TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELİ-TESTÜLET 2010. OKTÓBER 8-I ÜLÉSÉRİL

A 2010. október 3-i választások után az újonnan megválasztott képviselı-testület október 8-án
tartotta alakuló ülését.
Elsı napirendként a helyhatósági választások eredményérıl szóló tájékoztatót hallgatta meg a
testület Várszegi Sándor – a helyi választási bizottság elnöke- elıterjesztésében.
A 2010. október 3-ai önkormányzati képviselık, a polgármester, valamint a kisebbségi
önkormányzati választások Bátonyterenyén zavartalanul, törvényesen zajlottak le. A Helyi
Választási Bizottság a választások kitőzését követıen folyamatosan tevékenykedett, elıször 3
fıvel, majd késıbb, a jelölı szervezetek által történt delegálás után 7 fıvel. A választási
kampány kulturált módon folyt le. Október 3-án, a 11 053 választójoggal rendelkezı helyi
lakos közül 4959 fı jelent meg az urnáknál. Ez a választópolgárok 44,87%-át jelentette. A
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben megállapított jogorvoslati határidıben a
választás eredménye ellen Helyi Választási Bizottsághoz kifogás nem érkezett, így a
választások eredménye végleges.
Tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy a kompenzációs listán kiosztható mandátumok
betöltésében változás történt. Az MSZP valamint a FIDESZ-KDNP jelölı szervezet
kompenzációs listájáról mandátumot szerzett Lavajné Dóka Éva, illetve Oláh Károly
bejelentették, hogy mandátumukról lemondanak. A helyi önkormányzati képviselık és
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21.§. (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelıen az eredetileg bejelentett listáról a jelölı szervezet által bejelentett jelölt lép,
melynek értelmében a megüresedett mandátumra a Magyar Szocialista Párt Várszegi Istvánt,
a FIDESZ-KDNP pedig Gagyi Róbertet jelentette be.
Ennek megfelelıen ismerteti a választások végeredménye az alábbi:
Polgármester: Nagy-Majdon József FIDESZ - KDNP
A Képviselı-testület összetétele:
Egyéni választókerületben mandátumot szerzett képviselık:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vk. Sulyok Tibor
vk. Molnár Ferenc
vk. Czikora Györgyné
vk. Ruszin László
vk. Horváth Tibor
vk. Zsibói Gergely
vk. Bognár Ferenc
vk. Gembiczki Ferenc

FIDESZ-KDNP Bátonyterenye, Rózsás út 9/A.
FIDESZ-KDNP Bátonyterenye, Mátrai út 19/A.
MSZP Bátonyterenye, Liget út 10.
MSZP Bátonyterenye, Bányász út 3.
FIDESZ - KDNP Bátonyterenye, Hársfa út 2.
FIDESZ - KDNP Bátonyterenye, Váci M. út 16.
FIDESZ - KDNP Bátonyterenye, Ságvári út 2.
FIDESZ - KDNP Bátonyterenye, Ybl M. út 7.

Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselık:
Várszegi István
MSZP Bátonyterenye, József A. ltp. 1.
Cseresznyés István
JOBBIK Bátonyterenye, Boróka út 10.
Gagyi Róbert
FIDESZ-KDNP Bátonyterenye, Jedlik út 3.
Cigány kisebbségi önkormányzati képviselıválasztás eredménye:
1. Csikós Annamária

ÉKKİ - ZMRSZ Bátonyterenye, Népkert út 12.

2. Daróczi Sándor Józsefné ÉKKİ - ZMRSZ Bátonyterenye, Mátyás király út 21.
3. Berki Elemér
ÉKKİ – ZMRSZ Bátonyterenye, Köztársaság út 13.
4. Szomora Sándor
RPT – RPM – CSZOSZ Bátonyterenye, Várhegy út 30.

