JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én 16. 30
órakor megtartott alakuló üléséről. (Az alakuló ülés 15.30 órára volt összehívva, de mivel a
képviselő-testület előzetes egyeztetést tartott, ezért 16.30 órakor kezdődött.)
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyisége Kisrécse, Szentkirály u. 14.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők
Igazoltan távol maradt: ------------Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző
Madariné Török Tünde a Helyi Választási Bizottság elnöke
Lakosság részéről: 1 fő
Takács Ferenc megválasztott képviselő az ülés kezdetén bejelentette, hogy akadályoztatva
van, az esküt ezért nem teszi le, a jelenléti ívet nem írta alá. (Az ülésen végig jelen volt.)
1./ Tóth Lucia: köszönti a megjelenteket, valamint megállapítja, hogy a képviselő-testület
alakuló ülése a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően került összehívásra.
Jó erőt, egészséget kíván a képviselőknek a testületi munkához.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes.
Az ünnepélyes köszöntő után megkéri Madariné Török Tünde, a HVB elnökét, hogy a
választás végleges eredményét ismertesse a jelenlévőkkel.
Madariné Török Tünde HVB elnöke ismerteti a jelenlévőkkel a választások végleges
eredményét. (A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
A megbízólevek átadása a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 206. §-a
értelmében 2014. október 15-én 17 órakor.
3./Tóth Lucia polgármester: Ismerteti a napirendet.
Napirend:

1. Az alakuló ülés ünnepélyes megnyitása
Előadó: Tóth Lucia polgármester
2. A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Madariné Török Tünde HVB elnök
3. A napirendi pontok ismertetése, azok elfogadása
Előadó: Tóth Lucia polgármester
4. Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Előadó: Tóth Lucia polgármester
5. Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésére felkérés
Előadó: Tóth Lucia polgármester
6. Alpolgármester választása titkos szavazással (szükség szerint zárt ülésen), a
titkos szavazás lebonyolításhoz szavazatszámláló bizottság megválasztása
Előadó: polgármester
7. Az alpolgármester eskütétele
Előadó: Tóth Lucia polgármester
8. A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző
9. Az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjáról döntés
Előadó: Tóth Lucia polgármester
10. Bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Tóth Lucia polgármester
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11. Az önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének
felülvizsgálata
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
12. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre felhívás
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző
13. Egyebek
A képviselő-testület a napirendi pontokat 4 igen szavazattal jóváhagyólag elfogadta.
4./Madariné Török Tünde HVB elnöke: kéri a jelenlévőket, hogy a hivatalos esküt tegyék le.
A képviselő-testület tagjai Takács Ferenc megválasztott képviselő kivételével - aki szóbeli
nyilatkozata szerint akadályoztatva van - leteszi az esküt.
(Az eskütételről a jegyzőkönyv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Madariné Török Tünde HVB elnöke: most pedig a polgármester eskütétele következik,
melyet a képviselő-testület előtt kell letennie.
A polgármester leteszi az esküt.
(Az eskütételről a jegyzőkönyv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
5./ Tóth Lucia polgármester: Az Mötv. 116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési
elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a
helyi önkormányzat felelős.
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára
vagy azt meghaladó időszakra szól.
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó
figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását,
színvonalának javítását szolgálják.
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel
összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására,
színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését
követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az
előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló
ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig
kiegészíteni vagy módosítani.
A polgármesteri program a gazdasági program részét képezi.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete 4
alábbi határozatot hozta.

