J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Kisbajcs Község Önkormányzata 2010. október 14. napján tartott alakuló ülésén.
Helye: Kisbajcs, Községháza
Jelen vannak:

Kamocsai Sándor polgármester
Áder László
Christmann-né Horváth Klára
Győri Csaba
Tolnai Ferencné képviselők

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző
Fodor Margit HVB elnöke
Körjegyzőség dolgozói
HVB tagjai
Császárné Kovács Erzsébet volt képviselő
Hargiati Istvánné volt képviselő
Hatoss Gábor volt képviselő
Id. Nagy Ignác volt képviselő
Bárány Dezsőné volt képviselő
Szabó Miklós iskolaigazgató
Kamocsai Sándorné
Christmann Tamás
Tolnai Ferencné korelnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes,
mert 5 tagból 5 jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat és azok tárgyalási sorrendjét a meghívóban foglaltak
szerint. Kéri, hogy képviselő-testület ezt fogadja el.
Képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta.
Ezt követően képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja.
1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a választás eredményeiről
Előadó: Fodor Margit, HVB elnöke
Korelnök felkéri a HVB elnökét a tájékoztató megtételére.
HVB elnöke ismerteti a választás eredményét(1. sz. melléklet)
Korelnök kéri a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót fogadják el.
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag határozathozatal nélkül tudomásul vette és elfogadta.

2.)

A képviselő-testület eskütétele, a megbízólevelek átadása
Előadó: Fodor Margit, HVB elnöke

Korelnök felkéri a HVB elnökét, hogy az újonnan megválasztott települési képviselőktől az esküt vegye
ki az elkészített esküokmány alapján, majd az eskü letétele után adja át a képviselőknek
megbízólevelüket.
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HVB elnöke felkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel és kéri, hogy a képviselők tegyék le az esküt.
A képviselők leteszik az esküt. (2. sz. melléklet-képviselői esküokmányok)
HVB elnöke felkéri a képviselőket az esküokmány aláírására.
Aláírást követően a HVB elnöke átadja a megbízóleveleket.

3.)

Polgármester eskütétele, megbízólevél átadása
Előadó:Fodor Margit, HVB elnöke

Korelnök felkéri a HVB elnökét, hogy az újonnan megválasztott polgármestertől az esküt vegye ki az
elkészített esküokmány alapján, majd az eskü letétele után adja át megbízólevelét.
HVB elnöke felkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel és kéri, hogy a polgármester tegye le az esküt.
A polgármester leteszi az esküt. (3. sz. melléklet- polgármesteri esküokmány)
HVB elnöke felkéri a polgármestert az esküokmány aláírására.
Aláírást követően a HVB elnöke átadja a megbízólevelet.

4.)

A polgármester programjának ismertetése
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Korelnök felkéri a polgármestert programjának ismertetésére.
Kamocsai Sándor polgármester ismerteti a programját (4. sz. melléklet).
Kéri, hogy a képviselő-testület a polgármesteri programját fogadja el.
Korelnök szavazásra teszi fel a kérdést.
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:
83/2010.(X. 14.) határozat
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kamocsai Sándor
polgármester 2010-2014 választási ciklusra szóló programját az előterjesztés
szerint elfogadja, és tudomásul veszi.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

5.)

Az alpolgármester választásához szavazatszámláló bizottság választása
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző

Korelnök felkéri a körjegyzőt az ide vonatkozó szabályozás ismertetésére.
Körjegyző A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat.
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A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.(Ötv. 34. § (1) bekezdése)
A fentiek alapján az alakuló ülésen egy alpolgármester választása kötelező. A választható
alpolgármesterek számát, mint alapvető szervezeti kérdést az SZMSZ rögzíti, így Kisbajcs községben 1
társadalmi megbízatású alpolgármester választható.
Az alpolgármester választása során titkos szavazást kell tartani. A titkos szavazás lebonyolítására a
képviselő-testület egy elnökből és két tagból álló ideiglenes bizottságot választ. A titkos szavazásnál
eljáró bizottság köteles írásban rögzíteni a döntés meghozatalához szükséges kérdést. A bizottság elkészíti
a szavazólapot és megszervezi a titkos szavazást. A képviselők szavazataikat zárt borítékban adják le. Az
eredmény megállapítása után, amiről külön jegyzőkönyv készül, az elnök ismerteti a szavazás
eredményét. A szavazás eredményét a képviselő-testület határozatban is köteles rögzíteni. A bizottság
munkájához előkészíttettük a szavazólapokat, jegyzőkönyvet. Javasolja, hogy a képviselő-testület a
szavazatszámláló bizottságba elnöknek Győri Csaba képviselőt, tagnak Áder László és Tolnai Ferencné
képviselőket válassza meg. Ezen túlmenően fel kellene hatalmazni ezt az ideiglenes bizottságot a
polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának, egyéb juttatásra vonatkozó javaslat
megtételére is.
Korelnök megkérdezi, hogy az érintettek a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz hozzájárulnak –e?
Győri Csaba, Áder László és Tolnai Ferencné képviselők bejelentették személyes érintettségüket és, hogy
megválasztásuk során a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz hozzájárulnak.
A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette, az érintetteket nem zárta ki a döntéshozatalból.
A korelnök szavazásra teszi fel a kérdést.
Ezt követően képviselő-testület, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
84/2010.(X.14.) határozat
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester
titkos választásához, illetőleg a polgármester
és az alpolgármester tiszteletdíjának, egyéb juttatásának
megállapítására vonatkozóan előterjesztendő
javaslat megtételére a szavazatszámláló bizottság
elnökévé Győri Csaba, tagjaivá Áder László és Tolnai Ferencné képviselőket választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Győri Csaba, Szavazatszámláló Bizottság elnöke

