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Jegyzőkönyv

Készült: Sarród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21. napján megtartott
alakuIó üléséről.

Jelen vannak: Papp Gyula polgármester
RajcziJános képviselő
Fejes lmre képviselő
Gergácz Tiborné képviselő
Kanczler Balázs képviselő

Vezér Beáta jegyző
Élő tmréné HVB elnöke

Papp Gyula polgármester: Sok szeretettel köszöntök minden megjelentet, akik a 2o'],4. évi
önkormányzati választás alakuló ülését jelenlétükkel megtisztelték. Köszöntöm Jegyző asszonyunkat,
illetve volt polgármester urunkat, Turi Lajost, és alpolgármester asszonyunkat Gömbösné Kelemen
Ritát, a helyi választási bizotts;ág elnökét Élő tmrénét és köszöntöm a most megválasztott új és régi
képviselőket. Megállapítom az ülés határozatképességét, mert a megválasztott 5 fő képviselő közül 5
főképviselő jelen van.
Amennyiben a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat nincs, ú8y a meghívóban szereplő
na pirendre teszek javaslatot.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodós nélkül a következő hatórozatot
hazta:.

64/2014. (X. 21.) határozat

Napirendi pontok:

Nyilvónos ülés

1. BeszámoIó a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2OL4. évi választásáról
Előadó: Élő lmréné HVB elnöke

2. Képviselő-testüIet eskütéteIe
3. Polgármester eskütétele, tiszteletdíiának és költségtérítésének megálIapítása

Előadó: Vezér Beáta jegyző
4. Alpolgármester megválasztása, eskütéteIe, tiszte!etdíjának megálIapítása

Előadó: Papp Gyula polgármester
5. Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: Papp Gyula polgármester
6. Képviselői tiszteIetdijak megáI!apítása

Előadó: Papp Gyula polgármester
7. FeIhatalmazás az önkormányzat szeryezeti és működési szabályzatának módosítására és a

gazdasági program kidoIgozására
Előadó: Papp Gyula polgármester

8. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók
Előadó: Papp Gyula polgármester



1. napirendi pont
BeszámoIó a helyi önkormányzati képviseIők és polgármesterek 2014. évi

vá!asztásáró!

Élő tmréné HVB elnöke, a jegyzőkönyv melléklete szerint tójékoztatta a vólasztósról a képviselő-
testületet,

2. napirendi pont
Képviselő-testü !et eskütéte!e

Élő lmrénének, a Helyi Vólasztósi Bizottsóg elnökének előmondásóval a Mötv.-ben meghatórozott
szöveggel a képviselő-testület oz esküt letette és erről esküokmónyt írt aló.

3, napirendi pont
Polgá rmester eskütétele

Élő tmrénének, o Helyi Vólasztósi Bizottsóg elnökének előmondósóval a Mötv,-ben meghatórozott
szöveggel a Popp Gyula polgármester az esküt letette és erről esküokmónyt írt alá.

Vezér Beáta jegyző: A polgármester megbízatásának időtartamára illetményre/tiszteletdíjra jogosult,
A társadalmi megbízatású polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szőlő 2O1,L

CLXXXIX, törvény (Mötv.) 71, § (5) bekezdése értelmében az 501 és 1500 fő lakosságszámú
településen a főállású polgármesternek az Mötv, 71. § (4) bekezdése szerinti illetmény SO%-a
mértékű tiszteletdíjra jogosult, amely összegszerűen L49,575,- Ft. Ettől a Képviselő-testület
érvényesen nem térhet e. A polgármester a tiszteletdíj egészéről vagy meghatározott részéről a
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat, Az Mötv. 71. § (6) bekezdése
értelmében a polgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 1,5%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult,22,436 Ft. Kérem, hogy személyes érintettségére tekintettel a

döntéshozatalból a Képviselő-testület a polgármestert zárja ki.

A Képviselő-testület 5 igen szavazottal, ellenszavozat és tartózkodós nélkül o következő hatórozatot
hozta:

. 65/2014. (X.21.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Papp Gyula polgármestert tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítása tárgyában a
d öntéshozatal ból kizá rj a.

Határidő: azonnaI
Felelős: Vezér Beáta jegyző
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Vezér Beáta jegyző: Kérem a Képviselő-testületet, hogy Papp Gyula polgármester részére a
jogszabályban meghatározott 749.575 Ft havi tiszteletdíjat állapítsa meg.