igen szavazattal, egyhangúlag az

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2014.(X.22.) számú határozata:
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Önkormányzat gazdasági programját 2015. március 31-ig készíti el.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gazdasági program elkészítéséről, és
előterjesztéséről gondoskodjon.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
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6./ Tóth Lucia polgármester: A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére
egy alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a
továbbiakban együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselőtestület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai
és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek
meg.
A titkos szavazás lebonyolítására egy szavazatszámláló bizottságot kell létrehoznia testület
tagjaiból. A Bizottság tagjai legyenek Kigyóssy Zoltán, Kápolnás Szabolcs, Dr. Blaski Judit. A
bizottság elnöke Kápolnás Szabolcs legyen. Kéri a testületet, hogy szavazzanak a
Bizottságról, aki ellátja a Szavazatszámláló Bizottság feladatait.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2014. (X.22.) számú határozata:
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választást
lebonyolító és annak eredményét megállapító Szavazatszámláló Bizottság tagjává
Kigyóssy Zoltán, Kápolnás Szabolcs, Dr. Blaski Judit képviselőket bízza meg. A
Bizottság elnöke: Kápolnás Szabolcs.
Tóth Lucia polgármester: Javasolja, hogy Kigyóssy Zoltán képviselőt válasszák meg
alpolgármesternek.
Kigyóssy Zoltán alpolgármester jelölt: Köszöni a bizalmat, ha megválasztják vállalja a
tisztséget. Bejelenti személyes érintettségét.
Tóth Lucia polgármester: jelölt érintett a szavazásban, ezáltal dönteni kell a testületnek arról,
hogy a szavazásból kizárja-e vagy sem. Javasolja, hogy ne zárják ki a szavazásból.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2014. (X.22.) számú határozata:
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választás
során a döntéshozatalból nem zárja ki Kigyóssy Zoltán jelöltet.
Tóth Lucia polgármester: Megkérdezem Kigyóssy Zoltán alpolgármester jelölt urat, hogy
hozzájárul-e e napirendi pont nyilvános tárgyalásához, tekintettel arra, hogy e nyilatkozattól
függ, hogy nyilvános ülésen tárgyalható-e a választása.
Kigyóssy Zoltán alpolgármester jelölt: nem kér zárt ülést, nyilatkozik, hogy hozzájárul a nyílt
ülésen történő választáshoz.
A szavazólapok átadása, a szavazás és az urnabontás után a Bizottság megállapította a
titkos szavazás eredményét.
/A titkos szavazásról készített jegyzőkönyvhöz csatolva. /
Kápolnás Szabolcs bizottság elnöke: tájékoztatja a testületet, hogy 4 igen szavazattal
Kigyóssy Zoltán képviselőt választották meg alpolgármesterré.
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Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testület 4
alábbi határozatot hozta.

