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Zobokiné Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt az alakuló
ülésen. Köszöntöm Helyi Választási Bizottság elnökét, a képviselő társakat, intézmények
vezetőit, Kft-k ügyvezetőjét, munkatársakat. Köszönöm mindazon lakitelekinek, akik részt
vettek a május 8-ai időközi önkormányzati választáson. Köszönöm, hogy ilyen nagy számban képviseltette magát a település.
Köszönöm Jegyző asszonynak és a Polgármesteri Hivatal munkatársainak a választás lebonyolítását, valamint a Helyi Választási Bizottság tagjainak is köszönöm a munkáját.
Átadom a szót Gangl Jánosnak a Helyi Választási Bizottság elnökének.
Gangl János HVB elnök: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt
Jelenlévők!
Az újonnan megválasztott Képviselő-testület 2016. május 13. napján tartja meg alakuló ülését. Az alakuló ülés hagyományos napirendi pontja a Helyi Választási Bizottság elnökének
tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről.
A 2014. október 12. napján megválasztott képviselő-testület 2016. január 226-án feloszlatta
magát, ezért a Helyi Választási Bizottság 2016. május 08. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választását.
Május 08-án a választópolgárok reggel hat és este hét óra között járulhattak az urnák elé, és
adhatták le szavazataikat.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi 50. törvény alapján a településünkön megválasztható képviselők száma 6 fő volt, hozzájuk csatlakozik a polgármester, így a Képviselő-testület létszáma 7 fő.
Az önkormányzati választásra 5 fő polgármester-jelöltként, 18 fő képviselő-jelöltként kérte
nyilvántartásba vételét. A Helyi Választási Bizottság valamennyi jelölt esetében helyt adott a
nyilvántartásba vételnek, tekintettel arra, hogy a jogi szabályozásnak megfelelő számú aláírást összegyűjtötték.
A választás május 08-án öt szavazókörben, különösebb rendkívüli esemény nélkül zajlott le.
Lakiteleken a választásra jogosult, névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 3.784 fő
volt, akik közül 2.321 fő jelent meg az urnák előtt, így a részvételi arány nagyon magas, 61
%-os volt. Az urnában lévő érvényes szavazólapok száma a polgármester-jelöltek esetében
2.269 darab, a képviselő-jelöltek esetében 2.270 darab volt. A szavazatszámláló bizottságok
a polgármesteri szavazólapok közül 51 darabot, a képviselő-jelöltek esetében 50 darab szavazólapot érvénytelennek minősítettek.
A polgármester választás eredménye:
Zobokiné Kiss Anita független jelölt:
Madari Andor, Fidesz – Nemzeti Fórum közös jelölt:
Zoltán Péter, Jobbik Magyarországért jelöltje:
Bencsik Mihály, Munkáspárt jelöltje:
Kalócz Gábor független jelölt:

1.377 szavazat
827 szavazat
52 szavazat
7 szavazat
6 szavazat

A polgármester választás eredményes volt, és mindezek alapján kijelenthetjük, hogy a
polgármester választást Zobokiné Kiss Anita független jelölt nyerte 1.377 szavazattal.
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Az önkormányzati képviselő választás eredménye:
Szentirmay Tamás, független jelölt:

1.280 szavazat

Dakóné Harkai Csilla, független jelölt:

1.267 szavazat

Csikós Mihály, független jelölt:

1.243 szavazat

Bende László, független jelölt:

1.203 szavazat

Mihalik Tibor, független jelölt:

1.182 szavazat

Dékány Zoltánné, független jelölt:

1.149 szavazat

Dombi Sándor, Fidesz – Nemzeti Fórum közös jelölt:

809 szavazat

Molnárné Lezsák Anna, Fidesz – Nemzeti Fórum közös jelölt:

801 szavazat

Olajos István, Fidesz – Nemzeti Fórum közös jelölt:

798 szavazat

Belicza András, Fidesz - Nemzeti Fórum közös jelölt:

723 szavazat

Tábori Kálmán Józsefné, Fidesz - Nemzeti Fórum közös jelölt:

695 szavazat

Tóth Sándor Zoltán, Fidesz – Nemzeti Fórum közös jelölt:

648 szavazat

Szuetta Béla, független jelölt:

357 szavazat

Kalócz Gábor, független jelölt:

252 szavazat

Zoltán Péter, Jobbik Magyarországért jelöltje:

235 szavazat

Fekete József, Jobbik Magyarországért jelöltje:

218 szavazat

Bencsik Mihály, Munkáspárt jelöltje:

55 szavazat

Borbásné Keresztes Márta, Munkáspárt jelöltje:

47 szavazat

Az önkormányzati képviselő választás eredményes volt, és mindezek alapján kijelenthetjük,
hogy a választópolgárok önkormányzati képviselővé a következő személyeket választották:
Szentirmay Tamás
Dakóné Harkai Csilla
Csikós Mihály
Bende László
Mihalik Tibor
Dékány Zoltánné
A Helyi Választási Bizottság a polgármester választás eredményét a 41/2016. (V.09.) HVB
határozatban, az önkormányzati képviselő választás eredményét a 22/2016. (V.09.) HVB
határozatban állapította meg.
Sem a polgármester választás, sem az önkormányzati képviselő választás eredményét
megállapító HVB határozattal szemben fellebbezés nem érkezett a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottsághoz. Ennek megfelelően, a polgármester választás eredménye és
az önkormányzati képviselők választásának eredménye 2016. május 12. napján jogerőssé
vált.
A választási eljárásról szóló 2011. évi XXXVI. törvény 206. §-a alapján a választáseredményét megállapító választási bizottság a választás eredményének jogerőssé válását követő
három napon belül átadja a megbízólevelet a megválasztott képviselőknek. A Helyi Válasz-
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tási Bizottság a polgármester és az önkormányzati képviselők megbízóleveleit a mai napon
átadja.
Jandrasits Józsefné, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese, Tóth Ferencné, a Helyi
Választási Bizottság tagja, valamint elnökként a magam nevében Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testületének eredményes munkát kívánok a következő esztendőkre.”
Gangl János HVB elnök: a választás értékelését követően az eskütételre kerül sor, melyhez minden jelenlévőt kérek, hogy álljon fel. Kérem, hogy az eskü szövegének előolvasása
után a megválasztott önkormányzati képviselők mondják el az eskü szövegét.
„Én, (eskütevő neve), becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Lakitelek fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Gangl János HVB elnök: az önkormányzati képviselők eskütétele után a polgármester esküje következik: Kértem, hogy az eskü szövegének előolvasása után a polgármester mondja
el az eskü szövegét.
„Én, (eskütevő neve), becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Lakitelek fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, minden képviselő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítő személyére javaslom: Dakóné Harkai Csilla és Dékány Zoltánné
képviselőket.
Szavazásra bocsátom a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítők személyét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz van-e
valakinek hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület a napirendi pontokat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
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NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS
1. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2016. május 8. napján
megtartott időközi választásáról
Előadó: Gangl János, a Helyi Választási Bizottság elnöke
2. Az önkormányzati képviselők ünnepélyes eskütétele
Előadó: Gangl János, a Helyi Választási Bizottság elnöke
3. A polgármester ünnepélyes eskütétele
Előadó: Gangl János, a Helyi Választási Bizottság elnöke
4. A polgármester programjának ismertetése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
5. A polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
6. A Képviselő-testület bizottsági tagjainak megválasztása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
7. A képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 9/2007. (III.21.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
8. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 32/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
9. Alpolgármester választás
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
10. A megválasztott alpolgármester eskütétele
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
11. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