A Képviselő-testület 4 igen szavozattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatórozatot
hozta:

66/2014. (X.21.) hatőrozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testüIete
Papp Gyula társadalmi megbízatősú polgármester haví
tíszteletdíját Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2077. évi CLXXXIX. tv. 77. §-a alapján 749.575 Ft
összeg ben á lla pítj a meg.

Határídő: azonnal
Felelős: Vezér Beóta jegyző

Vezér Beáta jegyző: Kérem a Képviselő-testületet, hogy Papp Gyu|a polgármester részére a
jogszabályban meghatározott 22,436 Ft havi költségtérítést állapítsa meg.

A Képviselő-testület 4 igen szmlazattal, ellenszavazat és tortózkodós nélkül a következő határozatot
hozto:

67/2014. (X.21.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Papp Gyula társadalmi megbízatású polgármester havi
költségtérítését Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2077. éví CLXXXIX. tv. 77. § (6) bekezdése alapján
22.436 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Vezér Beáta jegyző

4. napirendi pont
A!polgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíiának megállapítása

Papp Gyula polgármester: lgazából nagyon nehéz helyzetben voltam, hogy ki az, akit én
alpolgármesteri címre javaslok. Korábban volt egy ilyen bevett gyakorlat, hogy egyik külsős település
képviselője volt megtéve alpolgármesterré. Az utolsó ciklusban két alpolgármester volt,
Képviselőként ellene voltam a két alpolgármesteres felállásnak. Ha ezt tenném, akkor magamnak
mondanék ellent. Egy négytagú testületnél ennek nincs is értelme. Én egy olyan alpolgármestert
szeretnék magam mellett tudni, mivel én is kezdő polgármester vagyok, aki véleményem szerint
megfelelő tapasztalattal rendelkezik. Én Rajczi Jánost kérném fel az alpolgármesteri tisztségre, arra
kérem a Képviselő-testületet támogassátok a|polgármesteri jelölését, Ez egy titkos, minősített
többségű szavazás lesz.
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Vezér Beáta jegyző: A képviselő-testület az Mötv. 74. § (1) bekezdése szerint a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére a képviselő-testület tagjai közül egy alpolgármestert
választ. Az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot, a szavazás titkos szavazással
történik, és a megválasztáshoz a minősített többség támogatása szükséges. Mivel a képviselő úr
érintett, így a képviselő-testületnek kell dönteni, hogy kizárja-e a döntéshozatalból, Ha igen akkor
jelenlévőnek kell tekinteni, de nem szavazhat. Ha nem zárja ki, akkor ugyanúgy szavazhat. A
kizárásról is minősített többséggel kell dönteni.

Papp Gyula polgármester: Az első kérdés az lenne, hogy kizárjuk-e a képviselő urat a

döntéshozatalból. Aki hozzájárul, hogy Rajczi János, mint érintettet az alpolgármester választáson a

döntéshozatalból nem zárjuk ki, jelezze,

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodós mellett a következő
hatórozatot hozta:

68/2014. (X.21.) hatórozat

Sarród Község Önkormányzatának Képvísető-testülete
Rajczi lőnos képviselőt alpolgőrmesterré történő
választősa ügyében a döntéshozatalból nem zárjd
ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Papp Gyula polgőrmester

Papp Gyula poIgármester: A titkos szavazás eredményeként képviselő-testület döntése értelmében 4
igen és 1 nem szavazattal RajcziJánost Sarród Község alpolgármesterévé választotta.

A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodós nélkül o következő hatórozatot hozta:

69/2074. (X. 21.) határozdt

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Rajczi tános képviselőt Sarród Község
Ö n ko rm á nyz atá na k a l pol g á rm este révé m egvá l asztott a

Határidő: azonnal
FeIelős: Papp Gyula polgármester

Rajczi Jónos alpolgórmester a polgórmester előmondósóvol clz Mötv.-ben meghatórozott
szöveggel esküt tett és erről okmónyt írt aló. Az esküokmóny jelen jegyzőkönyv melléklete.

Papp Gyula polgármester: Az alpolgármester az Mötv. 80. § (2) bekezdése értelmében tiszteletdíjra
jogosult, amelynek összegét a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja
70-9a%-a közötti összegben állapíthatja meg, Jelen esetben 1O4,7O2 - 134.618 Ft között. Eddig az
alpolgármesterek 20.000 Ft/hőlfő összegű tiszteletdíjban részesültek. Az alpolgármester a

tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott .részéről lemondhat a képviselő-testülethez intézett
írásbeli nyilatkozatával. Az én javaslatom az lenne, hogy a minimális tiszteletdíjat határozzuk meg,.

azaz IO4.7O2 Ft. Az első kérdés az lenne, hogy kizárjuk-e a képviselő urat a döntéshozatalból. Aki
hozzájárul, hogy Rajczi János, mint érintett a tiszteletdíjának megállapítása tárgyában a szavazáson
részt vehessen, az kézfeltartással jelezze.



