Jegyzőkönyv
mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január
12.-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Napirendi pontok:
1. Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájékoztatója
a választás eredményéről, megbízólevél átadása
2. A polgármester eskütétele
3. A polgármester illetményének megállapítása
4. Különfélék

Határozatok:

1-2/2011.(I. 12.)

Határozatok:
1/2011. (I.12.) számú határozat
polgármester illetményének megállapítása
2/2011. (I.12.) számú határozat
Leader pályázat visszavonása

Jegyzőkönyv
mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január
12.-én 900 órai kezdettel megtartott ülésén készült.
Jelen vannak:

a jelenléti ív szerint

Gulyás László korelnök köszönti a megjelenteket, megállapítva, hogy a
polgármester és a 3 képviselő jelenlétében a testület határozatképes.
A jegyzőkönyvvezetésre Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea körjegyzőt
kéri fel, választását a Képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül támogatja.
A korelnök indítványozza, hogy a napirendi pontok a meghívókban
rögzítetteknek megfelelően kerüljenek tárgyalására az alábbiak szerint. A
Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadja.
Napirendi pontok:
1. Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájékoztatója
a választás eredményéről, megbízólevél átadása
2. A polgármester eskütétele
3. A polgármester illetményének megállapítása
4. Különfélék
1. Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájékoztatója
a választás eredményéről, megbízólevelek átadása
Gulyás László korelnök felkéri Kiss Gyuláné Helyi Választási Iroda
vezetőjét, ismertesse a választás eredményét.

Kiss Gyuláné HVB elnök elmondja, hogy a 2011. január 09.-én
megtartott időközi polgármester választás sikeresen lezajlott. Gratulál a
megválasztott polgármesternek.
A településünkön a választópolgárok száma 293 fő, szavazóként
megjelent 184 fő, mely a választópolgárok 62,8 %-ának felel meg.
Polgármester jelöltként 3 fő indult.
Magyar Sándor

106 szavazatot

Mucza János

28 szavazatot

Kalóz Károly

6 szavazatot kapott.

Magyar Sándor 149 szavazattal lett polgármester, a megjelentek 80,98%ának voksa alapján.
Ezt követően átadja a megbízólevelet.
2. A polgármester eskütétele
Gulyás László korelnök

felkéri Magyar Sándor polgármestert az

eskütételre.
Magyar Sándor polgármester leteszi az esküt.
3. A polgármester illetményének megállapítása
Gulyás László körelnök tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Magyar
Sándor polgármester főállásban tölti be a polgármesteri tisztséget. A Pttv.
4.§ (4) bekezdése alapján a polgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb
juttatása közérdekű adat, és nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXIII. törvény 43.§.(1) bekezdése szerint
megállapított illetményalap és a Pttv 3.§ (2) bekezdése szerinti
szorzószám szorzataként, összegszerűen kell megállapítani.

Illetményalap: 38..650 Ft

Szorzó: 7-9

Gulyás László korelnök kéri, hogy akinek javaslata van, az tegye meg.
Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea körjegyző elmondja, hogy Mályi
Lászlóné

polgármester

illetménye

korábban

a

szorzószám

alkalmazásával 7, 8X 38.650= 301 470 Ft- összegben lett megállapítva.
Csirmaz János képviselő elmondja, hogy erről köteleő dönteni, ezt az
összeget elfogadja és javasolja.
Mivel javaslat, hozzászólás nem volt Gulyás László szavazásra teszi fel a
polgármester illetményének megállapítását 301.470 Ft.-ban, melyet a
Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
elfogadott és meghozta a következő határozatát:
1/2011. (I. 12.)számú határozat
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV.
törvény 3 § (1) bekezdésében biztosított jogkörében Magyar Sándor
polgármester illetményét 38.650 Ft illetményalap és a 7,8 szorzó
alkalmazásával 301.470 Ft. összegben állapítja meg.
Felelős: Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea körjegyző
Határidő: 2011. január 31.
Magyar Sándor polgármester megköszöni, hogy ennyien megtisztelték az
ülést. Elmondja, hogy ahogyan ígérte egy alapítványt kíván létre hozni az
illetményéből, amely a települést szolgálná Kifejezi azon szándékát, hogy
a képviselő testülettel együtt akar és együtt tud dolgozni, hiszen
mindannyian a település javát kíváják szolgálni.

4. Különfélék
A.) Leader pályázat visszavonása
Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy korábban az Önkormányzat
pályázatot nyújtott be a temető kerítés felújítására, most erre érkezett
hiánypótlás. Az anyag áttekintése után javasolja a pályázat visszavonását,
mert a pályázatban vállalt 3.750.000 Ft nem áll az önkormányzat
rendelkezésére.
Gulyás László képviselő elmondja, hogy nagyon sájnalja a pályázat
visszavonását, de tudomásul kell venni a pénzügyi helyzetet.
Mivel más javaslat, hozzászólás nem volt Magyar Sándor polgármester
szavazásra teszi fel a Leader pályázat visszavonását, melyet a Képviselőtestület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadott
és meghozta a következő határozatát:
2/2011. (I.12.) Önk. számú határozat
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújott be
temető kerítés létesítésére az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretén belül. A támogatási jogcím rendelet a :135/2008. (X. 18.) FVM
rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről.
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott pályazatát
visszavonja.
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy döntéséől a pályáazat kiíróját és a közreműködő szervezetet
tájkoztassa.
Felelős: Magyar Sándor polgármester
Határidő: 2010. január 31.

Mivel más napirend és hozzászólás nem volt Magyar Sándor
polgármester az ülést bezárja.
Kmf.
Magyar Sándor
polgármester

Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea
körjegyző

