GÉTYE ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 13-án
17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Rendeletek száma: 9/2017.
Határozatok száma: 29, 30/2017.
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JEGYZŐKÖNYV
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. szeptember 13-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Határozatok:
Sorszáma
29
30

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)
9(IX.26.)

Kódja
B10
B12

Tárgya

Az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról

Kapcsolódó
Kódja
önkormányzati rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)
4/2013.(V.14.) önk.rendelet A1
módosítása
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9/2017.

Jegyzőkönyv
Készült: a Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 13-án 17,00 órai
kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat Hivatali helyisége
Gétye, Kossuth L. 4.
Jelen vannak: - Talabér Lászlóné polgármester
- Bánhegyi Péter alpolgármester
- Salamon László
- Böőr Lajos
- Zanati Ervin képviselők
/5 fős testületből 5 fő/
Meghívott:

- Kovács Katalin jegyző
- Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető

Talabér Lászlóné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a
határozatképességet, javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 5 fő igenlő
szavazatával /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint:

N a p i r e n d:
1./ Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2013.(V.14.) önkormányzati rendelet módosítása, polgármester illetményének,
költségtérítésének megállapítása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző

Napirendek tárgyalása:
1./ Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2013.(V.14.) önkormányzati rendelet módosítása, polgármester illetményének,
költségtérítésének megállapítása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Polgármester kérelme, rendelet-tervezet, előterjesztés és határozati javaslat, melyet a képviselők
a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó elmondta, hogy Talabér Lászlóné polgármester kéri, hogy 2017. október 1-től főállású
polgármesterként láthassa el feladatát, majd részletesen ismertette a kérelmét.
Elmondta, hogy a törvény lehetőséget ad a ciklusban egyszer a polgármesteri tisztség betöltésének
megváltoztatására. Majd a polgármester illetményét, költségtérítését is meg kell állapítani, az erre
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vonatkozó előterjesztést, rendelet-tervezetet és határozati javaslatot részletesen ismertette. Az
önkormányzat költségvetése elbírja a béremelést, ez működési problémát nem okoz.
Bánhegyi Péter alpolgármester: Támogatja a kérelemben foglaltakat, ez a településnek előnyére
válik.
Salamon László képviselő: A településen van feladat bőven, több idő lesz ezek megvalósítására,
támogatja a kérelmet.
Talabér Lászlóné polgármester bejelentette, hogy - személyes érintettségére hivatkozva – nem
kíván a döntésben részt venni.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal, 1 fő
tartózkodása mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2017.(IX.26.) önkormányzati rendelete:
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(V.14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Talabér Lászlóné polgármester
Kovács Katalin jegyző

Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a határozati javaslatban foglaltakat, majd 4 fő igen
szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
29/2017.(IX.13.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
a Mötv. 71. §-a alapján Talabér Lászlóné főállású polgármester illetményét 2017.
október 1. napjától havi bruttó 298.700,- Ft-ban, költségtérítését havi 44.800,- Ftban állapítja meg.
Felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény és a költségtérítés számfejtéséről, kifizetéséről
gondoskodjon.
Felelős: Kovács Katalin jegyző
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
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Talabér Lászlóné polgármester bejelentette, hogy a költségtérítésről lemond, és kéri, hogy a
tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült utazási költségei megtérítését
maximum 44.800,- Ft összegben engedélyezze a képviselő-testület. /Kérelem a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi
határozatot hozta:
30/2017.(IX.13.) számú határozat:
Gétye Önkormányzat Képviselő-testülete
Talabér Lászlóné polgármester 2017. szeptember 13-án kelt kérelmében foglaltak
alapján tudomásul veszi, hogy a 29/2017.(IX.13.) számú határozattal megállapított
44.800,- Ft összegű költségátalányáról lemond 2017. október 1. napjával.
Talabér Lászlóné főállású polgármester részére engedélyezi tevékenységével
összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült utazási költségeinek megtérítését
maximum 44.800,- Ft/hó összegben.
Felhatalmazza a jegyzőt a kiküldetés igazolására.
Feljkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges
intézkedést tegye meg.
Felelős: Kovács Katalin jegyző
Határidő: azonnal, folyamatos

Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 17 óra 26 perckor bezárta.

Kmft.

Talabér Lászlóné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