A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodós mellett ellenszavazat nélkül a következő
hatórozatot hozta:

70/2074. (X. 21.) hdtározat

Sarród Község Önkormányzatőnak Képviselő-testülete
Rajczi lános alpolgármestert a tiszteletdíja
megőlldpítósa tárgyőban a döntéshozatalbóI nem
zőrja ki.

Hatóridő: azonnal
FeIelős: Papp Gyula polgármester

Rajczi János alpolgármester: Én a törvényesen járó tiszteletdíjam feléről írásban lemondok.

A Képviselő-testület 4
hatórozatot hozta:

szavazattal, 7 tartózkodós mellett, ellenszavazat nélkül a következő

77/2014. (X.21.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Rajczi János alpolgármester havi tíszteletdíját
Magyarorszóg helyí önkormányzatairól szóló 2O77. évi
CLXXXIX. tv. 80. § (2) bekezdése alapjón 7O4.7O2 Ft
összeg ben á ll a pitja meg.

A Képvíselő-testület tudomásul veszí, hogy Rajczí lános
alpolgőrmester a tiszteletdíjának 5o%-ról, azaz 52.357
Ft-ról írásban lemondott, így havi tiszteletdíja 52.357
Ft.

Határidő: azonnal
Felelős: Vezér Beáta jegyző

5. napirendi pont

lgen

Ügyrendi Bizottság tagjainak megvá!asztása

Papp GyuIa polgármester: Mi egy kis képviselő-testület voltuhk, most még kisebb lettünk. Nem volt
korábban divat biztosságokat létrehozni, mindent itt testületi ülés keretében tárgyaltunk meg. Egy
biztosságot azonban kötelező felállítani, ez az ügyrendi bizottság, Az Ügyrendi Bizottság feladatai
közé tartozik többek között a képviselői vagyonnyilatkozatok megvizsgálása, ezért szükséges a
tagjainak megválasztása. A bizottsági tagok megválasztásáhozaz Mötv.42, § 2. pontja és az Mötv,
50, §-a szerint minősített többségű döntés kell, Alpolgármester lehet bizottsági tag, polgármester
nem. A bizottságnak 3 tagúnak kell lenni, Én javasolnám elnöknek Fejes lmre képviselőt, tagoknak
Gergácz Tibornét, Ka nczler Ba lázst.

Vezér Beáta jegyző: lsmét szavazni kell az érintettek esetleges kizárásáról.



Papp Gyula polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy az érintetteket ne
kézfelta rtássa l szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazottol, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
hozta:

zárjuk ki a szavazásból,

következő hotórozatot

72/2014. (X.21.) határozat

Sarród Község Önkormőnyzatának Képvísető-testülete
Fejes lmre, Gergácz Tiborné és Kanczler Balázs
képviselőket az Ügyrendi Bizottság tagjainak
megvólasztása tőrgyában d döntéshozatalból nem
zárja ki.

Határídő: azonnal
Felelős: Papp Gyula polgármester

Papp Gyula polgármester: Én javasolnám az Ügyrendi Bizottság elnöknek Fejes lmre képviselőt,
tagoknak Gergácz Tibornét, Kanczler Balázst. Kérem, aki elfogadja a javasolt személyeket, jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szdvazattal, ellenszavozat és tartózkodás nélküt a következő hatórozatot
hozta:

73/2074. (X. 21.) hatőrozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Ügyrendi Bizottság elnökévé Fejes lmre, tagjaivá
Gergácz Tiborné és Kanczler Balázs képviselőket
vőlasztja.

Hdtóridő: azonnaI
Felelős: Papp Gyula polgőrmester

Vezér Beáta iegyző: A tisztelt képviselő-testület számára az alábbi ügyekben, az alábbi tájékoztatást
szeretném megtenni.

ö sszefé rhetetle nsé a é s m é ltatl a ns á a

A képviselők további kötelezettsége, hogy a megválasztást követő 30 napon belül a képviselői
tisztséggel összeférhetetlen tisztséget meg kell szüntetni, emellett meg kell vizsgálni, hogy nem áll-e
fenn olyan méltatlan körülmény, amely a képviselői tisztség bétöltését akadályozza.

