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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sárosd  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2013.  április  10-én 
tartott nyilvános rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:Dunkl Gergely polgármester
Mrázik Sándor alpolgármester
Takács Istvánné képviselő
Telek László képviselő
Végh László képviselő
Véningerné Bognár Krisztina képviselő
Zsigmondné Kovács Margit képviselő

Meghívottak: Dr. Hanák Mária jegyző
Moór Ferenc HVB elnök
Faragó Andrásné HVB elnökhelyettes
Tömör Ferencné HVB tag
Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető

Az ülés megnyitása

Mrázik Sándor alpolgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom, 
hogy  a  képviselő-testület  határozatképes.  A  rendkívüli  ülés  összehívását  az  időközi 
polgármester választás indokolta. Az 1. napirend a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az 
időközi polgármester választás eredményéről,  a 2. a polgármester eskütétele,  megbízólevél 
átadása. Ezután lenne egy kis technikai szünet, mert a polgármesternek a vagyonnyilatkozatát 
le  kell  adni  az  Ügyrendi  Bizottság  felé.  A  3.  napirend  a  polgármester  illetményének 
megállapítása. Aki az ismertetett napirendi pontokat elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 6 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal.

Napirendi pontok:

1./ Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2013. április 7-én megtartott időközi 
polgármester választásról.

2./ polgármester eskütétele, megbízólevél, esküokmány átadása.

3./ Polgármester illetményének meghatározása.

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
(Szóbeli előterjesztés)

Mrázik Sándor alpolgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Zsigmondné Kovács Margit és 
Végh László képviselő-testületi tagokat javasolom. 
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A  képviselő-testület  a  jegyzőkönyv  hitelesítők  személyét  6  igennel,  egyhangúlag 
elfogadta.

1.
Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2013. április 7-én megtartott 

időközi polgármester választásról

Mrázik  Sándor  alpolgármester: felkérem  Moór  Ferencet,  a  Helyi  Választási  Bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az időközi polgármester választásról.

Moór Ferenc a Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti az önkormányzati választásról 
szóló beszámolóját.

(Az írásos beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellélelve.)

2.
Polgármester eskütétele, megbízólevél, esküokmány átadása

Mrázik Sándor alpolgármester: megköszönte a tájékoztatót. A beszámolóval kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése? Nincs. Felkérte Moór Ferenc Urat, hogy a polgármestertől vegye ki 
az esküt, és adja át a megbízólevelet.

A polgármester letette az esküt. 

(Az aláírt eskü a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Moór  Ferenc  HVB  elnöke  gratulált  a  megválasztott  polgármesternek  és  átadta  a 
megbízólevelet.

Eskü letétele és az esküszöveg aláírása után szünet következett, az Ügyrendi Bizottság ülést 
tartott. 

3.
Polgármester illetményének meghatározása

Telek László képviselő, az Ügyendi Bizottság Elnöke: Szeretném tájékoztatni a Képviselő-
testületet, hogy Dunkl Gergely Polgármester Úr a vagyonnyilatkozatát a Bizottságnak leadta. 

Mrázik Sándor alpolgármester az ülés vezetését átadta a polgármesternek.

Dunkl  Gergely  polgármester tisztelettel  köszöntök  mindenkit.  Folytatnánk  a  rendkívüli 
testületi ülést. A 3. napirendi pont következik. Remélem, a jövőben együtt tudunk dolgozni, a 
folyamatban  lévő  ügyeket  sikeresen  megvalósítani,  új  forrásokat  bevonni,  megfelelő 
akcióterveket,  projekteket  készíteni,  amelyeket  végig  tudunk  vinni  az  év  végéig.  
Az irányvonalat meghatározták, szeretném méltóan képviselni. Szeretném folytatni az előző 
polgármester munkáját. Felkérem az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tegye meg javaslatát a 
polgármester illetményének meghatározására.
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Telek László képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottság javaslata a polgármester 
illetményére  bruttó 425.200 Ft, amely az illetményalap 11-szerese,  illetve ezen illetmény  
25 %-ának megfelelő költségátalány megállapítása, amely 106.300 Ft.

