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Szám: 204-11     /2010. 

 

 

Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült: Kisszőlős Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 13-án 16 órakor 

megtartott alakuló üléséről. 

 

Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Kisszőlős 

 

Jelen vannak:  Árik István polgármester 

              Mátis Imre 

   Mátis István 

   Mátis Barbara képviselők 

              

                                  Somlai Eszter körjegyző 

             Szabó Imre HVB tag  

 

Távolmaradását előre jelezte:  Sári Zoltán  képviselő 

 

Megjelent a lakosság részéről 1 fő. 

 

Mátis Imre korelnök: üdvözli a megjelenteket. Gratulál a megválasztott polgármesternek, 

illetve képviselőknek, jó munkát kíván. 

Megállapítja, hogy a 5 fő testületi tagból 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt 

megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére a vörös iszap károsultak támogatása napirendi 

ponttal kiegészítve.  A képviselő – testület 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi napirendet fogadja el: 

 

1. Ülés megnyitása, a választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, 

megbízólevelek átadása 

        Előterjesztő: korelnök, választási bizottság elnöke 

  2.  Az önkormányzati képviselők és polgármesterek eskütétele 

       Előterjesztő: körelnök, polgármester 

  3.  A polgármesteri program ismertetése 

       Előterjesztő: Árik István polgármester 

  4. A polgármester illetményének megállapítása 

      Előterjesztő: Árik István polgármester 

  5. SZMSZ felülvizsgálata, módosítása 

      Előterjesztő: Árik István polgármester 

  6. Bizottságok megválasztása 

      Előterjesztő: Árik István polgármester 

  7. Alpolgármester(ek) megválasztása, tiszteletdíjának megállapítása 

      Előterjesztő: Árik István polgármester 

  8. Képviselők tiszteletdíja 

      Előterjesztő: Árik István polgármester 

  9. Vörös iszap károsultak támogatása 

     Előterjesztő: Árik István polgármester 
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1./ Ülés megnyitása, a választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, 

megbízólevelek átadása 

Előterjesztő: korelnök, választási bizottság elnöke 

 

Mátis Imre: Felkéri Szabó Imre  választási bizottság tagját Kató Ferencné bizottsági elnök 

helyett, aki munkahelyi elfoglaltságai miatt nem tudott megjelenni,   hogy tartsa meg 

beszámolóját. 

 

Szabó Imre: Ismereti a választási bizottság tájékoztatóját a választás eredményéről. Átadja a 

megbízó leveleket. 

 

A képviselő-testület a beszámolót elfogadja. 
 

 

 

2./ Az önkormányzati képviselők és polgármesterek eskütétele 

Előterjesztő: körelnök, polgármester 

 

Mátis Imre: Felkéri a polgármestert, az eskü letételére. 

 

 

A polgármester a képviselő-testület előtt az esküt az alábbi szöveggel letette: 

 

  „Én Árik István  esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz,  

   hű leszek, az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és  

  megtartatom; a tudomásomra jutott titkost megőrzöm; a polgármesteri  

  tisztségemből eredő feladataimat Kisszőlős fejlődésének előmozdítása és 

  az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.  

  Isten engem úgysegéljen,” 

 

 

Árik István: Felkéri a képviselő-testület tagjait az eskü letételére, az alábbi szöveggel: 

 

„Én ………………esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz,  

   hű leszek, az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és  

  megtartatom; a tudomásomra jutott titkost megőrzöm; a képviselői  

  tisztségemből eredő feladataimat Kisszőlős fejlődésének előmozdítása és 

  az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.  

  Isten engem úgysegéljen,” 

 

A képviselő-testület a polgármester előtt az esküt letette ,esküokmányokat aláírta. 

 

Mátis Imre: Felkéri a polgármestert az ülés további vezetésére. 

 

 

 

3/.  A polgármesteri program ismertetése 

Előterjesztő: Árik István polgármester 
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Árik István: Gratulál a megválasztott képviselőknek. Elmondja, hogy az önkormányzat 

gazdasági programját az alakuló ülést követő 6 hónapon belül kell elfogadni.  Elmondja, 

hogy a tervezett feladatokat, sikerült megvalósítani. A következő évre is tervez iskolakezdési 

támogatást, különböző rendezvények szervezését. A költségvetés háromnegyedéves 

beszámolójakor láthatnak majd egy aktuális képet az önkormányzat gazdasági helyzetéről. A 

koncepció megtárgyalásakor pedig a jövő évi terveket tudják majd realizálni. 