Az Mötv. 38. § (1) bekezdése értelmében méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával
megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását,

. akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadsógvesztésre ítéltek;

. akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások
kimerítését követően - köztartozósa áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől
számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt
engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi;
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' akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolós során ki
nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és a bírósági
határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette;

. aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósógi döntés végrehajtósát
okadólyozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja;

' aki a törvényben meghatározott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület
tudomására

3. Felvétel a köztartozósmentes adózói adatbózisba

A méltatlansághoz kapcsolódóan az Mötv,38, § (1) bekezdésének d) pontja előírja, hogy a képviselő
a megvátasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás
rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Emellett az
adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó
napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét.
Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az
önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból
törli, és erről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. Ez önmagában
természetesen nem jelenti a méltatlan helyzet fennállását, azonban jelzésértékű a testület és a
kormá nyhivata l számára.

4. vaavon nvi tatkozat-tétel i kötbtezettséa re törté nő fethívós

A képviselők és a polgármester a megbízólevél átvételét követő 30 napon belül köteles az Mötv. 39. §
(1) és (3) bekezdése, valamint az Mötv. 72. § (4\ bekezdése szerint vagyonnyilatkozatot tenni,
A képviselő-testület tagja saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő
házas- vagy élettársá nak, vala m int gyermekének vagyonnyilatkozatát.
Ennek megfelelően az alakuló ülésen átadásra kerülnek a szükséges formanyomtatványok és a
kitöltési tájékoztató.

A vagyonnyilatkozat tétel elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - a képviselő-testület tagja az
Mötv. 39. § (2) bek. e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni
juttatást, költségtérítést nem kaphat.

A vagyonnyilatkozatot az Mötv. és az SZMSZ rendelkezései szerint az Ügyrendi Bizottság tartja
nyilván és ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata - az azonosító adatok kivételével
- közérdekből nyilvános.
Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata viszont nem nyilvános, abba csak a

vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.
A vagyonnyilatkozatok nyomtatvá nya it minden képviselő részére átadom,

6. napirendi pont
Képviselői tiszteletdúak megálIapítása

Papp Gyula polgármester: Az elmúlt ciklusban a képviselők bruttó havi 10 000 Ft tiszteletdíjat
kaptak, ami negyedévente került számfejtésre, Az én elképzelésem - tekintettel arra, hogy kisebb
létszámmal működik a testület - hogy bruttó 15 000 Ft-ban kerüljenek megállapításra a képviselői
tiszteletdíjak. Ez így az önkormányzat részére többletköltséget nem jelent. Kérem, aki elfogadja a
javasolt személyeket, kérem, kézfeltartással jelezze.



Döntéshozatal:

Sarród Község Önkormányzatának Képvíselő-testülete
egyhangú szavazati aránnyal, minősített többséggel a
jegyzőkönyv mellékletének megfelelően megalkottd az
önkormányzatí képviselők tiszteletdíjának mértékéről,
a természetbeni juttatásokról szóló 72/2010. (Xll. 01.)

önkormányzatí rendeletet módosító 12/2014. (X. 22.)
ön kormá nyzatí ren deletet.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

7. napirendi pont
Fel hata ! m azás az önkormányzat szervezeti és m űködési szabáIyzatá nak

módosítására és a Bazdasági program kidolgozására

Papp Gyula polgármester: A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatát az alakuló ülést
követő testületi ülésen tárgyalnia kell a képviselő-testületnek. A felülvizsgálat során átvezetjük a jelen
ülésen meghozott változásokat, illetve hozzáigazitluk a megváltozott önkormányzati törvényhez. A
gazdasági program kidolgozás{ra az alakuló ülést követő 6 hónapon belül kell sort keríteni, Ennek a

két előterjesztésnek az elkészítésére kérek felhatalmazást a képviselő-testülettől. Aki ezzel egyetért,
kérem, jelezze,

A Képviselő-testület 5 igen szavazottal, ellenszavazat és tartózkodús nélkül a következő hatórozatot
hozta:

74/2074. (x. 21.) határozat

Sarród Község Önkormányzatánok Képviselő-testület az
önkormányzot szervezeti és működési szabályzatának
felülvizsgálatára, íIIetve megalkotására megbízást ad.

