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NAPIREFID EL TT:

A Himnusz elhangzását kóvet en Ferenczy Gáborné polgármester kósztinti az nkormányzat alakuló
iilésén nregjetenteket. Küliin ktisziinti Czeglédy Ákos Paloznak kilzség polgármesterét, Verrasztó
Ferenc Paloznak kózség alpolgármesterét, Hebling Zsolt Alsó rs kozség polgármesterét és Mecsériné
Róka Erzsébetet a Helyi Választási Bizottság elntikét, mint meghívott vendégeket, Megkószoni azt,

hogy meghívását elfogadták, kósz netet mond a helyiválasztópolgároknak azén, hogy a helyhatósági
vá]asztáson szép számban vettek részt és továbbiot esztend re bizalmat szavaztak polgármesternek

ésazel z ciklusbantevékenyked képvisel knek.

Megáltapítja, hogy az 5 f települési képvise| kiiziil 5 f van jelen, így a Képvisel -testtilet alakuló
iilése határozatképes. Az íilést megnyitja.

A polgármester eln ke elmondja, hogy az alakuló rilésnek els sorban a jogszabály által

meghatározott napirendekkel kell foglalkoznia. Ennek megfelel en javaslatot tesz az iilés
napirendjére a meghívóban megjel ltek szerint. Megkérdezi, hogY egyéb napirendi javaslata van-e
valakinek?

Esyéb napirendi javaslat nem volt, a Képviseló-testiilet az tilés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:

NAPIREND:

1. A Helyi Választási Bizottság Elnokének táiékoztatója a választás eredményér l.
2. Az nkormányzati képvisel k eskiitétele, eskiiokmány aláírása

3. Polgármestereskiitétele,esktiokmányaláírása.
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A poígá rrneste r tiszteletdüá na k és ko ltségtét,ítésé ne k m egá í la pítá sa

Alpolgánrnester megválasztása, eskütétele
Az a l polgá rmester tiszte letd íjá na k és ko ltségté rítésé ne k m egá l l a p ítá sa
zervezeti és M kodésí SzabáIyzat feltllvizsgáIatának kezdeményezése.

NAqI,RENDrÁnevatÁse:

1. napirend: A Helyi Választási Bizottság Elniikénektájéko*atóia a választás eredményér l.

A polgármester megk<isz ni a Helyi Választási Bizottság lelkiismeretes munkáját. Felkéri Mecsériné
Róka Erzsébetet a lovasi Helyi Választási Bizottság elniikét, hogy az els napirend keretében tartsa
meg a helyhatósági választásról szóló tájékoztatóját.

Mecsériné Róka Ensébet a Helvi Választási Bizottsáe eln ke:
Tájékoztatja a jelenlév ket a 2014. október 12-i polgármester és tinkormányzati képvisel
választásról. Elmondja, hogy a választás Lovas k zségben, rendben és ttirvényesen zajlott le,
rendkíviiliesemény nem tiirtént. Lovas kózségben 378f választó polgár lett a névjegyzékbe felvéve,
melyb l 253 f adta le szavazatát. Ez 65,37 %-os részvételi arány, ami az országoshoz mérten jónak
mondható. A polgármesterekre 253 ]eadott szavazatból 250 érvényes és 3 érvénytelen volt. Az
érvényes szavazatokból Ferenczy Gáborné polgármester jel ltre 211, Tóth-Koll Szilvia polgármester
jeltiltre 39 érvényes szavazatot adtak le, í,gy Lovas Kozség polgármestere Ferenczy Gáborné lett. A
képvisel jel ltekre leadott szavazatból 248 érvényes és 5 érvénytelen volt, Lovas K zség
szavazópolgárai helyi onkormányzati képvisel vé választották: Gajka Gyorgy t 158 szavazattal, Hull
7i l Z:aI szavazattal, Pap Hubát 151 szavazattal és Takács Ferencet 155 szavazattal. A képvisel
jel ltek ktizül pirk László 76, Tóth-K ll Szilvia 69, Abonyi Gábor Dániel 4t, Gergácz Szabolcs 36 és
Korai-Stimegi Kinga 27 szavazatot kapott. A megyei kozgy lési listákra leadott szavazatok k ziil a
FIDESZ-KDNP L45, a JOBB|K 46, az MSZP 34, a DK 8, míg az reyÜrr PM 7 szavazatot kapott a lovasi
választópolgároktól. Megkósziinia Választási lroda tagiainak az aktív és fegyelmezett k zrem ktidést,
valamint a Helyi Választási Bizottság tagjainak munkáját. A megválasztott polgármesternek és
képvisel knek munkájukhoz sok sikert, kitartást és egészséget kíván.