Dunkl Gergely polgármester a tárgyalásban és a szavazásban érintettség miatt nem kívánok 
részt  venni.  Aki  elfogadja  a  kizárást  az  illetmény  megállapításának  tárgyalásából  és  a 
szavazásból érintettség miatt, kérem kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

69/2013 (IV. 10.) számú

H a t á r o z a t a

tárgyalásból és szavazásból érintettség miatt való kizárásról

Sárosd  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Dunkl  Gergely 
polgármester  bejelentését  tudomásul  vette,  és  őt  az  illetményére  vonatkozó 
tárgyalásból és szavazásból érintettség miatt kizárta. 

Dunkl Gergely polgármester: aki elfogadja az Ügyrendi Bizottság javaslatát a polgármester 
illetményére és költségátalányára, kérem kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással
egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi döntést hozta:

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

70/2013 (IV. 10.) számú

H a t á r o z a t a

A polgármester illetményéről és költségtérítéséről

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. 
törvény 3 § (2) bekezdésében foglaltak alapján Dunkl Gergely polgármester 
illetményét  2013.  április  8.  napjától  kezdődően  havi  bruttó  425.200  Ft 
összegben határozza meg. 

A költségátalány mértékét a illetményének 25 %-ában, azaz 106.300 Ft/ hó 
bruttó összegben határozza meg. 

A  Képviselő-testület  felhívja  a  jegyzőt,  hogy  a  tiszteletdíj,  valamint  a 
költségátalány  számfejtése  és  kifizetése  érdekében  a  szükséges  intézkedést 
tegye meg. 
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Felelős: Dr. Hanák Mária jegyző
Határidő: folyamatos 

Mrázik Sándor alpolgármester: szeretném megköszönni az elmúlt 3-4 hónap munkáját a 
képviselőtársaimnak.  A munkánk  során  megpróbáltuk  a  lehető  legjobbat,  ami  tőlünk  telt. 
Eredményesnek gondolom azt a munkát, amit végigvittünk. Még a hivatal dolgozóinak és a 
Jegyző  Asszonynak  is  jár  a  köszönet.  A testületnek  az  egész  hivatal  megfogta  a  kezét.  
A hivatalban lévő kolléganők Sárosd érdekét képviselték, illetve mindenki tette a dolgát.
Az önkormányzati törvényben le van írva, hogy az alpolgármestert a polgármester javaslatára 
a Képviselő-testület többsége fogadja el. Fel szeretném ajánlani a lemondásomat, megadva a 
Polgármester Úrnak azt a lehetőséget, hogy éljen az Ötv. adta jogával. Olyan személynek kell 
lennie az alpolgármesternek, akiben a polgármester megbízik. Ez a lehetőség mindenképpen 
megilleti.

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: szeretném megköszönni az Alpolgármester Úrnak 
ezt a néhány hónapot, amit becsülettel  végigvitt.  Azt a sok korrekt tájékoztatást,  amit tett. 
Sokkal jobban beleláttunk a hivatal  munkájába.  A hivatal  megfogta az Alpolgármester Úr 
kezét, de a munkát ő irányította. 

Végh László képviselő: szinte ugyanezt szerettem volna mondani. A legnagyobb köszönet 
talán  az  alpolgármesternek  járna.  Szabadidejét  nem kímélve,  ha  kellett  mindig  itt  volt  a 
hivatalban.  Több volt  ez  a  3  hónap,  mint  egy alpolgármesteri  munka.  Teljesen  korrektül 
magunkat is dicsérjük, karöltve a hivatallal nem vallottunk szégyent a faluban.

Dunkl Gergely polgármester: szeretném megköszönni  alpolgármester úr mondatait.  Nem 
kívánok élni a felajánlásával, továbbra is Mrázik Sándort szeretném alpolgármesternek. 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést bezárta.

K.m.f.

Dunkl Gergely Mrázik Sándor 
polgármester                                                                                                alpolgármester

dr. Hanák Mária 
jegyző
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Zsigmondné Kovács Margit Végh László
hitelesítő hitelesítő
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