusban meghatározott összeg szerinti legyen a költség átalánnyal 

együtt, mely a tiszteletdíj 20 %-a volt. Ezt követően ismertette a határozati javaslatot, 

majd elmondta, hogy az előzetes egyeztetés alapján a napirend nyilvános tárgyalásához 

az alpolgármester hozzájárult. 

 

 

Hozzászólás:  

 

A döntéshozatal előtt Géczi Ernő alpolgármester bejelentette személyes érintettségét és el-

mondta, hogy saját elhatározásából a döntéshozatalban nem kíván részt venni. A bejelentést 

a képviselő-testület tudomásul vette és a döntéshozatalból nem zárta ki.    
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Hunyadi Tibor polgármester a szavazás előtt ismertette a képviselőkkel a határozati javasla-

tot, majd a képviselők egyhangú döntéssel 6 igen szavazattal, 1 tartózkodó szava-

zattal, ellenszavazat  nélkül az alábbi határozatot fogadták el: 

 

 

29/2010. (X. 14.)  számú képviselő-testületi határozat 

Tárgy:  Géczi Ernő alpolgármester tiszteletdíjának megál-

lapítása.                        

 

Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pol-

gármester előterjesztése alapján -1990. évi LXV. törvény 

43. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - so-

raiból titkos szavazással Géczi Ernő képviselőt társadalmi 

megbízatású alpolgármesternek megválasztotta. 

 

A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgár-

mester illetményét (a többször módosított 1994. évi LXIV. 

tv 4. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével) ha-

vonta bruttó 75.000,- Ft-ban (azaz Hetvenötezer forint-

ban) határozza meg, ismételt megválasztásától (2010. ok-

tóber 3) kezdődően. 

 

Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

2003. évi XLV. törvénnyel módosított 1994. évi LXIV tör-

vény 18. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 2010. októ-

ber 3-tól Géczi Ernő alpolgármester részére - az alpol-

gármesteri tisztségének ellátásával összefüggő kiadások 

fedezésére - tiszteletdíjának 20 %-ával megegyező összegű 

(15.000,- Ft) átalányt állapít meg.  

 

A képviselő-testület döntésével kapcsolatos intézkedések 

megtételéről a jegyző köteles gondoskodni. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2010.10.30. 

   
7./ Napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Bizottsági  tagok megválasztása. 

Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

 

Hunyadi Tibor polgármester elmondta, hogy a jelenleg hatályban lévő SZMSZ alapján mű-

ködő bizottságok tagjainak a megválasztására kerülne sor a napirend keretében. 

Ezt követően a polgármester felolvasta a jelölteket bizottságonként. Ügyrendi  

                  Bizottság elnökének: Pápai Attila képviselőt, elnökhelyettesnek Komló Zsoltné és 

Tóth Béla képviselőket, külsős tagnak Horváth Ferencet javasolta. Szociális Bi-

zottság megválasztására nem kerülne sor, mivel az előző ciklus utolsó két évében 

már nem működött.   
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A képviselők a bizottsági tagok ismertetése előtt hozzájárultak a napirend nyilvános ülésen 

történő tárgyalásához, a polgármester ismertette, hogy a bizottság nem képviselő tagjaival 

történt előzetes egyeztetés alapján hozzájárultak a napirend nyilvános ülésen történő tárgya-

láshoz. 

 

Hozzászólás: 

 

Mivel más hozzászólás nem volt, a polgármester külön-külön feltette szavazásra a bizottsá-

gokba jelölt képviselők és nem képviselők személyét. 

 

Elsőként Pápai Attila képviselő Ügyrendi Bizottság elnökének történő megválasztásáról kérte 

a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

A szavazás előtt Pápai Attila képviselő bejelentette személyes érintettségét, melyet a képvise-

lő testület tudomásul vett, de a döntéshozatalból nem zárta ki. 

 

A képviselő-testület Pápai Attila képviselőt 6 igen szavazattal, 1 tartózkodó szavazattal, ellen-

szavazat nélkül az Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztotta.     

 

Második jelöltként Komló Zsoltné képviselő Ügyrendi Bizottság elnökhelyettesének történő 

megválasztásáról kérte a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

A szavazás előtt Komló Zsoltné képviselő bejelentette személyes érintettségét, melyet a kép-

viselő testület tudomásul vett, de a döntéshozatalból nem zárta ki. 