6.)

Alpolgármester személyére javaslattétel
Előadó. Kamocsai Sándor polgármester

Korelnök felkéri a polgármestert javaslatának megtételére.
Polgármester elmondja, hogy az alpolgármesteri tisztségre Christmann-né Horváth Klára képviselőt
javasolja megválasztani, javaslatát nem kívánja indokolni.
Korelnök a szavazás lebonyolítására szünetet rendel el. Illetőleg megkérdezi, hogy az érintett a nyilvános
ülésen való tárgyaláshoz hozzájárul-e?
Christmanné Horváth Klára képviselő elmondja, hogy a felkérés megtisztelő, szívesen elfogadja. Egyúttal
bejelenti érintettségét és azt, hogy nem kíván szavazni, továbbá a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz
hozzájárul.
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A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette, nevezettet nem zárta ki a döntéshozatalból.
7.)
Alpolgármester megválasztása és eskütétele
Előadó: Szavazatszámláló Bizottság Elnöke
Korelnök szünet után felkéri az SZSZB elnökét, hogy a szavazás eredményét ismertesse.
SZSZB elnöke ismerteti a szavazás eredményét:
A leadott összes szavazat 4 db, érvényes szavazat ebből 4. A szavazás eredményes és érvényes volt, mert
4 igen, és 0 nem szavazattal Christmann-né Horváth Klára képviselőt Kisbajcs Község
Alpolgármesterének választották meg. Kéri, hogy a képviselő-testület az eredményt vegye tudomásul, és
azt külön határozatban is erősítse meg. (5. sz. melléklet-jegyzőkönyv választás eredményének
megállapításáról)
Ezt követően képviselő-testület 4 igenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
85/2010.(X.14.) határozat
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 érvényes szavazattal Christmann-né Horváth
Klára képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: SZSZB elnöke
Korelnök felkéri a HVB elnökét, hogy az újonnan megválasztott alpolgármestertől az esküt vegye ki az
elkészített esküokmány alapján.
HVB elnöke felkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel és kéri, hogy az alpolgármester tegye le az esküt.
Az alpolgármester leteszi az esküt. (6. sz. melléket-alpolgármesteri esküokmány)
HVB elnöke felkéri az alpolgármestert az esküokmány aláírására.

8.)

A polgármester illetményének, egyéb juttatásának megállapítása
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző

Korelnök felkéri a körjegyzőt az ide vonatkozó szabályozás ismertetésére.
Körjegyző Az illetmény, tiszteletdíj és egyéb juttatás közérdekű adat. Célszerű a kérdést nyilvános ülésen
tárgyalni. (Pttv. 4. § (4) bekezdés) Az illetményt összegszerűen kell meghatározni a törvényi keretek
között.(Pttv. 3-4. §). A polgármester illetményének, tiszteletdíjának a választást követően megállapított
összege a megválasztását megelőző polgármesteri illetménye, tiszteletdíja összegénél – kivéve a
polgármester tiszteletdíjra vonatkozó kifejezett írásbeli kérésére - nem lehet kevesebb. (Pttv.4/A. § (3)
bekezdés). A polgármester, alpolgármester illetményét vagy tiszteletdíját akkor is meg kell állapítani,vagy
a kérdésről tárgyalni, ha újraválasztották őket, ilyenkor a régi tisztség megszűnik, és új jogviszony
keletkezik.
A polgármester illetménye:
A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester illetményét az önkormányzati illetményalap (43.500
Ft) és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként, összegszerűen állapítja meg:1000-nél kevesebb lakosú település esetén 7,0-9,0 (Pttv. 3. § (2) bekezdés)
A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester illetményét a választástól kell megállapítani,
amennyiben főállásúként választották meg. (Pttv. 1. § (2) bekezdés a) pont).
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Illetmény:

