
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 25. 
napján tartott alakuló testületi ülésén.

Testületi ülés helye: Felsőegerszeg Faluház

Jelen vannak: Herke Csaba polgármester, Gábor Szabolcs, Katona Józsefné, Nyisztomé
Árvái Vivien és Szilágyi János képviselők, Koszorús Tímea aljegyző, Sallai Lászlóné 
j egyzőkönyvvezető

Távoliét nem volt.

Herke Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.

Javasolta, hogy az írásban kiadott napirendek közé vegyék fel az aktuális pályázatokat és a 
szociális ügyeket napirendre és tárgyalják meg .

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

Más javaslat nem volt, a képviselő-testület a szóban és írásban előterjesztett napirendi 
pontokat egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:

Napirend:

1. / Képviselők és polgármester eskütétele

2. / Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
Előadó: Herke Csaba polgármester

3. / Polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4. / Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előadó: Herke Csaba polgármester

5. / Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 
Előadó: Herke Csaba polgármester

6. / Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

7. /Dr. Várnai József háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosítása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
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8./Aktuális pályázatok
Előadó: Herke Csaba polgármester

9./Szociális ügyek
Előadó: Herke Csaba polgármester

1./ Képviselők és polgármester eskütétele

Herke Csaba polgármester felkérte a képviselőket az eskü letételére és esküokmány 
aláírására, majd felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt az eskü szövegének ismertetésére .

Megkérte a jelenlévőket, hogy álljanak fel.

Először a képviselők, majd a polgármester letette az esküt. Az eskütételt követően a 
képviselők, majd a polgármester aláírták az esküokmányokat.

Herke Csaba polgármester a képviselő-testületnek jó munkát kívánt.

2./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele

Herke Csaba polgármester elmondta a képviselő-testületnek, hogy Nyisztomé Árvái Vivien 
képviselőt jelöli alpolgármesternek .

Megkérdezte Nyisztomé Árvái Vivien képviselőt, hogy elfogadja-e a jelölést és hozzájárul-e 
a napirend nyílt ülésen való tárgyalásához.

Nyisztomé Árvái Vivien képviselő a jelölést elfogadta és nyilatkozott, hogy hozzájárni a 
napirend nyílt tárgyalásához.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az alpolgármester megválasztása előtt 3 tagú 
Szavazatszámláló Bizottságot kell létrehozni, mivel az alpolgármestert az SZMSZ szerint 
titkosan választják meg. A bizottság tagja nem lehet a polgármester és ajelölt.

Herke Csaba polgármester a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Katona Józsefnét, két 
tagjának pedig Szilágyi Jánost és Gábor Szabolcsot javasolta. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, 
az kézfelemeléssel szavazzon:

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal -  ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

2



Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének 
72/2019.(X.25.) KTH. számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy az alpolgármester választás titkos szavazásának 
lebonyolítására az alábbiak szerint megválasztja a 
Szavazatszámláló Bizottságot:

Katona Józsefné elnök
Szilágyi János tag
Gábor Szabolcs tag

Határidő: azonnal
Felelős: Katona Józsefné elnök

Katona Józsefné bizottsági elnök ismertette a titkos szavazás lebonyolításának szabályait. A 
jelöltre szavazni úgy lehet, hogy a nevét tartalmazó szavazólapot érintetlenül hagyva dobják 
az urnába. Nem szavazatnak minősül a név áthúzása.
Ezt követően a képviselő-testület tagjai a kiosztott szavazólapok alapján titkosan szavaztak.

Miután mindenki leadta szavazatát, Katona Józsefné Szavazatszámláló Bizottság elnöke 
ismertette a szavazás eredményét, mely szerint Nyisztorné Árvái Vivien képviselő 5 igen 
szavazatot kapott.

Herke Csaba polgármester megállapította, hogy a szavazás eredményes volt, Nyisztorné 
Árvái Vivien elnyerte az alpolgármesteri tisztséget.

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal -  ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének 
~ 73/2019. (X.25.) KTH. számú 

határozata
Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete a titkos szavazás 
eredményeként Nyisztorné Árvái Vivient választotta 
alpolgármesternek.

Határidő: azonnal
Felelős: Herke Csaba polgármester

Megválasztása után Nyisztorné Árvái Vivien alpolgármester letette az esküt, aláírta az 
esküokmányt.

Titkos szavazásról készült jegyzőkönyv mellékletben csatolva.

3



3♦/ Polgármester tiszteletdíjának megállapítása

Herke Csaba polgármester személyes érintettségét bejelentve átadta az ülés vezetését 
Nyisztomé Árvái Vivien alpolgármesternek.

r

Nyisztorné Árvái Vivien alpolgármester javasolta , hogy állapítsák meg Herke Csaba 
polgármester személyes érintettségét és zárják ki a szavazásból az érintettet.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával 
egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, alábbi határozatot hozta:

Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének 
74/2019. (X.25.) KTH. számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete Herke Csaba 
polgármester személyes érintettségét megállapította, a 
polgármester tiszteletdíjának megállapítása ügyének szavazásából 
kizárta.