 

A képviselő-testület Komló Zsoltné képviselőt 6 igen szavazattal, 1 tartózkodó szavazattal, 

ellenszavazat nélkül az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztotta.     

 

Harmadik jelöltként Tóth Béla képviselő Ügyrendi Bizottságba történő megválasztásáról kérte 

a képviselőket, hogy szavazzanak.  

A szavazás előtt Tóth Béla képviselő bejelentette személyes érintettségét, melyet a képviselő 

testület tudomásul vett, de a döntéshozatalból nem zárta ki. 

 

A képviselő-testület Tóth Béla képviselőt 6 igen szavazattal, 1 tartózkodó szavazattal, ellen-

szavazat nélkül az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztotta.     

 

Negyedik jelöltként Horváth Ferencet az Ügyrendi Bizottságba történő megválasztásáról kérte 

a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

A képviselő-testület Horváth Ferenc külsős tagot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodó szavazat nélkül az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztotta.     

 

Hunyadi Tibor polgármester a szavazást követően kérte a képviselőket, hogy szavazzanak az 

előző szavazást figyelembe véve, most már az Ügyrendi Bizottság megválasztott tag-

jainak teljes összetételéről. 

 

A képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi határo-

zatot fogadta el: 
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30/2010. (X. 14.) számú képviselő-testületi határozat 

Tárgy:  Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása 

 

Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti 

és Működési Szabályzata alapján létrehozott Ügyrendi Bizott-

ság elnökének: 

                     Pápai Attila képviselőt,                

tagjainak: 

Komló Zsoltné és  

                         Tóth Béla képviselőket, valamint 

                         Horváth Ferenc nem képviselőt  

 választotta meg. 

  

                                       

  

8./ Napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Sza-

bályzatáról szóló 7/2003 (V. 8.) számú önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

 

Hunyadi Tibor polgármester a napirend keretében elmondta, hogy az önkormányzat szerve-

zeti és működési szabályzatát elfogadó 7/2006. (V. 8.) számú önkormányzati rendelet 

1 számú mellékletét módosítani szükséges, mivel a bizottság tagjainak személyében 

is változás történt az előző szavazás eredményeként, továbbá javasolja, hogy Szociá-

lis Bizottság megválasztására ne kerüljön sor. Az utóbbi két évben már feladatot nem 

végzett a bizottság, mivel a szociális törvényből eredően a hatáskörök a bizottság ha-

tásköréből a gyorsabb intézés céljából a polgármester hatáskörébe kerültek át. Ezt 

követően kérte a képviselőket, hogy a kiadott rendelettervezettel kapcsolatosan te-

gyék meg hozzászólásaikat.  

 

 

Hunyadi Tibor polgármester, mivel hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, hogy sza-

vazzanak az ismertetett rendelettervezetről. 

 

A képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi rende-

letet fogadták el: 

 

Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

12/2010. (X. 21.) rendelete  

Kenézlő Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 

Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1994. 

évi LXIII. törvénnyel módosított 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bek. a.) pontja, illetve 18. § (1) 

bek. alapján elfogadott szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (V. 11.) rendele-

tét (melyet módosított a 14/2007. (XI. 29.) és a 3/2008. (II. 15.) rendelet) az alábbiak szerint 

módosítja. 

1. § 

A 7/2007. (V. 11.) rendelet 6. § helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„6. §  
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(1) A Képviselő-testület tagjainak száma 6 fő. A Képviselő-testület tagjainak névsorát az 

1. számú függelék tartalmazza. 

 

2. § 

A 7/2007. (V. 11.) rendelet 31., 32, 33 § helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek és a 34. § 

hatályát veszti kerül: 

„A Képviselő-testület bizottságai 

31. § 

- A Képviselő-testület egy bizottságot hoz létre: az Ügyrendi Bizottságot. 

(1) A Képviselő-testület egyes feladatok ellátására ideiglenes bizottságokat is alakíthat. 

(2) Az Ügyrendi Bizottság tagjainak a névsorát a 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

32. § 

(1) A bizottság szükség szerint ülésezik. 