43.500X7=304.500 Ft
43.500X9=391.500 Ft

38.650X7=270.550 Ft
38.650X9= 347.850 Ft

Korábbi polgármesteri illetmény 43.500 FtX7=304.500 Ft
Költségátalány:
A polgármestert, választása szerint – a tisztsége ellátásával összefüggő, az általa előlegezett,számlákkal
igazolt költségei megtérítése helyett -, költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselőtestület döntése alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg.
(Pttv. 18. (2) bekezdés)
Ha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a képviselőtestület a következő
ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot, a polgármestert a
képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány törvényben meghatározott
minimális összege (illetmény vagy tiszteletdíj 20%-a) illeti meg. (Pttv. 18. § (3) bekezdés)
Korábbi polgármesteri költségátalány: 304.500 FtX0,2=60.900 Ft
304.500 FtX0,2=60.900 Ft
270.550X0.2=54.110 Ft
304.500 FtX0,3=91.350 Ft
270.550X0.3=81.165 Ft
391.500 FtX0.2=78.300 Ft
347.850X0,2=69.570 Ft
391.500X0.3=117.450 Ft
347.850X0,3=104.355 Ft
Polgármester bejelenti személyes érintettségét, a szavazásban nem kíván részt venni.
A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette, nevezettet nem zárt ki a döntéshozatalból.
Korelnök szünetet rendel el, és kéri, hogy a bizottság dolgozza ki előterjesztését az illetményre, illetve a
költségátalányra vonatkozóan, és azt terjessze a képviselő-testület elé.
Szünet után SZSZB elnöke előterjeszti a javaslatot a következők szerint. Az önkormányzati
illetményalap összegét javasolja 7,7 es szorzóval felszorozni. Az így kapott összeg 334.950 Ft. A
költségátalányra az illetmény 0, 2-át javasolja, azaz 66.990 Ft-ot.
Korelnök szavazásra teszi fel a kérdést.
Ezt követően képviselő-testület 4 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
86/2010.(X.14.) határozat
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kamocsai Sándor
polgármester illetményét bruttó 334.950,- Ft-ban ( 43.500 Ft × 7,7), költségátalányát
pedig 66.990 ,- Ft-ban ( 334.950 Ft×0,2) állapítja meg.
A képviselőtestület felkéri a körjegyzőt, hogy az illetmény és költségátalány rendszeres folyósításáról
gondoskodjék.
Határidő: folyamatos
Felelős: Burányi Bernadett körjegyző
Polgármester bejelenti, hogy a fent megállapított illetmény és a korábbi illetménye közti különbözetet
Kisbajcs község javára kívánja fordítani 2010. évben. Korábbi nyilatkozatát fenntartja, 2010. évben a
költségátalány összegét nem kívánja felvenni.
A képviselő-testület a bejelentést határozathozatal nélkül tudomásul vette.
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9.)

Az alpolgármester tiszteletdíjának, egyéb juttatásának megállapítása
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző

Korelnök felkéri a körjegyzőt az ide vonatkozó szabályozás ismertetésére.
Körjegyző:
Az alpolgármester tiszteletdíja
A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a 2000-nél kevesebb lakosú településen
tiszteletdíjat állapíthat meg, úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját.
A 3000-nél kevesebb lakos esetén csak társadalmi megbízatású alpolgármester választható, akkor is, ha a
polgármester főállásban látja el feladatait (Ötv. 37. § (3) bekezdés) A társadalmi megbízatású
alpolgármester írásban benyújtott kérésére a tiszteletdíj megállapítása mellőzhető vagy a törvényben
foglaltaknál kisebb összegben is megállapítható. Az írásbeli nyilatkozatot az alakuló ülés
jegyzőkönyvéhez kell csatolni. (Pttv. 4. § (3) bekezdés). Korábbi alpolgármester tiszteletdíja 60.000 Ft/
hó
Az alpolgármester költségátalánya
Az alpolgármestert, választása szerint – az által előlegezett, számlákkal igazolt költségei megtérítése
helyett -, költségátalány illeti meg Az alpolgármester esetében a költségátalány mértéke az illetménye,
illetve tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelő összeg.
Ha az alpolgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a képviselő-testület a
következő ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot, az
alpolgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány
törvényben meghatározott minimális összege (illetmény vagy tiszteletdíj10%-a) illeti meg. (Pttv. 18. § (3)
bekezdés).A költségátalány kérését elegendő szóban előterjeszteni a képviselő-testület ülésén, azonban
tényét rögzíteni kell a testületi ülés jegyzőkönyvében.
A korábbi alpolgármester részére költségátalány nem került megállapításra.
Cristmann-né Horváth Klára alpolgármester bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy a szavazásban
nem kíván részt venni. Továbbá azt, hogy költségátalány megállapítására nem tart igényt.
A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette és nem zárta ki nevezettet a döntéshozatalból.
SZSZB elnöke előterjeszti a javaslatát az alábbiak szerint: A bizottság az előző szünetben megtárgyalta az
alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó javaslatot. Ezek szerint 60.000 Ft/hó bruttó tiszteletdíjat javasol
megállapítani az alpolgármester számára.
Korelnök szavazásra teszi fel a kérdést.
Ezt követően képviselő-testület4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
87/2010.(X.14.) határozat
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Christamnn-né Horváth Klára
alpolgármester tiszteletdíját bruttó 60.000,- Ft-ban/ hó állapítja meg. A képviselő-testület tudomásul veszi
az alpolgármester bejelentését, hogy költségátalány megállapítására nem tart igényt.
A képviselőtestület felkéri a körjegyzőt, hogy a tiszteletdíj rendszeres folyósításáról gondoskodjék.
Határidő: folyamatos
Felelős: Burányi Bernadett körjegyző
Cristmann-né Horváth Klára alpolgármester bejelenti, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíjat 2010. évben
nem kívánja felvenni. Az erről szóló nyilatkozat jegyzőkönyvhöz csatolva.
A képviselő-testület a bejelentést határozathozatal nélkül tudomásul vette.
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Ezt követően a korelnök átadja a polgármesternek az ülésvezetést. A polgármester átveszi az
alakuló ülés vezetését.
10.)
Képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások megállapítása
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző
Polgármester felkéri a körjegyzőt az ide vonatkozó szabályozás ismertetésére.
Körjegyző A tiszteletdíjak mértékét rendeletben lehet megállapítani, a törvényi keretek között.
Ezek:(Ötv. 20. § (2) bekezdés, Pttv. 15. §)
ÖTV 20. § (1) A települési képviselőt a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartamra a
munkahelyén fel kell menteni a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület téríti
meg, melynek alapján a települési képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. A képviselőtestület átalányt is megállapíthat.
Pttv. 15. § (1) A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) nem haladhatja meg az önkormányzati
illetményalap és az alább meghatározott szorzószám szorzatát:
- 1000-nél kevesebb lakosú település esetén 1,0
Bizottsági tag tiszteletdíja az alapdíjon felül legfeljebb az alapdíj 45%-ával növelhető. Bizottsági elnök,
tanácsnok tiszteletdíja az alapdíjon felül legfeljebb az alapdíj 90%-ával növelhető.
A képviselő-testület a képviselőt a következő természetbeni juttatásban részesítheti:
- az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási
bérlet, ( nem releváns)
- önkormányzati intézmény által nyújtott szolgáltatás kedvezményes vagy térítésmentes igénybevétele, a
közüzemi szolgáltatások kivételével, (nem releváns)
- a képviselői tevékenységet segítő közlöny, kiadvány, szakfolyóirat előfizetése.
Korábban nem volt jellemző a képviselői tiszteletdíjak megállapítása, erre lehetőség van. Ilyen irányú
döntés esetén azonban rendeletet kell alkotnia a testületnek. Ha ezzel a testület élni kíván, adjanak
megbízást a polgármesternek és a körjegyzőnek a rendelet képviselő-testület elé terjesztésére.
Polgármester szavazásra teszi fel a kérdést.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót, a rendelet megalkotásával
nem kíván élni, így a képviselők számára tiszteletdíj továbbra sem kerül megállapításra.

11.)