Ferenczy Gáborné polgármester megkószoni a Választási Bizottság elnokének a tájékoztatást és a
Helyi Választási Bizottság munkáját.

Lovas Kiizség Onkormányzat Képviseló-testiilete a Helyi Választási Bizottság Eln kének 2O14.
ohóber 12-én:megtartott helyhatóságí választásokról szóló táiékoztatóiát tudomásul vette.

2. napirend: Az nkormányzati képviselók eskiitétele, eskiiokmány aláírása

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a megválasztott képvisel k Magyarország helyi
tinkormányzatairólszóló 2011. évi CLXXXIX. t rvény (a továbbiakban: Mótv.} 28. (2} bekezdésében
foglalt sztiveggel az alakuló iilésen eskiit tesznek. Felkéri a Helyi Választási Bizottság eln két hogy az

nkormányzati képvisel kt l vegye ki az esküt.

Mecsériné Róka Erzsébet a HelyiVá|asztási Bizottság eln ke felkéri a képvisel ket, hogy a Mótv. 28.
(1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a (2} bekezdés szerinti eskiit tegyék le, és ezt krivet en az
eskritételr l szóló Eskiiokmányt írják alá.

C,saika Gy tgv HulI Zita, Pap Huba és Tak cs Ferenc képvísel k t ruényben íoglalt
k telezetbégíiknek eleget téve, oz eskiit a V laszt si Bízffig elnijke el tt laefí;ék, az
eskíiokm nytal írt k.

(Esktiokmányok a jegyz kiinyv mellékletét képezik.)

A Választási Bizottság Elntike az eskütételt kovet en a képvisel k részére átadja a megbízólevelet.

3. napirend: Polgármester eskiitétele, eskíiokmány aláírrása,
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Mecsériné Róka Erzsébet a Helyi Választási Bizottság Elnöke felkéri Ferenczy Gáborné polgármestert,
hogy a Képviselő-testület előtt tegye le a törvényben megfogalmazott esküt, és az errő] szóló
Esküpkmányt írja alá.

Ferenczy Gőborné polgőrmester a töruényben előítt esiriit Pap Hufu Véfuulcs közreműködére
meilett a Képvíselő-testiilet előtt letette.

(Esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.}

Az esküt követően a polgármester részére a megbízólevele átadásra került.

Lovas Közs§ Önkormányzat Képviselótestülete megalakulás.áról 5 szavazattal ellenszavazat rvélkül

meghozta a következő határozatot:

122l2014.fi .22.1 számú önkormánvzat határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Választási
Bizottság áItal elkészített és ismertétett eredmény jeryzőkönp
adatainak megfelelően megállapítja, hogy a 2oL4. október 12. napján
megtartott polgármester és önkormányzati képviselő választáson
Lovas község vá lasztópolgárai

- Ferenczy Gáborné lovasi lakost polgárme§erré,
- Csaika 6yörey
- HullZita
_ PapHuba
- Takács Ferenc lovasi lakosokat Önkormőnvati képvíseiővé

választották.

4. napirend: A polgármester tiszteletdúának és költsegléritésének megállapílása
( Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Ferenczy Gáborné polgármester felkéri a jegyzőL hogy isrflertesse a polgármester
illetményének/tiszteletdúának megállapítására vonatkozó szabályozást.

Báró Béla ienző
Köszönti az alakuló ülés résztvevőit. Elmondja, hogy a polgármesterek illetményéről és tiszteletdüáról
illewe a megállapítás szabályairól a Mötv. Z1. § rendelkezik. lsmerteti a MöW. ide vonatkozó
szabályozását. Lovas község lakosságszáma 500 íő alatt van, a polgármester társadalmi
megbízatásként látja el a polgármesteri tisztségeL ezért a 71. § (a) és (5} bekezdésében foglaltak
alapján végzett számítás szerint a polgármester tiszteletdíjának összege a főállású polgármester

illetményének'50 %-ával megegyező összegű, azaz 73788.-Ftlhó összegű. EImondja még hogy a
tiszteletdfi megállapíh{sának ügyében nincs mérlegelési lehetősége a Képviselő-testületnek azt a
törvény szerint kötelezően összegszerűen meg kell állapítani, de az (5} bekezdésben foglaltak szerint
a polgármester a tiszteletdíj egészéről vagy annak egy részéről a testülethez eljuttatoü írásbeli
nyilatkozatával lemondhat. A lemondásra ugyanakkor nincs lehetőség a szintén köte|ezően
megállapítandó költségtérítés esetében. Ennek összegét a tiszteletdü 15 %-val megegyezően kell
megállapítani, ami Lovas község polgármestere esetében 11068.-FVhó összeget jelent.

