
Borszörcsök Község Önkormányzata

8479 Borszörcsök, Petőfi u 198.

 _______________________________________________________________________________

Szám: Svh/79-10/2014.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án (hétfőn)
18 órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal

  8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198.           

Jelen vannak:  Modori László

  Modori Tivadar

  Modori Ákos

  Zsigmond Károly

  Varga Tamás

A meghívottakból  jelen  van: Szlottáné  Turi  Edina  jegyző,  Vörös  József  a  Helyi  Választási
Bizottság Elnöke.

A lakosság részéről jelen van: 0 fő

Modori László polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény   (a  továbbiakban:  Mötv.)  43.  §  (2)  bekezdése   szerint,  mint  2014.  október   12-én
megválasztott polgármester, köszönti az új összetételű képviselő-testület tagjait, Vörös József HVB
elnököt   (a  meghívott  vendégeket,  jelenlévőket).  Felkéri  Vörös  Józsefet,  hogy  tájékoztassa  a
megjelenteket a választási eredményekről.

Vörös  József  a  Helyi  Választási  Bizottság  Elnöke: Köszönt  mindenkit  a  Helyi  Választási
Bizottság elnökeként. Elmondja, hogy a képviselők és a polgármester mennyi szavazattal jutottak
be a  testületbe.  Gratulál  mindenkinek.  Megköszöni  a  figyelmet  és átadja  a  szót  Modori  László
polgármesternek.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Köszönti a polgármestert és az önkormányzati képviselőket, és sok
sikert, jó munkát kíván.

Modori László polgármester: az alakuló ülést megnyitja.

Modori László polgármester: Előterjeszti a napirendi javaslatot. Megkérdezi van-e más javaslat?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Borszörcsök  Község  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
elfogadja a napirendi pontokat ás azok sorrendiségét az alábbiak szerint.
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N a p i r e n d

1./ Az önkormányzati képviselők eskütétele, esküokmányok átadása

Előadó:  Modori László polgármester

2./ A polgármester eskütétele, esküokmányok átadása

Előadó: Szlottáné Turi Edina jegyző 

3./ A bizottságok megválasztása

Előadó: Modori László polgármester

4./ Az alpolgármester megválasztása, eskütétele

Előadó: Modori László polgármester

5./ A polgármester illetményének megállapítása

Előadó: Bizottság elnöke

6./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Előadó: Bizottság elnöke, Modori László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Az önkormányzati képviselők eskütétele, esküokmányok átadása.
Előadó: Modori László polgármester

Modori  László  polgármester: Elmondja,  az  önkormányzati  képviselőknek  a  megbízólevél
átvételét  követően  esküt  kell  tenni.  Felkéri  a  megválasztott  képviselőket,  hogy szíveskedjenek
felállni, az esküt letenni.

Modori  Tivadar,  Modori  Ákos,  Zsigmond Károly és Varga Tamás önkormányzati  képviselők az
esküt leteszik, az esküokmányokat aláírják és átveszik.

Modori László polgármester: Megkérdezi kíván-e valaki szólni?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

2./ A polgármester eskütétele, esküokmányok átadása
Előadó: Modori László polgármester

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy a polgármester esküje következik. Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189.  törvény  (a továbbiakban: Mötv.)  63. §-a alapján  az
alakuló ülésen az Mötv. 1. számú melléklete szerint tesz esküt és az erről szóló okmányt  aláírja.
Kéri, hogy álljanak fel a jelenlévők, és a polgármester a képviselő-testület előtt  tegye le az esküt. 

Modori László polgármester az esküt leteszi, az esküokmányt aláírja és átveszi.

Modori László polgármester: megkérdezi kíván-e valaki hozzászólni?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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3./ A bizottságok megválasztása
Előadó: Modori László polgármester

Modori  László  polgármester: Elmondja,  hogy  a  képviselő-testület  állandó  vagy  ideiglenes
bizottságokat választ. A képviselő-testület a Vagyonnyilatkozat-ellenőrző és Összeférhetetlenséget
ellenőrző Bizottságot hozta létre. Javaslatot tesz a bizottság tagjaira. A bizottság elnökének javasolja
Modori Tivadart, tagjainak Zsigmond Károlyt és Varga Tamást.  Tájékoztatja továbbá a képviselő-
testületet, hogy a bizottságba javasolt személyekkel előzetesen egyeztetve, senki nem kérte a zárt
ülés tartását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Szavazásra bocsátja, aki egyetért Vagyonnyilatkozat-ellenőrző és Összeférhetetlenséget ellenőrző
Bizottság tagjainak megválasztásával kézfelemeléssel szavazzon.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül
meghozza az alábbi határozatot.

