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Jegyzőkönyv

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2014. október 28. napján 16 órakor Tarnaméra
Községi Önkormányzat (Tarnaméra, Árpád u. 6.) Tanács termében megtartott képviselő- testületi
alakuló üléséről.
Jelen vannak:
Tímár László
Dr. Bessenyei Ákos
Dobi Tamás
Keresztesiné Ollári Anna
Molnár Andrásné
Somodi Mihály
Szabó Edina

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak, megjelentek:
Vargáné Tóth Márta
Csintalanné Brindza Tünde
Sipos Renáta

jegyző
HVB elnöke
jegyzőkönyvvezető

Tímár László polgármester:
Köszönti a megválasztott képviselőket, a Helyi Választási Bizottság elnökét, megjelenteket és a
meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület alakuló ülésén minden megválasztott
képviselő megjelent.
Elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól törvény alapján az alakuló ülést a
polgármester vezeti.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó Edina és Dobi Tamás képviselőtársait kéri fel.
Megkérdi a testület tagjaitól, hogy megkapta-e mindenki a meghívót. Javasolja, hogy a meghívóban
megjelölt napirendi pontok szerint haladjanak.
A képviselő-testület a meghívóban megjelölt napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:
1. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás
eredményéről
2. napirendi pont: Képviselő és Polgármesteri eskü letétele
3. napirendi pont: Alpolgármester megválasztása
4. napirendi pont: Bizottságok megválasztása
5. napirendi pont: Polgármester illetményének megállapítása
6. napirendi pont: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
7. napirendi pont: A képviselők tiszteletdíjának megállapítása
8. napirendi pont: Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
9. napirendi pont: Egyebek
1. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
Tímár László polgármester:
Felkéri Csintalanné Brindza Tündét a Helyi Választási Bizottság elnökét a választás eredményéről
szóló tájékoztató megtartására.
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Csintalanné Brindza Tünde HVB elnöke:
Elmondja, hogy a választáson a szavazásra jogosult 1449 választópolgárból 846 fő megjelent, így a
részvételi arány 58,4 %-os volt.
A polgármester választás során az urnában 846 db szavazólap volt, melyből 5 szavazólap
érvénytelen, így a leadott érvényes szavazatok száma: 841.
Tímár László független jelölt 397 szavazatot, Lövei László független jelölt 71 szavazatot, Bencze
László István független jelölt 141 szavazatot, Poroszka Gergely független jelölt 48 szavazatot, Kiss
Ferenc független jelölt 184 szavazatot kapott.
Tarnaméra településen a leadott szavazatok alapján a polgármester Tímár László független jelölt.
Az egyéni listás képviselő-választás során 846 megjelent választópolgár által leadott
szavazólapokból 3 db volt érvénytelen, az érvényes szavazólapok száma: 843 db.
Érvényesen szavazni 6 jelöltre lehetett.
Az érvényes szavazatok alapján a képviselő-testület összetétele ABC sorrendben a következő:
A jelölt neve
Dr. Bessenyei Ákos
Dobi Tamás
Keresztesiné Ollári Anna
Molnár Andrásné
Somodi Mihály
Szabó Edina

Jelölő szervezet(ek)
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
FIDESZ-KDNP jelölt