Határidő: következő testületí üIés
Felelős: Papp Gyula polgármester

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodós nélkül az alóbbi hatórozotot
hozta:

. 75/2014. (X.27.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testület az
önkormányzat gazdasági program kidolgozására
megbízást ad.

Határi dő: 207 5. á prí I is 27.
Felelős: Kóbor Attild polgármester
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8. napirendi pont
Egyéb döntést igény!ő ügyek, tájékoztatók

Papp Gyula polgármester: Tegnapi nap folyamán megtörtént a Kormányhivatal, Jegyző asszony és
Turi Lajos polgármester úr jelenlétében a polgármesteri munkakör átadás-átvétel. Ebből pár dolgot
szeretnék kiemelni a Képviselő-testület számára. Nem dúskálunk anyagi javakban, de szerencsére
tartozásunk sincsen. A pénzügyi átadás során a bankszámlánkon körülbelül ]_3 millió forintnyi
pénzösszeg volt, illetve a házi pénztárban közel 600 ezer forinttal rendelkeztünk, Én kértem a
pénzügyesünktől egy kimutatást. Azt tudnunk kell, hogy vannak olyan kötelezettségeink, amik
áthúzódnak az előző ciklusról. Például az óvoda átadásnál a víz-gázszerelés, illetve járda készítése,
villanyszerelés munkadíja nincs kiegyenlítve. Körülbelül 4 millió forint vár itt kiegyenlítésre. A
következő nagy tétel, az iskolai étkeztetés normatívája vár visszafizetésre, Ezt a fertődi testület
megigényelte, és jogszabályváltozás miatt hozzánk került az ellátást, de itt közel 2 millió forint
többletigénylés van, amit vissza kell fizetni, A fertődi családsegítőnek még közel 1,5 millió forinttal
tartozunk, A rendelkezésre álló pénzből ezt a durván 7,5 millió forintot vissza kell fizetnünk. Vannak
az önkormányzatnak kinnlevőségei is, ami nem ennyire jelentős. 4 millió Ft játszótér pályázatből, az
elszámolás még folyamatban van, Vannak még bérleti díjból, illetve a gyermekszállításból
visszamaradt tartozások, ez több százezer forint, illetve a Civilek a Fertő tájért Egyesület pályázatához
nyújtottunk kölcsönt, ők tartoznak ebből 650 ezer forinttal. Mivel az óvoda előfinanszírozott pályázat
volt, innen még \2 millió forint fog jövőre visszajönni. Ebből látszik, hogy nem bőséges a

költségvetésünk, Egy korábbiarendelet alapján iskolakezdési támogatást nyújtunk, de még nem
fizettük ezt az idén ki. lskolalátogatási igazolásra 5 ezer forintot fizet az önkormnányzat, ez 44O ezer
forint lesz összesen, Az ápolási díjakat is ki kell fizetni 150 ezer forint értékben, valamint 100-200 ezer
forint közötti összeg a tiszteletdíjak, dologi kiadások 2 000 000 Ft, üzemeltetési költség 1 000 000 Ft a
tervezett, Az óvodára 620 ezer forint, közüzemi díjak 1 300 ezer forint, bérek, járulékok 3,3 millió
forint. Ebből látszik, hogy a következő pár hónapban is takarékosságra kell inteni magunkat. Ehhez
még jön a normatíva havonta, valamint még lakossági adók is vannak kint. Kiadásként még az idősek
napja és a karácsonyi ünnepség is lesz. Nagyjából a pénzügyek átadásáról ennyit lehet tudni.
Takarékosan kell gazdálkodnunk.
Kötelező közmeghallgatást tartanunk. Ezt el kell dönteni, hogy külön-külön vagy egy helyen tartsuk.

Fejes Imre képviseIő: Egy helyen, Sarródon.

Papp Gyula polgármester: Javaslom , 201-4. november 24-én 18 órakor a sarródi művelődési házban
tartsuk meg a kötelező közmeghallgatást. Aki a javaslattal egyetért, kérem, jelezze:

A képviselő-testület 5 igen szovazattal, ellenszavazat és tartózkodós nélkül a következő hotórozatot
hozta:

76/2074. (X. 21.) határozat

a.

Sarród Község Önkormányzatának Képvíselő-testütete
a kötelező évi közmeghallgatős ídőpontját 2074.
november 24-én 78 órai időpontban állapítja meg. A
közmeghallgatás helyszíne a sdrródi Ferenczi
Művelődésí Hőz.

