
J e g y z ő k ö n y v

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 12.-én megtartott 16 órakor 
kezdődő alakuló üléséről.

Jelen vannak: Gárdonyi Sándorné polgármester
  Boda Csaba képviselő
  Ember Kinga képviselő
  László Péter képviselő
  Mészárosné Deres Tímea képviselő
  Szabadi Attila képviselő
  Tatár Tiborné képviselő

Megjelent meghívottak: Szanyi-Nagy Józsefné jegyző, Braun János főelőadó, Halász 
Istvánné főelőadó, Boda Imréné előadó, Rostás Beáta adminisztrátor, Tóth Jánosné Helyi 
Választási Bizottság elnöke, Sipőcz Zoltán Helyi Választási Bizottság elnök-helyettese, Nagy 
Balázsné jegyzőkönyvvezető.

Lakosság részéről megjelent: 65 fő.

Az alakuló ülésen Tatár Tiborné korelnök köszöntötte a 2010. október 3.-án megválasztott 
képviselőtársait, a polgármester asszonyt, a jegyzőasszonyt, a meghívott vendégeket.

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert 7 főből 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.
A jegyzőkönyv vezetésére Nagy Balázsnét javasolta, akit a testület 7 igen szavazattal, 
határozathozatal mellőzésével elfogadott.
A korelnök javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. A képviselő-testület Boda 
Csaba és Szabadi Attila képviselőt jelölte ki jegyzőkönyv hitelesítésre.

A korelnök javaslatot tett az ülés napirendjére.
A testület az alábbi napirendet fogadta el:

Napirend:

1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek
     átadása
     Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke

2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele
     Esküvevő: Helyi Választási Bizottság elnöke

3./ A polgármester eskütétele
     Esküvevő: korelnök

4./ A polgármester programjának ismertetése
     Előadó: polgármester

5./ A polgármester illetményének megállapítása
     Előadó: korelnök
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6./ Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
     Előadó: jegyző

7./ Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétele
     Előadó: polgármester

8./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
     Előadó: polgármester

9./ Bizottságok megválasztása, nem képviselő tagok eskütétele.
     Előadó: polgármester

10./ SZMSZ felülvizsgálatára megbízás adása
       Előadó: jegyző

11./ Bejelentések

N a p i r e n d:

1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek
     átadása
     Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke

/Tájékoztató csatolva/

Tatár Tiborné korelnök felkérte Tóth Jánosnét, a Helyi Választási Bizottság elnökét, adjon 
tájékoztatást a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának 
eredményéről és a megválasztott képviselőknek, polgármesternek adja át a megbízólevelet.

Tóth Jánosné, a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást adott a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármester választás eredményéről, majd átadta a megválasztott 
polgármesternek és a képviselőknek a megbízólevelet.

A képviselőtestület a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját 
határozathozatal mellőzésével tudomásul vette.

2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele
     Esküvevő: Helyi Választási Bizottság elnöke

/eskü szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva/

Tatár Tiborné korelnök tájékoztatta a testület tagjait, hogy az önkormányzati törvény 19.§. 
(1) bekezdése alapján a települési képviselő az alakuló ülésen esküt tesz. Felkérte Tóth 
Jánosnét, a Választási Bizottság elnökét olvassa elő és fogadja a képviselők eskütételét.

Tóth Jánosné felkérte a képviselőket, szíveskedjenek felállni és mondják utána az eskü 
szövegét.
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A 6 fő képviselő az esküt letette Tóth Jánosné, a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt. Az 
eskü letételéről az esküokmányt a képviselők és az esküvevő aláírták.

3./ A polgármester eskütétele
     Esküvevő: korelnök

Tatár Tiborné korelnök tájékoztatott, hogy az önkormányzati törvény 32. §.-a alapján az 
alakuló ülésen a polgármesternek a képviselőtestület előtt esküt kell tennie. Felkérte Gárdonyi 
Sándorné polgármester asszonyt, szíveskedjen felállni és az eskü szövegét utána mondani.

A polgármester a hivatali esküt a képviselőtestület előtt letette. Az eskü letételéről 
esküokmányt a polgármester és az esküvevő aláírta.

Tatár Tiborné korelnök megállapította, hogy a képviselők és a polgármester eskütételével a 
képviselő-testület megalakultnak tekintendő, ezért az ülés további vezetését átadta Gárdonyi 
Sándorné polgármester asszonynak.

4./ A polgármester programjának ismertetése
     Előadó: polgármester

/Csatolva/

Gárdonyi Sándorné polgármester köszönti a megjelenteket, köszöni a Helyi Választási 
Bizottság és a hivatal munkatársainak a választásokon végzett munkáját, majd ismertette 
programját.