(2) Az ülés összehívásáról, vezetéséről a bizottság elnöke gondoskodik, akadályoztatása 

esetén a bizottság elnökhelyettese. A bizottságok technikai feladatainak ellátását a Hi-

vatal biztosítja. 

33. § 

Az Ügyrendi Bizottság feladatköre: 

- véleményezi az önkormányzati rendelettervezeteket, illetőleg részt vesz az elő-

készítésükben, 

- lebonyolítja a Képviselő-testület ülésein a titkos szavazásokat, 

- javaslatot tesz a polgármester illetményemelésére, 

- figyelemmel kíséri az önkormányzati rendelet végrehajtását, 

- eljár az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségi ügyeinek kivizsgálásá-

ban,  

- nyilvántartja a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatko-

zatát, szükség esetén elvégzi a vagyonnyilatkozathoz kapcsolódó ellenőrzési 

feladatokat. 

 

34. § 

Hatályát veszti 

 

3. §  

A 7/2007. (V. 11.) rendelet 42. § helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„42. § 

E rendelet: 

- 1.  számú melléklet: Az önkormányzati bizottság tagjainak jegyzéke. 

- 1.  számú függelék: A települési képviselők névsora, 

- 2. számú függelék: Kenézlő Községi Önkormányzat hatályos önkormányzati 

rendeleteinek nyilvántartása. 

4. § 

E rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 

 

 

 

 

9./ Napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Ideiglenes Bizottság létrehozása a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatára. 

Előadó: Hunyadi Tibor polgármester   
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Hunyadi Tibor polgármester a napirend keretében elmondta, hogy az Önkormányzati tör-

vényt módosító 1994. évi LXIII. törvény 62. § (5) bekezdése alapján a megalakult 

új önkormányzatok az alakuló ülést követő 6 hónapon belül felülvizsgálják a Szer-

vezeti és Működési Szabályzatukat. E munka elvégzésre ideiglenes bizottság alakí-

tására kerül sor, mely elnökének Pápai Attila képviselőt, tagjainak Szemán Csaba 

képviselőt és Dr. Kovács Ferencet javasolta. A polgármester elmondta, hogy a je-

löltek a nyilvános ülés tárgyalásához előzetes egyeztetés alapján hozzájárultak. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a ide-

iglenes bizottság létrehozásáról és összetételéről. 

 

A döntéshozatal előtt a bizottsági jelöltek bejelentették személyes érintettségüket, melyet a 

képviselő-testület tudomásul vett, de döntéshozatalból nem zárta ki a képviselőket. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi 

határozatot fogadták el:   

 

31/2010. (X. 14.) számú képviselő-testületi határozat 

                                                 Tárgy:  Ideiglenes Bizottság létrehozása a Szervezeti és Műkö-

dési Szabályzat felülvizsgálatára. 

 

Kenézlő Önkormányzat Képviselő-testülete az 1994. évi LXIII. 

törvény 62. § (5) bekezdésére figyelemmel a Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzat felülvizsgálatára ideiglenes bizottságot hoz 

létre.    

 A SZMSZ felülvizsgálatára létrehozott bizottság elnökének Pá-

pai Attila képviselőt, tagjainak: Szemán Csaba Képviselőt és 

Dr. Kovács Ferencet választja.  

Az ideiglenes bizottság feladata a Szervezeti és Működési Sza-

bályzat felülvizsgálata. 

Az ideiglenes bizottságnak a végzett munkájáról a képviselő-

testületnek 2011. április 30-ig kell beszámolnia, az új illetve a 

módosított SZMSZ egyidejű beterjesztésével.  

 

Felelős: bizottság elnöke, jegyző 

Határidő: 2010. április hó 

 

 

10./ Napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Állami Számvevőszék számvevői jelentésének ismertetése és intézkedési terv elfoga-

dása. 

Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

 

Hunyadi Tibor polgármester kérte a képviselőket, hogy a kiküldött ÁSZ jelentéssel és azzal 

kapcsolatosan készített intézkedési tervvel kapcsolatosan tegyék meg észrevételei-

ket.  

 

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a ki-

küldött határozati javaslatról. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi 

határozatot fogadták el:   

 

32/2010. (X. 14.) számú képviselő-testületi határozat 

                                                 Tárgy: Állami Számvevőszék számvevői jelentésének megtár-

gyalása. 