Megbízza a jegyzőt, hogy a település lakosságát a
helyben szokásos módon a közmeghallgatás helyéről és
id ej éről táj ékoztassa.
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Hatő ridő: 2074. november 24.
Felelős: Vezér Beáta jegyző és Papp Gyula polgármester

Papp Gyula polgármester: Az idősek napjáról is meg kell határozni az időpontokat, helyszíneket.
Javaslom, Advent előtt tartsuk még meg, ldőpontnak Fertőújlakon november 15-ét, Nyárligeten
november 22-ét és Sarródon november 29-ét javaslom. És javaslom, hogy az idősek az idei évben is
1.000 Ft értékű vásárlási utalványt kapjanak, Kérem, aki a javaslattal egyetért, jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatórozatot
hozta:

77/2014. (Xl. 21.) határozat

Sarród Község Önkormőnyzatőnak Képvíselő-testülete
2074. évben az idősek napját az alábbíak szerint tartja:
Fertőújlak - november 75.
Nyárlíget - november 22.
Sarród - november 9.

A képviselő-testület a 65 éven íelüliek részére 7.000 Ft
v á sá rl á si uta lv á nyt bi ztosít.

Határidő: folyamatos
Felelős: Papp Gyula polgármester

Papp Gyula polgármester: Közmunkásokra november elsejétől lehetett pályázni. 9 íőre pályáztunk.
Csúsztatott időszakban kezdenek, mert csak 11 hónapot dolgozhatnak. 7 tő novembertől január
végéig, 2 fő decembertől február végéig fog dolgozni.85 % a támogatási intenzitás. 6 órában fognak
dolgozni. Elhagyott, balesetveszélyes sírokat is fel kell számolni. Több hozzátartozó is jelezte, hogy
megszűntetnék ezeket. Erre nincs határozatunk, hogy milyen formában tesszük meg, Amennyiben
vannak közmunkásaink a közmunka program keretében ezt el tudjuk végezni.
Polgármester úrtól kaptam egy térképvázlatot. A Nyárligeten kialakított telkeknél van egy dupla
telek, amit régebben a képviselő-testület egy holland pár részére értékesítette. Ez a terület
belterületbe lett vonva, ők végül elálltak a vásárlási szándékuktól. Most jelentkezett egy vásárló. Ez
egy 1800 m2-es belterület, egybe vont két telek, előtte a közművek már kiépítésre kerültek. (525lg és
52518 HRSZ). Az értékesítés árát kellene meghatározni. Beépítési kötelezettség terhe mellett adjuk el.
Korábban 1 200 ezer forint/telek + ÁrR áron számolunk, azaz 2 4Oo ezer Ft + ÁFA összesen,

RajcziJános képviselő: Szennyvíz és csatorna ott még nincs, addig sajnos építési engedélyt nem kap.
Csak akkor tud rákötni, ha a Yizmű lgazgatója hozzájárll, hogy 50 m hosszan meg lehessen
hosszabbítani egy átemelővel. Az átemelő megvan, de még nincs átadva a vízműnek, A vízmű
átvétele plusz költségekbe kerül.70 m gravitációs csövet kellmég kiépíteni. Ez a feladat ránkvár.

Vezér Beáta jegyző: Hány éves beépítési kötelezettséggel adjuk el, ha az önkormányzatnak még ilyen
kötelezettségei vannak a csatorna kiépítéssel?

Rajczi János képviselő: Kb 1 év múlva lesz szennyvíz ráépítési lehetőség. Onnan lehet kezdeni a

beépítési időt számolni.
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Vezér Beáta |egyző: Összefoglalva 1 2OO ezer + L2OO ezer Ft + ÁrR az ár, és a beépítési kötelezettség
onnantól számít, amitől a szennyvízelvezetést az önkormányzat biztosítani tudja. 4 éves beépítési
kötelezettséggel, amennyiben nem teljesíti, ezen az áron kell visszaadnia,

Papp Gyula polgármester: Kérem, aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartássaljelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazot és tartózkodós nélkül a következő határozatot
hozta:

78/2014. (X. 21.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képvíselő-testülete
a sarródi 525/8 és 525/9 hrsz-ú ingatlanok vételárát
7.200.000 Ft/telek + áfa összegben határozza meg. Az
önkormányzat az íngatlanokat 4 éves beépítési
kötelezettséggel értékesíti. A beépítésí kötelezettség az
önkormányzat által a szennyvízelvezetési lehetőség
bi ztosítá sá n a k í d őpo ntj ától kezd ő d i k.