A polgármester megköszöni a szabályozás ismertetését. Egyútta| beje|enti érintettségét és kéri a
Képvise lő-testü leteL hogy a döntéshozatal bó l zá rja ki.

Pap Huba korelnök áweszi az ülés vezetését

A korelnök Pap Huba képviselő szavazásra teszife| a kérdést miszerint

költsé8térítésének megállapítására vonatkozó döntéshozatalból kizárja a képviseló-testület?
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lovas Község Önkormányrat Képvisel&testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghora a
következő határozatot:

1l31l01,4.fi.22.) srámú önkormánvrat határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete - mivel az ügyben
személyesen érintett - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2077. évi CLXXXIX. törvény 49. §. (1) bekezdése alapján, a
9/201 1. {Vl l l. 3 1. ) önkormá nyzati rendelette l módosított L l 20L1.1|a 1.1
önkormányzati rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési
Szabál1l-zat 32. §. {2} bekezdés e} pontja szerint meghozott döhtésével
Ferenczy Gáborné polgármestert a tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítására vonatkozó döntéshozatalból
kizárja.

Pap Huba korelnök a polgármester tiszteletdíjának összegét a MöW. 7L. §-ában foglaltak
figyelembevételével 73788.-Ft/hó, a költségtérítés összegét 11068.-Ftlhó összegben javasolja
megállapítani.

A korelnök szavazásra teszifel a kérdést, miszerint

költségtérítésének összegét 11068.-FVhó összegben állapítsa meg a Képviselő-testület?

Lovas Község Önkormányzat Képvisel&tesrülete 4 szavazattal, ellenxavazat nélkül meghozta a
következő határozatot:

124/2014,íX.22.} számú önkormánvzat határozat;
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 71. §.{2), (4)

és (5} bekezdésében foglaltak alapján Fereney 6áborné társadalmi
megbízatású polgármester ti§zteletdíiát 737§,-Ftlhő, azaz
Hetvenháromeueí Hétxáznyolcvannyolc forint/hó összegben
állapítja meg.
A Képviseló-testület a Mötv. 71. § {6} bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a polgármester részére 11068.-Ft/hő, azazTizeneryezer
Hatvannyolc forint/hó költségtérítést állapít meg, polgármesterré
választásától kezdődően.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a megállapított
tiszteletdíj és költségtérítés számfejtése érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Fe|elős: Báró Béla iegyző
Határidó: folyamatos

Ferenczy Gáborné polgármester megköszöni a Képviselő-testület döntését, bejelenti, hogy a
megállapított tiszteletdíjról Lovas község érdekében, a település fejlesztésének céljából lemond. Az
erről szóló írásbeli nyilatkozatot leadja.

Ferenczy Gáborné polgármester üsszaveszi az ülés vezetését.

5. napirend: Alpolgármester megválasztása, eskíitétele

A polgármester elmondja, ho€y a2 alakuIó ülés keretében kerül sor az- alpolgármester
megyálasztására. A Mötv. 74. § szabályozása szerint a polgármester javaslatára a képviselők közül egy
alpolgármestert köteles választani a polgármester eseti helyettesítésére. Az alpolgármester jelölt
személyére a polgármester tehet javaslatot. Az alpolgármestert a Mötv. és a Szervezeti és Működési
Szabályzat szerint titkos szavazással minősített többséggel kell megválasztani. A titkos szavazás
lebonyolítására a Képvise!ő-testületnek létre kell hoznia egy háromtagú szavazatszámláló bizottságot.
A polgármester a titkos szavazást lebonyolíló Bizottság tagjaira tesz javastatot. A bizottság elnökének
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Hull Zita a töruényben meghaűrozott elkiit, a Képvlsel&testület előtt letette.

(Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. napirend: Az alpolgármester tiszteletdúának és költsegtérítésének megálapítasa
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Ferenczy Gáborné polgármester felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az alpolgármester tiszteletdíjának
megállapításá ra vonatkozó szabályozást.

Báró Béla ienző
Elmondja, hogy a Mötv 80. § (2} bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíja a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70-90 %-ában állapítható meg. E

szabályozás szerint az alpolgármester tiszteletdúa 51652 és 66409.-Ftlhó összeg között állapítható
meg. Költségtérítése a megállapított tiszteletdil L5 9É'a lehet. A lemondás szabályai ugyanazok, mint

a polgármester esetében, vagyis a tiszteletdíj egészéről vagy annak egy részéről írásos nyilatkozattal
le lehet mondani, a költségtérítésről azonban nem.