 

Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismer-

te és megtárgyalta az Állami Számvevőszék számvevői jelenté-

sében foglaltakat. A jelentés a 2010. augusztus 30-tól 2010. 

szeptember 10-e között Kenézlő Község Önkormányzata gaz-

dálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzése során tapasztal-

takat tartalmazza, melyben leírt javaslatokat elfogadja és ab-

ban foglaltak végrehajtása érdekében a határozat mellékletét 

képező intézkedési tervet fogadja el. 

 

Felelő: polgármester, jegyző 

Határidő: az intézkedési tervben megjelölt határidők. 

 

 

 

11./ Napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Kenézlő Község Önkormányzatának 2011-2014. évekre vonatkozó stratégiai ellenőr-

zési terve és a 2011. évi belső ellenőrzési terve. 

Előadó: Battáné Oreskó Éva jegyző 

 

Battáné Oreskó Éva jegyző elmondta, hogy a kiküldött előterjesztés és határozati javaslat 

részletesen tartalmazza a belső ellenőrzés stratégia és éves ellenőrzési tervét. Az el-

lenőrzési terv összeállítása során már figyelembe vették az ÁSZ jelentésben foglalt 

javaslatokat is, kérte a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglaltakat fogadják el. 

 

Hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a kiküldött ha-

tározati javaslat elfogadásáról: 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi 

határozatot fogadták el:   

 

33/2010. (X.14.) számú képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Kenézlő Község Önkormányzatának 2011-2014. 

évi belső ellenőrzési stratégiai terve, 2011. évi bel-

ső ellenőrzési terve 

 

Kenézlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta Battáné Oreskó Éva jegyző  Kenézlő Ön-

kormányzatára vonatkozó 2011 – 2014. évi belső ellenőr-

zési stratégiai tervéről és a  2011. évi belső ellenőrzési 

tervről szóló  előterjesztését, és az alábbi határozatot fo-

gadja el: 
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Kenézlő Önkormányzatának 2011 – 2014. évi belső ellen-

őrzési stratégiai tervét a 1. számú melléklet alapján, a 

2011. évi belső  ellenőrzési tervét a 2. számú melléklet sze-

rint jóváhagyja. 

 

Határidő: 2011. dec. 31.  

Felelős: Battáné Oreskó Éva  jegyző 

  

A határozatról értesítést kapnak: 
1. Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszer-

vezetének vezetője 

2. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési 

szervek vezetői 

 

 

12./ Napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: Egyéb ügyek megtárgyalása 

Előadó: Hunyadi Tibor polgármester 

 

Hunyadi Tibor polgármester elmondta, hogy a következő testületi ülésen fognak esküt tenni, 

a Bizottságok nem képviselő tagjai.  

               Elmondta továbbá, a többször módosított a helyi önkormányzati képviselők jogállá-

sáról szóló 1994. évi LIV. törvény 10/A §-a előírja, hogy az önkormányzati képvise-

lők és polgármester a megbízólevél átvételét követő 30. napon belül vagyonnyilat-

kozatot kötelesek tenni.  A vagyonnyilatkozatok kezelését a helyi SZMSZ alapján az 

Ügyrendi Bizottság látja el. 

 

Hozzászólás: 

Tamás István képviselő a napirend keretében javaslatot tett arra, hogy a képviselők a 

kolontári vörösiszap-szennyezés károsultjainak ajánlják fel egy havi tiszteletdíjukat, 

ebben a formában segítsen a kenézlői önkormányzat a rászorultakon. 

Hunyadi Tibor polgármester javasolta, hogy erről a képviselő-testület következő ülésén hoz-

zon döntést és addig pontosítanák, hogy milyen formában nyújthatna segítséget a 

kenézlői önkormányzat a károsultak felé a képviselői külön támogatások kiegészíté-

sével. 

 

A képviselők elfogadták, hogy a feltett javaslatról a következő képviselő-testületi ülésen hoz-

zanak döntést a polgármester által tett javaslat szerint.  

 

Más hozzászólás nem volt, a polgármester az alakuló ülést bezárta. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

Battáné Oreskó Éva                                             Hunyadi Tibor  

                                    jegyző                                                         polgármester 