49/2014. (X.20.) Kt. Határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  Modori
Tivadart  a  képviselő-testület  tagját  –  a  képviselő-testület
megbízatásának időtartamára -  megválasztotta a  Vagyonnyilatkozat-
ellenőrző és Összeférhetetlenséget ellenőrző Bizottság elnökeként.

Modori László polgármester: Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy Zsigmond Károlyt és
Varga Tamást a Vagyonnyilatkozat-ellenőrző és Összeférhetetlenséget ellenőrző Bizottság tagjává
megválasszák, kéri  kézfelemeléssel szavazzanak.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal –  az alábbi határozatot
hozta:

50/2014.(X.20.) Kt. sz. határozat
Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  Zsigmond  Károly  képviselőt  és  Varga  Tamás
képviselőt  –  a  képviselő-testület  megbízatásának
időtartamára  –  a  Vagyonnyilatkozat  ellenőrző  és
Összeférhetetlenséget  ellenőrző  Bizottság  tagjává
választotta.

4./ Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előadó: Modori László polgármester

Modori  László  polgármester: Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  törvény  a
polgármester jogkörébe utalja, hogy javaslatot tegyen az alpolgármester-jelölt személyére, amelyről
a  képviselő-testület  titkos  szavazással  fog  dönteni.  A  képviselő-testületi  tagokkal  egyeztetve
javasolja, alpolgármesternek Modori Ákos képviselő urat e tisztség betöltésére. 

Modori Ákos képviselő nem kérte zárt ülés tartását.
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A titkos  szavazás  lebonyolítására felkéri  a  Vagyonnyilatkozat-ellenőrző és  Összeférhetetlenséget
ellenőrző Bizottságot.

Modori László polgármester: Felkéri a bizottság Szlottáné Turi Edinát, hogy ismertesse a titkos
szavazás módját.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, a szavazólapok elkészítésre kerültek, mely tartalmazza a
polgármester  által alpolgármesternek javasolt Modori Ákos nevét. Szavazás helyéül a teremben
lévő asztal szolgál, ahol az urna is elhelyezésre került. Az alpolgármesterre érvényesen, igenlően a
neve  mellett  X  vagy  +  jellel  lehet  szavazni.  Az  alpolgármester  megválasztásához  minősített
többségi  szavazat,  tehát  3  érvényes  szavazat  szükséges.  Felkéri  a  képviselőket,  hogy  a  titkos
szavazást a kijelölt helyen tegyék meg.

Modori László polgármester: A szavazás idejére szünetet rendel el.

Modori László polgármester: Felkéri a bizottság elnökét, Modori Tivadart , hogy ismertesse az
alpolgármester választás eredményét.

Modori  Tivadar  Vagyonnyilatkozat-ellenőrző  és  Összeférhetetlenséget  ellenőrző  Bizottság
elnöke: ismerteti a titkos szavazás eredményét.

Borszörcsök község Képviselő-testülete – titkos szavazással - 5 igen szavazattal meghozza az alábbi
határozatot:

51/2014. (X.20.) Kt. Határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  titkos
szavazással  minősített  többséggel  -  a  képviselő-testület
megbízatásának  időtartamára  -  Modori  Ákos  képviselőt  társadalmi
megbízatású alpolgármesterré megválasztotta.

Modori  Tivadar  Vagyonnyilatkozat-ellenőrző  és  Összeférhetetlenséget  ellenőrző  Bizottság
elnöke: Felkéri  Modori  László  polgármester  urat,  hogy  a  megválasztott  alpolgármestertől  e
minőségben az esküt vegye ki, a megbízólevelet és az esküokmányt adja át.

Modori László polgármester: Felkéri az alpolgármester urat, hogy szíveskedjen az eskü szövegét
utána mondani.

Modori Ákos alpolgármester – e minőségben  - az esküt leteszi, majd és az esküokmányt átveszi.

5./ A polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Vagyonnyilatkozat-ellenőrző és Összeférhetetlenséget ellenőrző Bizottság elnöke.

A bizottság elnöke felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet a polgármester tiszteletdíjának
megállapításáról.