4. NAPIREND –

Polgármester programjának ismertetése

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A polgármesteri programom előtt szeretném elmondani, hogy nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy Lakitelek Polgármestere lehetek az elkövetkező három és fél évben. Külön kiemelném, hogy szerencsésnek is mondhatom magam, hiszen olyan képviselőkkel dolgozhatok együtt, akik tudnak és akarnak együttdolgozni velem.
Együtt, közösen gondolkodva sokat tehetünk, településünk fejlődéséért!
2014-ben már ismertettem a polgármesteri programom, és visszatekintve, akkor egy „Voltaire idézettel” kezdtem. Ez az idézet most is nagyon helytálló:
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„A történelemben a véletlenek különös ajtókat tudnak kinyitni a jövőbe. És ha kinyílik egy
ilyen ajtó, akkor be kell lépni rajta.”
Lépjünk be ezen az ajtón! Olyan felhatalmazást kaptunk, mellyel Lakiteleken, még soha
egyetlen képviselő-testület sem rendelkezett. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy
méltóak legyünk erre a felhatalmazásra!
A 2014-ben ismertetett programom ma is megvalósíthatónak tartom, ezért annak tartalmát
továbbra is fenntartom. Tekintve, hogy az a program 5 évre szólt, és annak töredéke tudott
az idő rövidsége miatt megvalósulni, ezért annak folytatásáért fogunk a jövőben dolgozni.
Az egyik legfontosabb feladatunk, a nyilvánosság, a lakosság széleskörű tájékoztatása az
önkormányzat működéséről. Természetesen a testületi ülések videóra történő rögzítése,
majd utána a honlapra történő feltöltése megmarad. Továbbra is lakossági fórumokon szükség szerint, de félévente adunk tájékoztatást.
A fejlesztési terveink a következők:
- Kerekdomb-Lakitelek kerékpárút (240 millió)
- Egészségház kialakítása (80 millió)
- Tőserdő Holt-Tisza Part turisztikai fejlesztése (170 millió)
- Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése (80 millió)
- Községi Könyvtár felújítása (30 millió)
- Közterületi virágültetés
- Szabadtéri kondi park építése
- Jégpálya építése
- Görkorcsolya és gördeszka pálya létesítése
- Túra és terepkerékpározás elterjesztése, kölcsönzési lehetőséggel
- Helyi kulturált szórakozási lehetőségek fejlesztése és támogatása
- Piactér továbbfejlesztése II. és III. ütem
- Belterületi utak burkolása, kátyúzása
- Temető elektromos hálózat rekonstrukció
- Lévai iskola új tanterem előtti terasztető javítása
- Makai dűlő teljes földútkarbantartása
- Művelődési ház fejlesztése és bejáró burkolása
- Felső tagozatos iskola és tornaterem közötti „U” alak beépítése
- Laki-Konyha bővítése étkezővel és cukrászati üzemmel
- Gondozási központ bentlakásos részének felújítása és bővítése
- Településközpont fejlesztése (óvodától a hivatalig)
- Sportcsarnok építése, közösségi tér kialakítása
- Gyalogátkelő helyek kiépítése
- Üdülőterület bevonása a szennyvízcsatorna hálózatba
- Tősfürdő fejlesztése
- További munkahelyek teremtése
Az „Élhetőbb Lakitelekért” programba természetesen továbbra is beletartozik az üdülőterület
is, folyamatosan ügyelni kell az ott élő, közel 350 ember érdekeire is. Az üdülőterületi állandó
lakosok számára az adófizetési kötelezettség igazítása a belterületen élő adófizetési kötelezettséghez, építményadó helyett kommunális adó.
Hosszú távú célunk legyen az, hogy:



Lakitelek olyan legyen, melytől lehet kérdezni, tanulni, segítséget kérni, mellyel jóbanrosszban lehet együttműködni!
Ahova jó szívvel jár be az ember az ügyeit intézni, egészségét karbantartani, bevásárolni, művelődni, szórakozni és egyáltalán együtt lenni.
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Lakitelek nyugodt, szép környezetével aktív kikapcsolódást biztosítson a lakosság és
a vendégeink számára!

Nem azt mondom, hogy ezt mind meg tudjuk valósítani, hanem azt, hogy tudjuk mi a feladat.
Ehhez kívánok mindannyiunknak jó erőt, egészséget, kiváló együttműködést és munkasikereket!”

5. NAPIREND -

A polgármester illetményének megállapítása
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e hozzászólás, kérdés?
Bende László képviselő: Korábbi ciklusokban mindig nehéz téma volt az illetmény meghatározása. Szerencsére, most már törvény szabályozza, így egyszerűbb dolgunk van ebben a
témában. Itt formális döntésről van szó.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás, kérdés?
Amennyiben nincs, én szeretném bejelenteni személyes érintettségemet ez ügyben.
Szavazásra bocsátom, hogy a polgármester szavazhat-e a személyes érintettségét érintő
ügyben.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a polgármester szavazzon a személyes érintettségét érintő ügyben.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2016. (V.13.) számú határozata
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Zobokiné Kiss Anita polgármester havi illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2)
bekezdés és (4) bekezdés c) pontja alapján 448.700,- forintban állapítja meg.
A Képviselő-testület Zobokiné Kiss Anita polgármester havi költségtérítését a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §
(6) bekezdése alapján 67.305,- forintban állapítja meg.
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A Képviselő-testület felkéri dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyzőt, hogy a polgármester
havi illetményének, valamint költségtérítésének folyósításához szükséges iratokat készíttesse el és továbbítsa a Magyar Államkincstár felé.