Ezt követıen – második napirendként - került sor a képviselık és a polgármester eskütételére,
valamint a megbízólevelek átadására.
Harmadik napirenden Nagy-Majdon József polgármester illetményének és juttatásának
megállapítására vonatkozó elıterjesztés megvitatása szerepelt.
A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítására vonatkozó szabályokat a
polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. (Ptv.) törvény tartalmazza. A törvény 3.§-a szerint a
polgármester illetményét a Köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43.§-ának
(1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és a Ptv.3.§-ának (2) bekezdésében – a
település lakosságszámának megfelelı – megállapított szorzószám (városunk esetében 12,5 –
13,5) – szorzataként összegszerően kell megállapítani.
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény 71.§-a a
köztisztviselıi illetményalap mértékét 2010.január 1-tıl 38.650,-Ft-ban állapította meg.
A polgármester illetményének megállapítása során figyelemmel kell lenni a Ptv. 4./A. § (3)
bekezdésére, miszerint a polgármester illetményének a választást követıen megállapított
összege a megválasztását megelızı polgármesteri illetménye összegénél nem lehet kevesebb.
Fentieket figyelembe a Képviselı-testület Nagy-Majdon József polgármester illetményét
2010. október 3-i hatállyal - a korábban már alkalmazott 13,5-ös szorzószám alapulvételével
– bruttó 521.800,-Ft-ban állapította meg.
Döntését 12 egybehangzó igen szavazattal hozta meg a képviselı-testület.
Negyedik napirendként a Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló 4/1999.(III.31.) sz. rendelet módosításáról szóló elıterjesztést vitatta meg a testület.
A 2010. október 3-i helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választását követıen
szükségessé vált az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
a megválasztható képviselık számát csökkentette: a 10.000-nél több lakosú településen
egyéni választókerületben és kompenzációs listán jutnak mandátumhoz a képviselık, 25.000
lakosig 8 egyéni és 3 kompenzációs listás mandátum kapható. Az így mandátumhoz jutott
képviselı mellett a polgármester is tagja a képviselı-testületnek
Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata részletezi a képviselı-testület
mőködését, egyben meghatározza a testület létszámát és tagjait. Ezt módosítani indokolt a
változások miatt. Szintén az SZMSZ rendelkezik a tisztségviselık kérdésérıl is.
A választások utáni új testület megalakulását követıen egy fıállású alpolgármester és egy,
nem települési képviselı társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásához
szükségessé vált az SZMSZ módosítása.
A rendelet módosítását 12 igen szavazattal fogadta el a képviselı-testület.
Az alpolgármesterek megválasztásáról szóló elıterjesztés szerepelt az ötödik napirenden.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. §-a az alpolgármesterek
megválasztását és jogállását az alábbiak szerint szabályozza:
„ (1) A képviselı-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minısített többséggel
a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert
választhat. A képviselı-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.

Az alpolgármester megbízatása megszőnik az új polgármester megválasztásával, valamint ha
a képviselı-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minısített többséggel
megbízását visszavonja.
(2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselı-testület tagjai közül választottak, nem tagja
a képviselı-testületnek, a polgármestert a képviselı-testület elnökeként nem helyettesítheti, de
a képviselı-testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz. A nem a képviselı-testület
tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselı-testület tagjai közül
választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(3) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.
(4) Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdıdik és amennyiben az
önkormányzati választáson települési képviselınek megválasztották, akkor az új képviselıtestület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési
képviselınek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás
napjával megszőnik. „
Mindezeknek megfelelıen a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére saját tagjai
közül Horváth Tibor képviselı urat foglalkoztatási jogviszonyú alpolgármesternek, Oláh
Károly urat társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta a képviselı-testület
12 igen szavazattal.
Hatodik napirendként az alpolgármesterek illetményének, tiszteletdíjának és juttatásainak
megállapításáról tárgyalt a képviselı-testület.
A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményének megállapítását a 1994. évi
LXIV. (Ptv.) törvény 3. § (5) bekezdése szabályozza, mely szerint az alpolgármester
„illetményét, illetményének emelését a képviselı-testület úgy állapítja meg, hogy az ne érje
el a polgármester illetményét.”.
Fentieket figyelembe véve a Képviselı-testület Horváth Tibor foglalkoztatási jogviszonyban
álló alpolgármester illetményét 2010. október 8-ai hatállyal havi bruttó 462.000.-Ft-ban
állapította meg.
A társadalmi megbízatású alpolgármester esetében a Ptv. 4.§.(2) bekezdése szerint a
képviselı-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek tiszteletdíjat állapít meg úgy
hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját.
Társadalmi megbízatású polgármester havi tiszteletdíjának legmagasabb összege a Ptv. 4.§ (1)
bekezdése szerint 251.225 Ft lehet.
A Képviselı-testület Oláh Károly társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2010.
október 8-ai hatállyal havi bruttó 231.000.-Ft-ban állapította meg.
Döntését 11 igen és 1 tartózkodó szavazattal hozta meg a képviselı-testület.