igen szavazattal, egyhangúlag az

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2014. (X.22.) számú határozata:
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a titkos szavazás
eredményét, Kigyóssy Zoltán képviselőt választja meg alpolgármesternek.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Lucia polgármester
7./ Tóth Lucia polgármester: gratulál a megválasztott alpolgármesternek, akinek le kell tennie
alpolgármesteri minőségében az esküt.
Kigyóssy Zoltán alpolgármester Tóth Lucia polgármester előtt leteszi az esküt.
(Az eskütételről a jegyzőkönyv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
8./ Papné Szabó Mónika jegyző: ismerteti a testülettel, hogy Tóth Lucia társadalmi
megbízatású polgármesternek indult, ezáltal fogja ellátni a polgármesteri teendőket, ismerteti
a polgármester tiszteletdíjára és költségtérítésére vonatkozó szabályokat.
Mötv. 71. § (2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat
polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek
összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben
meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló
illetményének összegével.
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében;
(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről
a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei
önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Tóth Lucia polgármester: Bejelenti személyes érintettségét. Hozzájárul a nyílt ülés
tartásához.
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: jelölt érintett a szavazásban, ezáltal dönteni kell a
testületnek arról, hogy a szavazásból kizárja-e vagy sem. Javasolja, hogy ne zárják ki a
szavazásból.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2014. (X.22.) számú határozata:
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester illetményének és
költségtérítésének megállapítása során a döntéshozatalból nem zárja ki Tóth Lucia
polgármestert.
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: Mivel nincs a képviselő-testületnek mérlegelési joga a
polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításával kapcsolatosan, ezért
javasolja, hogy a törvény szerinti mértékben állapítsák meg Tóth Lucia polgármester
tiszteletdíját és részére a költségtérítést.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
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Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2014. (X.22.) számú határozata:
1. Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Lucia polgármester havi
illetményét az Mötv. 71. § (4) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése alapján bruttó 74.
788 Ft, azaz hetvennégyezer-hétszáznyolcvannyolc Ft összegben állapítja meg 2014.
október 12-től kezdődően.
2. A képviselő-testület Tóth Lucia polgármester részére 2014. október 12-től havi
11.218 Ft költségtérítést állapít meg az Mötv. 71. § (6) bekezdése értelmében.
Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges adminisztráció elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző
9./ Tóth Lucia polgármester: a képviselő-testület az alpolgármesternek tiszteletdíjat állapít
meg, valamint a képviselők tiszteletdíjának megállapítását rendeletbe kell foglalni.
A korábbi alpolgármester részére nem volt tiszteletdíj megállapítva. A jelenlegi szabályozás
szerint az alpolgármester tiszteletdíja a tiszteletdíjas polgármesternek járó díj 70-90%-a közé
eső összeg. Jelen esetben ez 52.352- 67.309 Ft közé eső összeg. Erről az összegről vagy
ennek egy részéről írásban lemondhat. Az alpolgármester havonta a részére megállapított
tiszteletdíj 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult (7. 853-10.096 Ft)
Erről az összegről vagy ennek egy részéről írásban lemondhat.
Kápolnás Szabolcs képviselő: Az újonnan megválasztott alpolgármester részére 67. 309 Ft
tiszteletdíj és 10.096 Ft költségtérítés megállapítását javasolja, mivel sok feladata lesz az
alpolgármesternek.
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: Bejelenti személyes érintettségét. Hozzájárul a nyílt ülés
tartásához.
Tóth Lucia polgármester: jelölt érintett a szavazásban, ezáltal dönteni kell a testületnek arról,
hogy a szavazásból kizárja-e vagy sem. Javasolja, hogy ne zárják ki a szavazásból.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2014. (X.22.) számú határozata:
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjának
megállapítása során a döntéshozatalból nem zárja ki alpolgármestert.
Tóth Lucia polgármester: Felteszi szavazásra az alpolgármester részére javasolt
tiszteletdíjat.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2014. (X.22.) számú határozata:
1. Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Kigyóssy Zoltán alpolgármester
havi tiszteletdíját bruttó 67.309 Ft, azaz hatvanhétezer-háromszázkilencezer Ft
összegben állapítja meg 2014. október 12-től kezdődően.
2. A képviselő-testület alpolgármester részére 2014. október 12-től havi 10. 096 Ft
költségtérítést állapít meg.
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Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges adminisztráció elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző
Tóth Lucia polgármester: A képviselőknek korábban nem volt megállapítva tiszteletdíj.
Képviselők nyilatkoznak, hogy nem kérik a tiszteletdíj megállapítását.
10./ Tóth Lucia polgármester: Az Mötv. 57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a
bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt
követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által
kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
bizottságait. A száz főt meg nem haladó lakosú településen a bizottsági feladatokat a
képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg nem haladó lakosú településen a kötelező
bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja. A bizottság tagjává nem
önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és
kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag
jogaival és kötelezettségeivel.
(2) A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot
hoz létre. A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott bizottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról,
kezeléséről és őrzéséről. Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti, amelynek
feladat- és hatáskört állapíthat meg.
(3) A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes
bizottságot hozhat létre.
58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő
megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság
elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati
képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.
(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester
előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság
kivételével a bizottságot megszüntetheti.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek hatályos
Szervezeti és Működési Szabályzata úgy rendelkezik, hogy egy bizottság működik,
az Ügyrendi Bizottság, amelynek tagjainak száma 3 fő. E bizottság hatáskörébe
tartozik a vagyonnyilatkozatok vizsgálata.
Javasolja, hogy a bizottságok szerkezetén ne változtassanak. Az alábbi személyeket
javasolja a bizottságba: tagok: Kigyóssy Zoltán, Dr. Blaski Judit elnökének: Kápolnás
Szabolcsot.
Kérdezi a javasolt tagokat, hogy hozzájárulnak-e nyílt ülés megtartásához a
megválasztásukkal kapcsolatosan.
Kigyóssy Zoltán nyilatkozik, hogy hozzájárul megválasztásával kapcsolatosan a nyílt ülés
tartásához.
Dr. Blaski Judit nyilatkozik, hogy hozzájárul megválasztásával kapcsolatosan a nyílt ülés
tartásához.
Kápolnás Szabolcs nyilatkozik, hogy hozzájárul megválasztásával kapcsolatosan a nyílt
ülés tartásához.
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta.
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Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2014.(X.22.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottságba
elnökként Kápolnás Szabolcs képviselőt, tagként Kigyóssy Zoltán képviselőt és Dr.
Blaski Judit képviselőt megválasztotta.