A képviselő-testület a polgármester programját határozathozatal mellőzésével 
tudomásul vette.

5./ A polgármester illetményének megállapítása
     Előadó: korelnök

/Előterjesztés és határozati javaslat csatolva/ 

Tatár Tiborné korelnök: Az önkormányzat pénzügyi helyzetét figyelembe véve, a képviselő-
testület tagjaival egyeztetve Dég polgármesterének eddigi illetményét alapul véve, a
polgármester asszony részére 2010. október 3-tól havi bruttó 356.000,-Ft illetmény 
megállapítását javasolja.
Tájékoztatta a testület tagjait, hogy előzetes egyeztetést követően a polgármester úgy 
nyilatkozott, hogy a döntéshozatalban nem kíván részt venni.

Tatár Tiborné korelnök, szavazásra teszi fel, aki egyetért a polgármester illetményének 
meghatározásával, a határozati javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:



4

Dég Község Önkormányzatának 82/2010.(X. 12.) számú határozata

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV törvény 3.§. (1) és (2) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva Gárdonyi Sándorné főállású polgármester illetményét 2010. 
október 3. napjától havi bruttó 356.000,-Ft-ban állapítja meg.

Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az okiratok elkészítéséről és 
továbbításáról.

Határidő: ülést követő 3 munkanap
Felelős:  jegyző

6./ Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
     Előadó: jegyző

/Előterjesztés csatolva/

Szanyi-Nagy Józsefné jegyző: Az alpolgármester titkos szavazással történő választásának 
lebonyolításához Szavazatszámláló Bizottság létrehozása szükséges. 
Javasolta a bizottság elnökének Ember Kinga képviselőt, tagjainak Boda Csaba és Tatár
Tiborné képviselőket. 

Az érintettek írásban hozzájárultak a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz.

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Dég Község Önkormányzatának 83/2010.(X. 12.) számú határozata

Dég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester 
megválasztásához a titkos szavazás lebonyolítására 3 tagú Szavazatszámláló 
Bizottságot hoz létre: 

Elnöke: Ember Kinga
Tagjai: Boda Csaba

Tatár Tiborné

7./ Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétele
     Előadó: polgármester
/Előterjesztés és határozati javaslat csatolva/

Gárdonyi Sándorné polgármester alpolgármesternek javasolta László Péter képviselőt. 
Kiegészítés, hozzászólás nem volt az alpolgármester jelölésével kapcsolatban, ezért Gárdonyi 
Sándorné polgármester bejelentette, hogy a szavazólapokra László Péter neve kerül fel. 
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Ismertette a szavazás menetét. A szavazás titkos, érvényes a szavazat, ha a jelölt neve melletti 
körbe egymást metsző vonalat húznak. A tisztség betöltéséhez minősített többségű szavazat 
kell. 
László Péter képviselő hozzájárult a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz, és azt nyilatkozta, 
hogy a szavazásban nem kíván részt venni.

A polgármester a titkos szavazás idejére szünetet rendelt el.

--------------------------------

Ember Kinga a Szavazatszámláló bizottság elnöke a szünet után ismertette az alpolgármester 
választás eredményét.
Szavazóként 6 fő jelent meg, az urnában lévő szavazólapok száma 6, a leadott összes szavazat 
száma 6, az érvényes szavazat száma 6 db.
László Péter jelöltre leadott szavazatok száma 6 db igen és 0 db nem szavazat, tehát 
megállapította, hogy a titkos szavazás eredményeként a megválasztott alpolgármester László 
Péter.
A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv az alakuló ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Dég Község Önkormányzatának 84/2010.(X. 12.) számú határozata

Dég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 34.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva László Péter képviselőt alpolgármesterré megválasztotta.

Gárdonyi Sándorné elmondta, hogy a megválasztott alpolgármesternek esküt kell tennie, ezért 
felkérte László Pétert, álljon fel és mondja utána az eskü szövegét.

László Péter alpolgármester a képviselő-testület előtt letette az esküt, az eskü letételéről az 
esküokmányt az alpolgármester és az esküvevő aláírta.

8./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
     Előadó: polgármester

/Előterjesztés csatolva/

László Péter alpolgármester írásban kinyilatkoztatta, hogy a tiszteletdíj megállapítására nem 
tart igényt, kéri annak mellőzését.