Felelős: dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyző
Határidő: azonnal
Értesül:

6. NAPIREND -

- Pénzügyi csoport
- Irattár

A Képviselő-testület bizottsági tagjainak megválasztása
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e hozzászólás, kérdés?
Megkérdezem az általam javasolt személyeket, hogy hozzájárulnak-e a nyílt ülésen való tárgyaláshoz?
Dakóné Harkai Csilla: igen
Dékány Zoltánné: igen
Csikós Mihály: igen
Bende László: igen
Mihalik Tibor: igen
Bende László képviselő: Mielőtt bármi híresztelés lenne a dologról, el szeretném mondani,
hogy két cikluson keresztül voltam bizottsági elnök, majd egy cikluson keresztül külsős bizottsági tag. Figyelembe véve, hogy milyen szerepe lesz a következő három és fél évben
ennek a bizottságnak, én magam is Csikós Mihályt javasoltam bizottsági elnöknek. A pénzügyekben a Polgármester asszony és az önkormányzat szakemberei abszolút képben vannak, és jól végzik a dolgukat. Én az ő munkájukat tudom segíteni, átnézni, ha szükséges.
Viszont a legfontosabb az, hogy fejlődjön a település és úgy gondolom, hogy Misi tapasztalatára nagy szükség lesz. Bárhol, ahol kilincselni kell, vagy támogatást kell szerezni, előny, ha
a bizottság elnöke is ott van. Kérem a Képviselőket, hogy ezt szavazzák meg!
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e további hozzászólás, kérdés?
/További hozzászólás nem volt./
A képviselők részéről személyes érintettség áll fenn, ezért szavazásra bocsátom, hogy a
képviselők szavazhatnak-e a személyes érintettséget érintő kérdésben.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta,
hogy a képviselők a személyes érintettséget érintő kérdésben is szavazzanak.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Szavazásra bocsátom a határozat tervezetet.
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A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2016. (V.13.) határozata
A Képviselő-testület bizottsági tagjainak megválasztása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület az Emberi Erőforrások Bizottsága tagjainak a következő
személyeket választja meg:
Elnök:
Tag:
Tag:

Dakóné Harkai Csilla képviselő
Dékány Zoltánné képviselő
Mihalik Tibor képviselő

2. A Képviselő-testület a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság tagjainak a következő személyeket választja meg:
Elnök:
Tag:
Tag:

Csikós Mihály képviselő
Bende László képviselő
Dékány Zoltánné képviselő

Felelős: dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyző
Határidő: azonnal
Értesül: - Irattár

7. NAPIREND -

A képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 9/2007. (III.21.) önkormányzati rendelet
módosítása
(Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás?
Bende László képviselő: A költségvetésben is ez az összeg szerepel, nem szerettünk volna ezen változtatni.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez további hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat - tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2016. (V.13.) számú határozata
a képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 9/2007.
(III.21.) számú rendelet felülvizsgálatáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné Kiss Anita polgármester
előterjesztését megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselők, bizottsági elnökök
és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 9/2007. (III.21.) számú rendeletet felülvizsgálta és úgy döntött, hogy a 30/2014. (X.28.) számú rendelettel módosított
rendeletet változatlan formában fenntartja.