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző: Elmondja,  hogy  Borszörcsök  településen  a  megválasztott
polgármester feladatát társadalmi megbízatásban látja el. Megbízatásának időtartamára tiszteletdíjra
jogosult. A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a polgármester illetményének 50%-
ával megegyező összeg, amely a megyei jogú város, fővárosi kerület polgármestere illetményéhez
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viszonyítottan kerülhet megállapításra, amely megegyezik a helyettes államtitkár kttv. 224. §. (1)-
(3)  bekezdésében  meghatározott  alapilletményével,  illetménykiegészítésével,  vezetői
illetménypótlékával, ami 747.878 Ft. Az 500 fő lakosságszám alatti település főállású polgármestere
esetében annak 20 %-a,  amely 149.576 Ft, így a társadalmi megbízatású polgármester esetében
annak 20 %-a, amely 74.788 Ft. A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja ennek 50 %-a ,
amely 74.788 Ft. A társadalmi megbízatású polgármester havonta költségtérítésre jogosult, amely
tiszteletdíjának 15 % -ában meghatározott összeg (Mötv. 80. § (3) bek.), amely 11.218. Ft.

Átadja a szót az alpolgármesternek.

Modor Ákos alpolgármester: Megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Modori  Ákos  alpolgármester: Szavazásra  bocsátja,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  Modori  László
polgármester havi tiszteletdíja 74.788 Ft, havi költségtérítése pedig 11.218 Ft legyen.

Modori László polgármester: bejelenti  személyes érintettségét,  a szavazásban nem kíván részt
venni.

Borszörcsök Község Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül  rögzíti  Modori
László polgármester tiszteletdíjának összegét.

52/2014. (X.20.) Kt. Határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  Modori
László  polgármester  tiszteletdíját   74.788  Ft-ban,  költségtérítését
amely a tiszteletdíjának 15 %-a, 11.218 Ft-ban állapítja meg.

6./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó:  Modori László polgármester

Modori  László  polgármester: Elmondja,  hogy  az  alpolgármester  a  feladatát  társadalmi
megbízatásban látja el, amiért tiszteletdíjra jogosult. Ennek összege 52.350-67.309 Ft. Tájékoztatja
a  testületet,  hogy  az  alpolgármester  tiszteletdíja  egészéről,  vagy  egy  részéről  lemondhat.  A
társadalmi  megbízatású  alpolgármester  havonta  a  tiszteletdíjának  15  %-  ában  meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő- testülete 4 igen szavazattal -ellenszavazat nélkül - az
alábbi határozatot hozta:

53/2014.(X.20.) Kt. sz. határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  Modori  Ákos  társadalmi  megbízatású
alpolgármester  tiszteletdíját  2014.  október  12-től  bruttó
52.350,-  Ft  -ban,  költségtérítését  7.853,-  Ft-ban  állapítja
meg.

Modori Ákos alpolgármester: Elmondja, hogy ő 22.350 Ft  tiszteletdíjról lemond.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy erről írásban kell lemondani. 

Az írásos lemondó nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori Ákos alpolgármester: Bejelenti személyes érintettségét, a szavazásban nem kíván részt
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venni.

Modori László polgármester: Szavazásra bocsátja, ki ért egyet azzal, hogy az alpolgármestert a
szavazásból kizárja, kézfelemeléssel szavazzanak.

Borszörcsök  Község  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül  Modori  Ákos
alpolgármestert e napirend döntéshozatalából kizárja.

Modori László polgármester: Szavazásra bocsátja,  ki ért egyet azzal, hogy az alpolgármester havi
tiszteletdíja 30.000 Ft, havi költségtérítése pedig 7.853 Ft legyen.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő- testülete 4 igen szavazattal -ellenszavazat nélkül - az
alábbi határozatot hozta:

54/2014. (X.20.) Kt. Határozat

Borszörcsök Község Önkormányzat képviselő-testülete Modori Ákos
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 30.000
Ft-ban, költségtérítését 7.853 Ft-ban állapítja meg.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy a vonatkozó jogszabály alapján a polgármester a
megválasztásától számított 30 napon belül, az önkormányzati képviselők a megbízólevél átvételétől
számított  30  napon belül,  majd  ezt  követően minden év  január  1-től  számított  30  napon belül
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozathoz csatolni kell a közös háztatrtásban élő
házas, vagy élettárs, valamint gyermek vagyonnyilatkozatát is. 

Elmondja továbbá a képviselő-testületnek, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot is felül kell
vizsgálniuk, de erre majd a következő testületi ülésen kerül sor.

Modori László polgármester: Megköszöni a részvételt az alakuló ülést 18:45-kor bezárta.

Kmft.

Modori László Szlottáné Turi Edina

polgármester jegyző

6