 

A Képviselő-testület részéről hozzászólás nem történt. 

 

 

 

4./ A polgármester illetményének megállapítása 

Előterjesztő: Árik István polgármester 

 

Árik István  bejelenti személyes érintettségét, a szavazásban nem kíván részt venni. 

 

Kisszőlős Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Árik István a  szavazásban 

nem kíván részt venni. 

 

Mátis Imre: Elmondja, hogy a  polgármester illetményét a képviselő-testület összegszerűen 

állapítja meg. Az illetményalap 36.800 Ft, a szorzószám 7 – 9 között van. Ennek megfelelően 

a napi 6 órás munkaidőt figyelembe véve a polgármester illetménye 135.275 – 260.887  Ft 

lehet.  

 

Árik István: Nem tart igényt magasabb összegre mint az előző illetménye. Alacsonyabb pedig 

a törvényi szabályozás miatt nem lehet. Költségeit a költségátalány megállapításával kívánja 

megtéríttetni. 

 

Mátis Imre:  A költségátalány a tiszteletdíj 20-30 %-a lehet. Nincs akadálya annak, hogy ez 

már most az alakuló ülésen megállapításra kerüljön. Költségátalányát a tiszteletdíjának 30 

%-ában javasolja megállapítani, ezt az összeget kapta a polgármester korábban is. 

 

Árik István: A képviselő-testületnek a polgármester illetményének megállapításához 

ideiglenes ügyrendi bizottságot kell választani. Az ideiglenes Ügyrendi Bizottság tagjainak 

javasolja Mátis Imre, Mátis István és Mátis Barbara képviselőket kijelölni, akiket javasol az 

állandó Ügyrendi Bizottságba is. Elnöknek javasolja Mátis Barbarát. Kéri, aki a javaslattal 

egyetért, kézfenntartással jelezze. 

 

Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

42/2010. ( X. 13.)  határozat 

 

Kisszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Polgármester tiszteletdíjának megállapításához, 

valamint az alpolgármester titkos szavazással 

történő megválasztásának lebonyolítására 3 tagú 

Ideiglenes Ügyrendi Bizottságot választ. 

A bizottság elnöke: Mátis Barbara 
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A bizottság tagjai: Mátis István és Mátis Imre 

képviselőket választja meg. 

 

 

 

Árik István: Személyes érintettsége miatt a szavazásban nem kíván részt venni. 

 

Kisszőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal , ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, meghozta az alábbi határozatot: 

 

43/2010. ( X. 13.)  határozat 
    

Kisszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

1994. évi LXIV. törvény 3. §. (2) bekezdése alapján 2010. 

október 3. napjától Árik István (szül.: Devecser, 1964. 01. 

19. , a.n.: Mód Julianna, lakóhely: Kisszőlős, Rákóczi u. 

26. )polgármester illetményét 179.000,-Ft/hó összegben 

állapítja meg.  Költségátalányát az 1994. évi LXIV. 

törvény 18.§ (2) bekezdése alapján annak 30%-ban, azaz 

53.600,-Ft-ban állapítja meg. 

A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a szükséges 

munkaügyi intézkedések megtételére. 

Határidő: 2010. október 20. 

Felelős: Somlai Eszter körjegyző 

 

 

 

Mátis Imre: Felkéri a polgármestert az ülés további vezetésére. 

 

 

 

5/. SZMSZ felülvizsgálata, módosítása 

Előterjesztő: Árik István polgármester 

 

Árik István: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát elsősorban a testületi 

létszám változása miatt kell módosítani. 

 

Somlai Eszter: A rendelet függelékeit pedig a testületi tagok változásai miatt kell aktualizálni, 

azonban a függelék cserével módosítható. 

 

Árik István: Javasolja az előterjesztés alapján a rendelet módosítását. Kéri a Képviselő-

testületet, hogy a rendelet módosításáról dönteni szíveskedjenek. 

Kisszőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

6/2010. (X. 14.) rendelete 

 

Kisszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

az önkormányzat szervezeti és működési 
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szabályzatáról szóló 2/2007. ( II. 19.) rendeletét 

módosítja. 

( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

 

6./ Bizottságok megválasztása 

Előterjesztő: Árik István polgármester 

 

Árik István: Elmondja, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint az 

önkormányzat egy bizottságot választ, a vagyonnyilatkozatok kezelése miatt kötelező az 

ügyrendi bizottság megválasztása. Javasolja az ideiglenes ügyrendi bizottsági tagokat. 