11./ Tóth Lucia polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CXLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt
követő ülésen megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendeletét. Javasolja, hogy a legközelebbi ülésre készítse el a jegyző az SZMSZ
felülvizsgálatát.
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2014.(X.22.) számú határozata:
Kirécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy végezze
el Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatának felülvizsgálatát a soron következő testületi ülésre.
Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző
Határidő: soron következő testületi ülés
12. /Papné Szabó Mónika jegyző: Az Mötv. 39. § (1) Az önkormányzati képviselő
megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon
belül törvény 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati
képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő
házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a
melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.
(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az
önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat,
természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.
Minden képviselő és bizottsági tag megkapja a vagyonnyilatkozat-tételre szolgáló adatlapot.
30 napon belül le kell adni a vagyonnyilatkozatokat, melyet a PÜB tart nyilván.
Tájékoztatja a képviselőket a képviselői méltatlanság szabályairól.
Mötv. 38. § (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti
annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását,
b) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek;
d) akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati
eljárások kimerítését követően - köztartozása 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;
e) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás
során ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és
a bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette;
f) aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés
végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja;
g) aki a 36. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület
tudomására.
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(2) Az önkormányzati képviselő köteles az (1) bekezdés a)-g) pontjában foglaltakról, a
jogerős ítélet kézhezvételétől vagy az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak beálltától
számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.
(3) A büntetőeljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel az eljáró bíróság az
önkormányzati képviselő bűnösségét megállapító jogerős ítélet meghozataláról
haladéktalanul tájékoztatja a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.
(4) Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül
köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott
köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az
önkormányzati képviselő 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, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a
kormányhivatalt.
(5) A méltatlansági eljárásra egyebekben a 37. § (2)-(7) bekezdésében foglaltakat kell
megfelelően alkalmazni.
A képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatást.
13./ Tóth Lucia polgármester: Dönteni kell arról, hogy ki képviselje az önkormányzatot az
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesületben, a közgyűléseken. Kápolnás Szabolcs
képviselőt javaslom.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2014.(X.22.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének delegáltja az Innovatív Dél-

Zala Vidékfejlesztési Egyesületbe: Kápolnás Szabolcs képviselő.
Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről az Egyesületet tájékoztassa.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: 2014. november 10.

Tóth Lucia polgármester: A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás hatályos Társulási
Megállapodásának VIII/1.2. pontja szerint a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek a
Társulási Tanácsa képviselőt kell delegálni.
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: Tóth Lucia polgármestert javaslom.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2014.(X.22.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének delegáltja a ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába Tóth Lucia Krisztina
polgármester.
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Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Társulást tájékoztassa.
Felelős:Tóth Lucia polgármester
Határidő: 2014. november 10.
Tóth Lucia polgármester: Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek az alakuló
ülésre tartozó bejelentése, észrevétele?
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
Az alakuló ülés 16.30 órakor kezdődött és 17. 45 órakor ért véget.
K.m.f.
Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző
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