9./ Bizottságok megválasztása, nem képviselő tagok eskütétele.
     Előadó: polgármester

/Előterjesztés és határozati javaslatok csatolva/ 
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Gárdonyi Sándorné polgármester: A képviselő-testület tagjaival előre egyeztetett, hogy ki 
melyik bizottság munkájában szeretne részt venni, s ennek alapján állította össze a bizottsági 
tagok névsorát. Az SZMSZ szerint 4 bizottság létrehozásáról döntött a képviselő-testület. 

Az érintettek hozzájárultak a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz.

Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a Pénzügyi Bizottság 
elnökének és tagjainak személyével, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Dég Község Önkormányzatának 85/2010.(X. 12.) számú határozata

Dég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 22.§ (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003. (V. 1.) számú rendelet 
43.§. (4) bekezdésére a Pénzügyi Bizottság számát 5 főben állapítja meg.

elnöke: Ember Kinga képviselő
tagjai: Szabadi Attila képviselő

Boda Csaba képviselő
nem képviselő tagjai: Pénzesné Takács Tünde

Deres Jánosné

Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a Szociális-és Egészségügyi 
Bizottság elnökének és tagjainak személyével, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Dég Község Önkormányzatának 86/2010. /X. 12/ számú határozata:

Dég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22.§.(1) bekezdése 
alapján, figyelemmel a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2003. (V. 1.) számú rendelet 43.§. (4) bekezdésére a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság számát 5 főben állapítja meg.

elnöke: Mészárosné Deres Tímea képviselő
tagjai: Tatár Tiborné képviselő

Boda Csaba képviselő
nem képviselő tagjai: Farkas Lászlóné

Nagy Miklósné
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Oktatási-, Közművelődési és Sport Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért az Oktatási-, 
Közművelődési és Sport Bizottság elnökének és tagjainak személyével, kézfelemeléssel 
szavazzon.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Dég Község Önkormányzatának 87/2010. /X. 12/ számú határozata:

Dég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22.§.(1) bekezdése 
alapján, figyelemmel a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2003. (V. 1.) számú rendelet 43.§. (4) bekezdésére az Oktatási-, 
Közművelődési és Sport Bizottság számát 5 főben állapítja meg.

elnöke: Mészárosné Deres Tímea
tagjai: Tatár Tiborné 

Szabadi Attila
nem képviselő tagjai: Gárdonyiné Lakatos Tünde

Vargáné Gárdonyi Mária

Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért az Ügyrendi Bizottság 
elnökének és tagjainak személyével, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Dég Község Önkormányzatának 88/2010. /X. 12/ számú határozata:

Dég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22.§.(1) bekezdése 
alapján, figyelemmel a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2003. (V. 1.) számú rendelet 43.§. (4) bekezdésére az Ügyrendi 
Bizottság számát 5 főben állapítja meg.

elnöke: Ember Kinga képviselő
tagjai: Boda Csaba képviselő

Tatár Tiborné képviselő

Gárdonyi Sándorné polgármester tájékoztatott, hogy a megválasztott nem képviselő bizottsági 
tagoknak esküt kell tennie, ezért felkérte a bizottsági nem képviselő tagokat, hogy álljanak fel 
és mondják utána az eskü szövegét.

A megválasztott nem képviselő bizottsági tagok a képviselőtestület előtt az esküt letették, az 
eskü letételéről az esküokmányt aláírták.
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10./ SZMSZ felülvizsgálatára megbízás adása
       Előadó: jegyző

/Előterjesztés, határozati javaslat csatolva/

Szanyi-Nagy Józsefné jegyző ismertette, hogy a képviselő-testületnek az alakuló ülést követő 
6 hónapon belül kell az SZMSZ-t felülvizsgálni. Kéri a képviselő-testület, hogy ennek 
határidejét a 2011. március hónapban tartandó képviselő-testületi ülés időpontjában határozza 
meg.

Gárdonyi Sándorné polgármester szavazásra teszi fel, aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Dég Község Önkormányzatának 89/2010. /X. 12./ számú határozata:

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a helyi 
önkormányzatokról szóló 1994. évi LXIII. törvény 62.§. (5) bekezdésére, 
megbízza Dég Község Jegyzőjét, hogy a képviselő-testület és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatát felülvizsgálja, illetve új 
megalkotására a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: Szanyi-Nagy Józsefné jegyző

10./ Bejelentések

Bejelentés, hozzászólás nem volt.

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, a polgármester az ülést 17 órakor bezárta.

Kmf.

Gárdonyi Sándorné Szanyi-Nagy Józsefné
      polgármester     címzetes főjegyző

Boda Csaba Szabadi Attila
       képviselő        képviselő

jegyzőkönyv hitelesítők