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző

Polgármester felkéri a körjegyzőt az előterjesztés megtételére
Körjegyző elmondja, hogy mivel a választások következtében változott a képviselő-testület nagysága,
összetétele, az ügyrendi bizottság tagjait újra kell választani. A bizottság 3 tagú, nem lehet elnöke
polgármester, alpolgármester ( és tag sem). Javasolja a bizottság elnökének, tagjainak a titkos szavazáskor
közreműködő bizottságot megválasztani.
Az szmsz szerint a bizottság feladata a vagyonnyilatkozat-tétellel és összeférhetetlenséggel kapcsolatos
bizottsági teendők ellátása, továbbá javaslattétel az illetményre, tiszteletdíjra.
A képviselő-testület névsora az szmsz mellékleteként nem célszerű, helyette függelékként kellene
tartalmaznia a testület névsorát az szmsz-nek.
A mostani módosítás csupán a választások következtében beállt személyi változások miatt szükséges,
azonban az Ötv. szerint a képviselő-testületnek a megválasztását követően fél éven belül átfogóan felül
kell vizsgálnia a Szervezeti és Működési Szabályzatát, ahol lehet változtatni az eddigi működési
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struktúrán. Az előző ciklusban megalkotott szabályzatot azért kívánja minden képviselő kezébe adni,
hogy tájékoztatást kapjanak az önkormányzat alapvető működési kérdéseiről, és a jelenlegi szabályzat
alapul szolgálhat az új szabályzat megalkotásának. Kéri, hogy a képviselő-testület a felülvizsgálatra adjon
megbízást és szabjon meg határidőt. Javasolja 2011. Április 30-ig kitűzni a határidőt, mivel év végén a
költségvetési tervezés időszaka következik.
Tájékoztatást ad továbbá a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről: a képviselőknek és a
polgármesternek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége van a megbízólevél átvételét követően 30 napon
belül, és ezt követően évente. Amennyiben ezen a kötelezettségének nem tesz eleget a képviselő, akkor
nem gyakorolhatja képviselői jogait, juttatásban nem részesülhet. A polgármester esetében a nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása a tisztségtől való megfosztását eredményezheti. Kéri, hogy a képviselők
ezen időn belül tegyenek eleget a kötelezettségnek.
Polgármester elmondja, hogy az önkormányzati törvény lehetőséget ad külső alpolgármester
megválasztására, aki a képviselő-testület tagjai közül megválasztott alpolgármesterrel azonos jogállású
azzal a kivétellel, hogy nem szavazhat. Javasolja ezt a tisztséget létrehozni és javasolja erre Czászárné
Kovács Erzsébet volt képviselőasszonyt megválasztani. Kérdezi, hogy az érintettek a nyilvános üléshez
hozzájárulnak-e?
Czászárné Kovács Erzsébet megköszöni a felkérést, a tisztséget elvállalja.
Győri Csaba, Áder László és Tolnai Ferencné képviselők bejelentették személyes érintettségüket és, hogy
megválasztásuk során a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz hozzájárulnak.
A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette, az érintetteket nem zárta ki a döntéshozatalból.
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, az alábbi rendeletet alkotja:
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2010.(X.18.) rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatról
szóló 10/2010.(IV.30.) sz. rendelet
módosításáról
(A rendelet külön íven kerül kiadásra.)
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag alábbi határozatot hozta:
88/2010.(X.14.) határozat
Kisbajcs Község képviselő-testülete megbízza polgármesterét és a körjegyzőt, hogy a Szervezeti és
Működési Szabályzat tervezetét készítse el, és azt 2011. április 30-ig terjessze be a képviselő-testület elé.
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester,
Burányi Bernadett körjegyző
12.) Megbízás gazdasági program kidolgozására
Előadó: Burányi Bernadett körjegyző
Polgármester felkéri a körjegyzőt az előterjesztés megtételére.
Körjegyző elmondja, hogy az önkormányzati tv. szabályozása szerint a képviselő-testület az alakuló ülést
követő hat hónapon belül elfogadja a gazdasági programját. A gazdasági program tartalmi elemeit a tv.
pontosan meghatározza. Legalább egy ciklusra kell kidolgozni, de lehet tovább is. A program
kidolgozására szintén határidőt kell szabni, és megbízást adni. Ezért javasolja, hogy a következő évi
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költségvetés tervezés megkezdése előtt még fogadja el a képviselő-testület a gazdasági programot, hogy
annak tükrében tudja összeállítani az önkormányzat 2011. évi koncepcióját, illetőleg költségvetését.
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
89/2010.(X.14.) határozat
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Kamocsai Sándor polgármestert, hogy a
2010-2014 ciklusra szóló gazdasági program tervezetét dolgozza ki és a 2011. Évi koncepció
elfogadásával egyidejűleg terjessze be a képviselő-testület elé.
Határidő: 2010. 11.30.
Felelős: polgármester
Mivel más tárgy nem volt a polgármester megköszönte a részvételt és bezárta az alakuló ülést.
K.m.f.
Burányi Bernadett
körjegyző

Kamocsai Sándor
polgármester
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