Határidő: azonna
Felelős: Nyisztorné Árvái Vivien alpolgármester

Nyisztorné Árvái Vivien alpolgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi 
pont előterjesztésére.

Koszorús Timea aljegyző tájékoztatta a testület, az Mötv. alapján az 500 fő alatti 
településen a polgármester tiszteletdíja havi bruttó 149.600.- forint, valamint ehhez az 
összeghez havi 22.440- forint költségtérítés jár.

Nyisztorné Árvái Vivien alpolgármester kérte, a polgármester tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítására tett javaslatot a testület fogadja el.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával 
egyetért, az kézfeltartással szavazzon:
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Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, (Herke Csaba 
polgármester személyes érintettsége miatt nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta:

Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének 
75/20194X.25.) KTH. számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Herke Csaba polgármester számára havi bruttó 149.600,- forint 
tiszteletdíjat, valamint 22.440.- forint költségtérítést állapít 
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Nyisztomé Árvái Vivien alpolgármester

4♦/ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a jogszabály azt mondja ki, hogy a polgármester 
tiszteletdíjának a maximum 90%-át lehet megállapítani az alpolgármester részére 
tiszteletdíjként. 500 fő alatti településen az alpolgármester tiszteletdíja maximum havi bruttó 
134.640,- Ft és havi 20.196.- Ft költségtérítés. Az előző ciklusban az alpolgármester a korábbi 
szabályozás szerinti minimumot 52.360.- Ft tiszteletdíjat kapott.

Nylsztorné Árvái Vivien alpolgármester bejelentette személyes érintettségét.

Herke Csaba polgármester javasolta , hogy állapítsák meg személyes érintettségét és zárják 
ki a szavazásból érintettet.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával 
egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, alábbi határozatot hozta:

Felsőege 'szeg Község Kép dselő • testületének 
76/2019. (X.25.) KTH. számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete Nyisztomé Árvái 
Vivien alpolgármester személyes érintettségét megállapította, 
alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása ügyének 
szavazásából kizárta.

Határidő: azonnal
Felelős: Herke Csaba polgármester
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Herke Csaba polgármester azt javasolta, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának a korábbi 
összeget,vagyis a havi bruttó 52.360,- Ft-ot állapítsák meg és hozzá a tiszteletdíj 15%-át, azaz 
7.854.- Ft költségtérítést.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata.

Mivel más javaslat nem volt, kérte, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon.

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, (Nyisztomé 
Árvái Vivien alpolgármester személyes érintettsége miatt nem szavazott) ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Felsőegerszeg Község Kép* iselő- testületének 
* 77/2019. (X.25.) KTH. számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
Nyisztorné Árvái Vivien alpolgármester részére havi bruttó 52.360,- 
Ft tiszteletdíjat állapít meg, továbbá az alpolgármester jogosult havi 
7.854,- Ft költségtérítésre.

Határidő: azonnal
Felelős: Herke Csaba polgármester

5./ Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

Herke Csaba polgármester felkérte Koszorus Tímea aljegyzőt a napirend előterjesztésére.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy minden képviselőnek vagyonnyilatkozatot kell 
tenni a megválasztásától számított 30 napon belül. A vagyon-nyilatkozatnak ki kell terjedni a 
házastársra és kortól függetlenül a vele egy háztartásban élő gyermekére is. A 
vagyonnyilatkozatok átvételével, nyilvántartásával, szükség esetén ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatok ellátására, továbbá a képviselő-testület tagjai érintő összeférhetetlenségi, 
méltatlansági ügyek előkészítésére kötelezően létre kell hozni egy bizottságot, a településen 
az SZMSZ szerint az Ügyrendi Bizottság látja el ezeket a feladatokat. A bizottságnak 3 tagból 
kell állnia, egy elnökből és két tagból. A polgármester és az alpolgármester nem lehet a 
bizottság tagja.

Herke Csaba polgármester javaslatot tett a bizottság összetételére az alábbiak szerint: Az 
Ügyrendi Bizottság elnökének Katona Józsefné, tagnak pedig Szilágyi Jánost és Gábor 
Szabolcsot javasolta.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata a bizottság összetételére.

Mivel más javaslat nem hangzott el, kérte, hogy szavazzanak:

6



Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal -  ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének 
78/2019. (X.25.) KTH. számú

határozata

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Ügyrendi Bizottságba megválasztja:

Katona Józsefnét 
Szilágyi Jánost 
Gábor Szabolcsot

elnöknek
tagnak

tagnak.