A polgármester megköszöni a szabályozás ismertetését. Kéri a Képviselő-testület tagiait, hogy a
megjelölt összeghatárokat figyelembe véve tegyenek javaslatot az alpolgármester tiszteletdíjának és

költséetérítésének összegére.

Mivel a tiszteletdíj és költségtérítés megállapításának ügyében érintett, Hull zita alpolgármester kéri

a te§tületet, hogy a döntéshozatalból zárja ki.

A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint

megál l a pításá ra vo natkozó döntés hozata I ból kizárJa a Képviselő-testü let?

Lovas Község Önkormányrat Képviselő-testütete § szavazattal, ellenszavazat nélkü! meghozta a

következő határozatot;

127l2o14.íX.22.} snátnú Önkorrnínvzat határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete - mivel az üg:yben

személyesen érintett - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
20tí-. évi CLXXXIX. törvény 49. §. {1) bekezdése alapján, a

9/2011. (Vl l l. 3 1. ) ön kormá nyzati rendelettel módosított U 2OLI.(ll.L.|
önkormányzati rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési
§zaMlyzat 32. §. {2} bekezdés g} pontja szerint meghozott döntésével
Hull Zita alpolgármestert a tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítására vonatkozó döntéshozatalból kizárja.

Gaika 6vörev képviseló
Az alpolgármester tiszteletdíjának összegét a Mötv. 80. § (2} bekezdésében foglaltak
figyelembevételével, a polgármester megállapftott tiszteletdiiának 90 %-val megegyezően 66409.-

Ftlhó, a költ§é8térítés összegét 9961,-Ftlhó összegben javasolja rnegállapítani.

A polgármester megkérdezi, hogy más javas|ata van-e valakinek?

Más javaslat nem volt a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint

költséetérí,tésének összegét 9961,-Ftlhó összegben állapítsa meg a Képviselő-testület?

Lovas Község Önkormányrat Képvisel&testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a
következő határozatot:

128/2o14.íx.22.} §láírri Önkorfiáfitrrát hátáfirlát:
Lovas Közság Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 80. §.(2}

bekezdésében foglaltak alapján Hull Zita társadalmi megbízatású
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alpolgármester tiszteletdiiát ffi;F,tlhő, azal Hahranhatezer
Négyszázkilenc forint/hó összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület a Möw. 80. § (3} bekezdésében foglaltaknak
megíelelően az alpolgármester részére 9961.-Ft/ho, azaz Kilencezer
Kilencszázhawane€y forint/hó költségtéríté§t állapít meg,
polgármesterré vátasztásától kezdődően.
A Képviselö-testület megbizza a jegyzőt, hogly a megállapított
tiszte|etdíj és költségtérítés számfejtése érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felel6s: Báró Béla jegyző

Határid6: folyamatos

Hull Zita alpolgármester megköszöni a bizalmat és a Képviselő-testület döntését, bejelenti, hogy a
rnegállapított tiszteletdíjról Lovas község fejlődése érdekében lemond. A lemondásról szóló írásbeli

nyilatkozatot leadja.

Lovas Község Önkormónyut KéwífrWte§íitete az alpalgórmester beielentéséttudomősulvette.

7 . napirend: Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatának kezdeményezése.

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a testü]etet arról, hogry jórészt jogszabálwáltozásból

adódóan szükség van az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. De az

szMsz_t befolyáso!ó döntéseket is meg kell hoznia a testületnek pl. döntést kell hozni a felállítandó
bizottságokról és azok feladatairól, hatásköréről. Siintét kell hozni az SZMSZ módosítása során olyan
kérdésrő] i§, ami befolyásolhatja a képviselők részére megállapítandó tiszteletddról, ha ilyet szeretne

a testület. Jelenleg ugyanis tartalmazza ae SZM§Z azt a szabál$ hogy a képvise|ők tiszteletdíj nélkül
végzik tevékenységüket. Ezeken kívül még számos helyen módosítani kell az alapszabályt, amit az

Önkormányzat megalakulását követően 30 napon belül rnegtehet, Mivel a módositás alapos

előkészítést igényel, javaslata tehát aa hogy az Önkormányzat soron következő novemberi ülésén
kezdje meg Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

Lovas Község Önkormányzat Képvise!&testü|ete a polgármester SZMSZ módosftására vonatkozó
javaslatával egyetért.

NAPIRENDUTÁr:

Napirend utáni bejelentés nem volt.

Ferenczy Góborné o Szőzat elhangzósdt követően még egyszer megköszöni a megjelentek részvételét
és az alakuló ülést 79 óra 45 perckor bezárta.

fimí"

Polg rmester }egyz