 

Kisszőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül  meghozta az alábbi határozatot: 

 

44/ 2010. ( X. 13.) határozat 

 

   Kisszőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 

   az ügyrendi bizottság elnökéül Mátis Barbara, 

   tagjaiul Mátis Imre és Mátis István  képviselőket  

   választja meg. 

 

 

 

7./ Alpolgármester(ek) megválasztása, tiszteletdíjának megállapítása 

Előterjesztő: Árik István polgármester 

 

Árik István:  Elmondja, hogy az önkormányzati törvény értelmében a képviselő-testület saját 

tagjai közül alpolgármestert választ. Erre a polgármester tesz javaslatot. Javaslatát Mátis 

István képviselőre teszi meg. Felkéri az ügyrendi bizottságot a titkos szavazás 

lebonyolítására. 

 

Mátis István személyes érintettséget jelent be, a szavazásban nem kíván részt venni. Kéri még, 

hogy a napirendtől eltérően részére tiszteletdíjat ne állapítson meg a testület. 

 

Kisszőlős Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Mátis István a titkos 

szavazásban nem kíván részt venni. 

 

Árik István polgármester a képviselő-testület ülését 16 óra 45 perckor a titkos szavazás 

idejére felfüggesztette. 

 

A titkos szavazás után a képviselő-testület ülése 16 óra 50 perckor folytatódott. 

 

Mátis Barbara: az Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatást ad a szavazás eredményéről, mely 

szerint a szavazásban 3 fő vett részt, az érvényes szavazatok száma 3, érvénytelen szavazat 

nem volt. A titkos szavazás eredményeként a képviselő-testület alpolgármesternek Mátis 

Istvánt választotta. 

 



 

 6 

Árik István: Megköszöni az Ügyrendi Bizottság munkáját és kéri a testületet, hogy a szavazás 

eredményét foglalja határozatba: 

 

Kisszőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal -ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül– meghozta az alábbi határozatot: 

 

45 /2010. ( X. 13.) határozat 

 

   Kisszőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 

   az Ötv. 34.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

   Mátis Istvánt tiszteletdíjas alpolgármesterré megválasztotta. 

Részére – saját kérésére – a képviselő-testület tiszteletdíjat 

nem állapított meg. 

 

Mátis István alpolgármester Árik István polgármester előtt esküt tesz az esküokmány szövege 

alapján, az okmányt aláírja. 

 

 

 

8./ Képviselők tiszteletdíja 

Előterjesztő: Árik István polgármester 

 

Árik István: Jelenleg nincs hatályban a tiszteletdíjról rendelet. A takarékosság jegyében 

javasolja, hogy tiszteletdíj ne kerüljön megállapításra, ezért rendeletet se alkossanak. 

 

A Képviselő-testület a javaslattal egyetért. 

 

 

 

9./ Vörös iszap károsultak támogatása 

Előterjesztő: Árik István polgármester 

 

Árik István: Kolontár és Devecser és Somlóvásárhely megsegítésre javasol településenként 

15000,-Ft-ot átadni az önkormányzatok javára.  

 

Kisszőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal -ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül– meghozta az alábbi határozatot: 

 

46 /2010. ( X. 13.) határozat 

 

Kisszőlős Önkormányzat Képviselő-testülete Devecser 

város önkormányzata és Kolontár község önkormányzata 

részére 15.000,-Ft – 15.000,-Ft, Somlóvásárhely község 

önkormányzat részére – 10.000,-Ft  pénzbeli támogatást 

nyújt a vörös iszap károsultak megsegítésére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges szerződések, nyilatkozatok aláírására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Árik István polgármester 
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Varga Kálmán: A polgárőrség is segíti a károsultakat, egész héten jelen voltak a fenti 

településeken. Kéri a polgármestert, hogy foglalkoztasson több közcélú munkást, a 

önkormányzati önrészt a kisebbségi önkormányzat finanszírozná. 

 

Árik István: Véleménye szerint ezen évben már ne vegyenek fel új embereket, várják meg az 

új törvényi szabályokat, mert nagyon valószínű, hogy az út a munkához rendszer át fog 

alakulni. Addig felesleges lenne belekezdeni valamibe, amit nem is tudnának végig vinni. 

Jelenleg is 4 ember van foglalkoztatva, egy ekkora településen ez pont elég. 

 

 

 

 

Árik István a képviselő-testület nyilvános ülését 17 óra 45 perckor berekesztette. 

 

 

 

 

     Kmf 

 

 

 

              Árik István       Somlai Eszter 

            polgármester        körjegyző 

 

 

 

 

 