Határidő: azonnal
Felelős: Herke Csaba polgármester

6.1 Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata

Koszorús Tímea aljegyző ismertette a Szervezeti és Működési Szabályzat 
felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatos tudnivalókat. Elmondta, hogy a 
rendelet módosításra szorul, melyhez a hivatal egy tervezetet fog a 
legközelebbi ülésre benyújtani, várja a képviselő-testület tagjainak a 
módosításra vonatkozó javaslatait is. Ismertette a képviselők 
tiszteletdíjával, természetbeni juttatásával kapcsolatos hatályos 
szabályokat.
Herke Csaba polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület vizsgálja 
felül a szervezeti és működési szabályzatát, állapítsa meg, hogy a rendelet 
módosításra szorul, melynek tervezetét a jegyző terjessze a testület elé. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, más javaslata, észrevétele, 
hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt javasolta a 
képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
rendelet elfogadását.

Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:
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Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének 
79/2019. (X.25.) KTH. számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő -testületé a szervezeti és 
működési szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálata során megállapítja, 
hogy a rendeletet módosítani kell, utasítja a jegyzőt, hogy a módosítás 
tervezetét készítse elő, és a legközelebbi képviselő-testületi ülésre 
terjessze be.

Határidő: azonnal
Felelős: Herke Csaba polgármester

7./Dr. Várnai József háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosítása

Herke Csaba polgármester elmondta, a területi háziorvosi ellátást Dr. Várnai József egyéni 
vállalkozó orvos látta el eddig. Hamarosan nyugdíjba készül és a praxist átadja majd egy 
fiatal doktornőnek. Az átadás folyamatos lesz. Mint egyéni vállalkozó háziorvos személyes 
ellátásra kötelezett orvos. Eddig Dr. Várnai József háziorvossal volt feladat-ellátási 
szerződés kötve, most pedig Hard-Brill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (Dr. Várnai 
József ügyvezető ) szükséges megkötni a feladat-ellátási szerződést.

Javasolta , feladat-ellátási szerződés megkötését a Hard-Brill Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.-vel (Dr. Várnai József ügyvezető) területi háziorvosi alapellátás feladataira.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének 
80/2019.(X.25.) KTH számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-tudomásul vette , 
a Dr. Várnai József háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés 
módosítását , mely szerint a praxisjoggal rendelkező orvos cége, a 
Hard-Brill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ( 7677 Orfű, Dollár u. 
13. Dr. Várnai József ügyvezető) területi háziorvosi alapellátás 
feladataira kötelezett.

Határidő: azonnal
Felelős: Herke Csaba polgármester
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8./Aktuális pályázatok

Herke Csaba polgármester örömmel tájékoztatta a testületet, hogy az MFP-ÖTU/2019 
kódszámú pályázati kiírás az „Önkormányzati tulajdonú utak „ pályázatuk nyert. 
Felsőegerszeg hátsó kis utcájának teljes felújításáról szól a pályázat. A pályázatban elnyert 
összeg 7.729.419 Ft. A munka elvégzésére egy árajánlatot kaptak. Az árajánlatot Nagy Út 
Bau Kft. adta a teljes munkálatok elvégzésére összesen 7.189.419 Ft értékben.

Herke Csaba polgármester felkérte Nyisztomé Árvái Vivien alpolgármestert, hogy keressen 
fel további lehetséges kivitelezőket a munka elvégzésére és kérjen tőlük árajánlatot.

Herke Csaba polgármester elmondta, hogy a templom felújításáról szóló pályázat is jól 
halad. A kivitelező Dávid Tamás egyéni vállalkozó lesz és a jövő héten fog tárgyalni a 
tervezővel a lehetőségekről a templom süllyedésével kapcsolatban. A vállalkozó elmondta, 
hogy kevesebb anyaggal és idővel járna az a megoldás, ha befúmának a templom alá és 
alulról töltenék be a betont. így a templom pilléreken és egy betonkoszorún állna. Az eljárás 
gyors és csökkenti a költségeket. Elmondta, hogy megkereste Piri Julianna pályázatíró, hogy 
elvállalná a projektmenedzsmenti munka elvégzését 92.105 Ft ellenében, amit önerőből kéne 
fizetniük.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt javasolta, hogy fogadják el Piri Julianna 
pályázatíró ajánlatát.

Kérte, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon:

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének 
81/2019. (X.25.) KTH. számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy felfogadja Piri Julianna pályázatírót 
projektmenedzseri feladatok ellátására a helyi templom felújításáról 
szóló VP.6-192.1.-61-7-17 „Templom és Faluház felújítás 
Felsőegerszegen” pályázatban, 92.105 Ft összegben, melyet 
Felsőegerszeg Község Önkormányzata önerőből fizet.

Határidő: azonnal
Felelős: Herke Csaba polgármester
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Herke Csaba polgármester elmondta, hogy jövő hét szerdán, azaz október 30.-án 17.00-kor 
tökfaragás lesz a közösségi házban, melyre szeretettel meghív minden kisgyermekes családot.

Mivel más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Herke Csaba polgármester 
a nyilvános alakuló testületi ülést bezárta, a testület zárt ülésen folytatta a 
tanácskozást.

Herke Csaba 
polgármester
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