A beépítési kötelezettség teljesítése érdekében az
önkormányzat elidegenítésí és terhelési tilalmat létesít.
Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a
beépítési kötelezettség nem teljesítése esetén az
ingatlanokat jelen határozatban meghatározott őron
visszavásárolja. Ennek sorőn az ingatlanon végzeft
semmi nemű beruházást sem téfit meg.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieknek
megfeleIő adásvételi szerződést az önkormőnyzat
nevében aláírja.

Határidő: folyamatos
FeIelős: Papp Gyula polgármester

Gergácz Tiborné képviselő: Korábbi Polgármester úr kérésére kértem árajánlatot az óvodába
asztalokra és székekre. Mivel olyan szépen fel lett újítva az óvoda, nem lenne esztétikus
visszahelyezni a régi, rossz bútorokat, Bruttó 150 000 Ft + 6 000 Ft szállítási költség.

Papp Gyu!a polgármester: Én támogatom. Kérem, aki elfogadja a javaslatot, jelezze.

|.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazot és tartózkodás nélkül a következő hatórozatot
hozta:

79/2014. (X. 21.) hatá rozat

Sarród Község Onkormőnyzatának Képvíselő-testülete,
az óvodába történő asztalok és székek beszenésére
756.000 Ft-ot a költségvetésében biztosít.
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Határidő: azonnal
Felelős: Papp Gyula polgármester

Fejes tmre képviselŐ: Én szeretnék tájékoztatást kérni a Fertőszéplakkal kialakított közös hivatallal
ka pcsolatba n?

Papp Gyula polgármester: Mondhatom, hogy ez többnyire mindkét település megelégedésére
működik. A választást követő 60 napon belül van lehetőség ilyenkor módosításra, A társulási
szerződést mindenki megkapja, és akkor beszélünk róla, hogy fenntartjuk-e ezt a hivatalt, vagy
mással alakítunk közös hivatalt, Ezt még a következő testületi ülésen meg tudjuk tárgyalni. Meg kell
kérdezni a fertőszéplaki Polgármestert is, hogy nekik milyen terveik vannak.
A képviselő-testületi úlések időpontjára, ha a testület is egyetért vele, kedd t7 órátjavaslok,

Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy a Képviselő-testület ülését bezárom.

A jkv. lezárva.
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Jelenlétiív

Készült: Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21. napján megtartott
alakuló ülésén

Papp Gyula polgármester

Fejes lmre képviselő

Kanczler Balázs képviselő

Gergácz Tiborné képviselő

RajcziJános képviselő

Vezér Beáta jegyző

Meghívottak:

Élő lmréné HVB elnöke
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SARRÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9435-Sarród, Rákóczi u. 8.

Tel/fax: 99/537-166

e-mail: polgarmester@sarrod.hu

web: www.sarrod.hu

Szám: 10/2014.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ban biztosított jogkörömben
eljárva Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülését összehívom, amelyre
tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal 9435 Sarród, Rákóczi u. 8.
Az ülés ideje: 2014. október 21. (kedd) 18 óra

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés

1. Beszámoló a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásáról
Előadó: Élő Imréné HVB elnöke

2. Képviselő-testület eskütétele
3. Polgármester eskütétele
4. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása

Előadó: Papp Gyula polgármester
5. Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: Papp Gyula polgármester
6. Képviselői tiszteletdíjak megállapítása

Előadó: Papp Gyula polgármester
7. Felhatalmazás az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítására és a

gazdasági program kidolgozására
Előadó: Papp Gyula polgármester

8. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók
Előadó: Papp Gyula polgármester

Megjelenésére számítok.

Sarród, 2014. október 16.

Tisztelettel:

Papp Gyula
polgármester
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Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014.
október 12. napján megtartott választásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

Áder János Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. október 12-re írta ki a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választását.

A választási időszak az ajánlások gyűjtésével, a polgármester- és a képviselőjelöltek nyilvántartásba
vételével kezdődött. Valamennyi, a választáson indulni szándékozó jelölt sikeresen összegyűjtötte a
jelöltté váláshoz szükséges ajánlásokat, így a helyi választási bizottság 4 polgármester és 9 képviselő-
jelöltet vett nyilvántartásba. A jelöltállítási időszak lezártával a bizottság sorsolással döntötte el a
jelölteknek a szavazólapi sorrendjét.