Felelős: dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyző
Határidő: azonnal
Értesül:

8. NAPIREND -

- Pénzügyi csoport
- Irattár

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló, 32/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet
módosítása
(Előterjesztés kiadva, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2016. (V.14.) számú önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 32/2014. (XI.14.)
számú rendelet módosítása
Lakitelek Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a következő rendeletet
alkotja:
1. §
A rendelet 3. számú mellékletének név felsorolása helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1./ Az Emberi Erőforrások Bizottsága 3 önkormányzati képviselő bizottsági tagból áll.
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2./ A Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 3 önkormányzati képviselő
bizottsági tagból áll.
2. §
Hatályát veszti a rendelet 1. számú melléklete.
3. §
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.
Lakitelek, 2016. május 13.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

9. NAPIREND -

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Alpolgármester választás
(Előterjesztés kiadva, jegyzőkönyv melléklete)

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Az alpolgármester személyére a polgármester tesz
javaslatot. Titkos szavazással dönt a javaslatról a testület. Az alpolgármester személyére
Szentirmay Tamás képviselőt javaslom.
Szeretném megindokolni, hogy miért őt javasoltam. Ennek több oka van. Az egyik és a legfőbb indoka az, hogy az elmúlt másfél évben nagyon sok segítséget kaptam tőle. Ebben az
időszakban, azokon az eseményeken, ahol képviselni kellett a Települést, több alkalommal
jött velem és megtapasztaltam, hogy mekkora ismeretsége van, illetve milyen nagy tisztelettel beszélnek vele. Abban az esetben, ha én távol vagyok, nyugodt lelkiismerettel rábízhatom
a helyettesítésemet, hiszen úgy fogja tudni képviselni a Települést, mintha én lennék ott. Ez
volt a legfőbb indok. A másik indokom az, hogy ő volt az a képviselő, aki a legtöbb szavazatot kapta. Az elmúlt időszak tükrében meg is érdemeli ezt a megtiszteltetést, és ez egyfajta
elégtétel is, hiszen hosszú évek óta képviselő, és méltón képviseli a Települést.
Van-e hozzászólás, kérdés?
Amennyiben nincs, a titkos alpolgármester választás idejére szünetet rendelek el.
/A titkos szavazás lezajlott./
Zobokiné Kiss Anita polgármester: A testületi ülést folytatjuk. Felkérem az Emberi Erőforrások bizottságának elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét.
Dakóné Harkai Csilla képviselő: Szentirmay Tamás a személyes érintettsége miatt nem
szavazott, 6 képviselő adta le a szavazatát. A szavazás eredményét átnyújtom Polgármester
asszonynak.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Kihirdetem az alpolgármester szavazás eredményét:

12

6 igen szavazattal Szentirmay Tamás lett Lakitelek alpolgármestere.
Gratulálok és munkájához sok sikert kívánok!

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2016. (V.13.) számú határozata
Alpolgármester választás
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné
előterjesztését megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

Kiss

Anita

polgármester

A Képviselő-testület Zobokiné Kiss Anita polgármester javaslata alapján
Szentirmay Tamás önkormányzati képviselőt Lakitelek alpolgármesterévé megválasztja.

Felelős: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

10. NAPIREND -

- Irattár

A megválasztott alpolgármester eskütétele

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Kérem a jelenlévőket szíveskedjenek felállni!
Szentirmay Tamást kérem, ismételje utánam az eskü szövegét.
-

„Én, (eskütevő neve)
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat
Lakitelek fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

-

Isten engem úgy segéljen!”

11. NAPIREND -

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
Szentirmay Tamás alpolgármester: Személyes érintettségem szeretném bejelenteni.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Amennyiben nincs további hozzászólás, szavazásra
bocsátom a határozat-tervezetet.
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A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2016. (V.13.) számú határozata
Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné
előterjesztését megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

Kiss

Anita

polgármester

A Képviselő-testület Szentirmay Tamás alpolgármester havi tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2)
bekezdése alapján 157.045,- forintban állapítja meg.
A Képviselő-testület Szentirmay Tamás alpolgármester havi költségtérítését a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §
(3) bekezdése alapján 23.557,- forintban állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyzőt, hogy az alpolgármester havi tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének folyósításához szükséges iratokat készíttesse el és továbbítsa a Magyar Államkincstár felé.

Felelős: dr. Pethő Anada Zsuzsa jegyző
Határidő: azonnal
Értesül:

- Pénzügyi csoport
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita polgármester: A testületi ülést bezárom, köszönöm a részvételt a
megjelenteknek.

kmf.

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa
jegyző

Dakóné Harkai Csilla
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dékány Zoltánné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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