A választásokig a jelöltek közül senki nem lépett vissza, így október 12-én 4 polgármester és 9
képviselő-jelöltre lehetett a 3 szavazókörben szavazni. A 3 szavazóköri jegyzőkönyv eredményét
összesítve a helyi választási bizottság a következő megállapításokat tette, és összesítő
jegyzőkönyvben rögzítette.

A választáson a szavazásra jogosultak száma: 855 fő volt, ebből 539-en jelentek meg, ami 63%-os
részvételi aránynak felelt meg. Ez messze meghaladta az országos átlagot.

Polgármester-választás:
A polgármester választáson négy induló volt, Kanczler Balázs, Fejes Imre Papp Gyula és Szinicz
Szilveszter Péter.

Az elért eredmények:
Kanczler Balázs független jelölt: 100 szavazat
Fejes Imre független jelölt: 137 szavazat
Papp Gyula FIDESZ-KDNP jelölt: 259 szavazat
Szinicz Szilveszter Péter független jelölt: 33 szavazat.

A polgármester a szavazatok 48,96 %-ával Papp Gyula lett.

Települési képviselő-választás:
A képviselő-választáson 9 induló volt, akik az alábbi szavazatokat kapták:
Fejes Imre: 213 szavazat
Erdélyi Viktor: 73 szavazat
Gál Roland 89 szavazat
Horváth Tamás 193 szavazat
Kanczler Balázs 213 szavazat
Rajczi János 194 szavazat
Gergácz Tiborné 212 szavazat
Varga Zoltán 87 szavazat
Papp Gyula 248 szavazat.



2

A képviselő-testület tagjai: Fejes Imre
Kanczler Balázs
Gergácz Tiborné
Rajczi János

A képviselő-választás eredményét megállapító határozat ellen a jogszabályban biztosított
határidőben fellebbezést nyújtottak be, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási
Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasított.

A választás eredménye jogerős.

Említést kell tenni arról, hogy a helyi választási bizottság a megváltozott jogszabályi előírások alapján
szavazás napján szavazatszámláló bizottságként is működött és fogadta a nemzetiségi szavazatokat. A
településen bolgár és német nemzetiségekre lehetett szavazni. A névjegyzékben szereplő 5
választópolgárból 3-an jelentek meg, és adták le a szavazatukat.

A magam és a helyi választási bizottság nevében gratulálok polgármester úrnak és a megválasztott
képviselőknek, munkájukhoz az elkövetkezendő 5 évben jó egészséget kitartást és kellő alázatot
kívánok, hiszen a feladat, amit ellátnak szolgálatot, Sarród szolgálatát jelenti.

És végül szeretném megköszöni mindenkinek a munkáját, akik közreműködtek a választás
lebonyolításában.

Sarród, 2014. október 21.

Élő Imréné
Helyi Választási Bizottság elnöke



Esküokmány

Én, Papp Gyuta becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarorszóghoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabólyait megtartom és mósokkal is megtartatom; polgórmesteri
tisztségemből eredő feladataimat Sarród fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javóra gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

lsten engem úgy segéljen!"

Sarród, 2014. október 21.

\M



Esküokmány

Én, Gergácz Tiborné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarorszóghoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és mósokkal is megtortatom; települési
önkormónyzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Sarród fejlődésének előmozdítósa
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a mogyar nemzet javóra gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

lsten engem úgy segéljen!"

Sarród, 2014. október 21,
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Esküokmány

Én, Kanczler Balázs becsületemre és letkiismeretemre fogadom, hogy Mogyarorszóghoz és annak
Aloptörvényéhez hű leszek; jogszabólyait megtartom és mósokkal is megtortatom; települési
önkormónyzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Sarród fejlődésének előmozdítósa
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom,

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

lsten engem úgy segéljen!"

Sarród, 2014. október 21.
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Esküokmány

Én, Rajczi János becsületemre és telkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és mósokkal is megtortatom; települési
önkormónyzati képviselői tisztségemből eredő feladataimot Sarród fejlődésének előmozdítósa
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő me11y őződése szerint)

lsten engem úgy segéljen!"

Sarród, 2014. október 21.



Esküokmány

Én, Rajczi !ános becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Mogyarorszóghoz és annak

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabólyait megtartom és mósokkol is megtartatom; alpolgórmesteri

tisztségemből eredő feladataimat Sarród fejlődésének előmozdítósa érdekében lelkiismeretesen

teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javóra gyakorlom,

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

lsten engem úgy segéljen!"

Sarród, 2014. október 21,