A jelöltek között a 6. helyen szavazategyenlőség alakult ki. A HVB a kiosztható 6. mandátum sorsát
sorsolással döntötte el. A sorsolás lebonyolításáról a HVB külön jegyzőkönyvet készített. A
szavazategyenlőséggel érintett két képviselő-jelölt részére a HVB felajánlotta, hogy a sorsoláson
vegyen részt. A két jelölt közül csak az egyikük élt ezzel a lehetőséggel. A sorsolás alapján a
megválasztott képviselő Molnár Andrásné független jelölt lett.
Az egyéni listás képviselő választás lebonyolításával, az eredmény megállapításával szemben
jogorvoslatot nyújtott be Bencze László István független egyéni listás képviselő-jelölt 2014. október
15. napján. A Területi Választási Bizottság a fellebbezést, a teljes települési egyéni listás képviselő
választás szavazatainak újraszámolása mellett 2014. október 17-én bírálta el. A szavazatok
újraszámolása után a TVB is megállapította, hogy Bencze László István és Molnár Andrásné
egyenlő szavazatot kapott, a képviselői helyet a sorsolás eredményeképpen Molnár Andrásné
töltheti be. Bencze László István a TVB határozatával szemben jogorvoslattal nem élt, az 2014.
október 21-én jogerőssé vált. A megbízólevelek átadása pedig a képviselők részére 2014. október
22-én megtörtént.
Gratulál a polgármester úrnak, a képviselő hölgyeknek és uraknak. Munkájukhoz sok sikert, erőt,
egészséget és kitartást kíván.
2. napirendi pont: Képviselői és Polgármesteri eskü letétele
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy az Mötv. alapján a települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását
követő első ülésen esküt tesz. Ha a képviselő nem tud részt venni az alakuló ülésen, a következő
ülésen tesz esküt.
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A Mötv nem rendelkezik arról, hogy milyen módon kell az esküt letenni. Az eskütétel általános
gyakorlata az, hogy az eskü letétele előmondás alapján történik. Az esküt kivevő személye
törvényben nem meghatározott.
A választási eljárásban betöltött szerepe alapján erre a feladatra leginkább javasolható személy a
helyi választási bizottság elnöke. Javasolja, hogy Tarnaméra településen kialakult szokások szerint
a képviselők valamint a polgármester a helyi választási bizottság elnökének előmondása alapján
tegye le az esküt.
Felkéri Csintalanné Brindza Tündét a Helyi Választási Bizottság elnökét a képviselők és
polgármester eskütételére
Csintalanné Brindza Tünde HVB elnöke:
Megkéri polgármester urat, a képviselőket, a meghívottakat és megjelenteket, hogy az eskü
letételéhez álljanak fel. Megkéri a képviselőket, hogy előmondása alapján tegyék le esküjüket.
/Képviselői eskü letétele, az esküokmány aláírása/
Megkéri Tímár László polgármester urat, hogy előmondása alapján tegye le esküjét.
/Polgármesteri eskü letétele, az esküokmány aláírása/
/16:15 perckor Csintalanné Brindza Tünde a Helyi Választási Bizottság elnöke távozik az alakuló
ülésről/
3. napirendi pont: Alpolgármester megválasztása
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert
választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg az
alakuló vagy az azt követő ülésen.
Figyelemmel az SZMSZ-ben foglaltakra Tarnaméra településen a képviselő-testület tagjai közül 1
társadalmi megbízatású alpolgármester választására kerül sor.
SzMSz alapján a titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül. A titkos szavazás lebonyolítása
céljából a képviselő-testület tagjai közül 3 fős szavazatszámláló bizottság választására kerül sor.
A titkos szavazás befejezését követően a jegyzőkönyv tartalmazza a szavazás eredményét, a
szavazat számlálást végző személyek aláírását, és a szavazási jegyzőkönyv csatolásra kerül a
képviselő-testületi jegyzőkönyvhöz. A jegyzőkönyv alapján a szavazatszámláló bizottság elnöke
ismerteti a szavazás eredményét, mely döntésről a képviselő-testületi jegyzőkönyvben határozat
készül.
A titkos szavazással, minősített többséggel megválasztott alpolgármester esküt tesz e minőségében
a képviselő-testület előtt. A helyben kialakult szokás szerint az alpolgármester az esküt a
polgármester előtt teszi le.
Javasolja Keresztesiné Ollári Anna képviselőt alpolgármesternek. A bizottság elnökének Szabó
Edinát, tagjainak Dobi Tamást és Somodi Mihályt javasolja.
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a bizottság tagjainak személyével kézfelnyújtással jelezze.
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(szavazás)
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
49/2014.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az alpolgármester választáshoz
létrehozandó szavazatszámláló bizottság tagjainak
1. Szabó Edina képviselőt,
2. Dobi Tamás képviselőt és
3. Somodi Mihály képviselőt
választja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester és jegyző
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Megköszönte polgármester úr bizalmát, a jelölést elfogadja, és bejelentette érintettségét és közölte,
nem kíván a szavazásban részt venni.

/Titkos szavazás/
Tímár László polgármester:
Szünetet rendel el, amíg a bizottság összeszámolja a szavazatokat és eredmény hirdet.
Szabó Edina képviselő:
Kihirdeti a titkos szavazás eredményét. Elmondja, hogy a képviselő-testület Keresztesiné Ollári
Anna képviselőt választotta alpolgármesternek.
/A titkos szavazásról készített jegyzőkönyv a testületi jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Tímár László polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az alpolgármester személyéről határozat formájában is
döntsenek.
(szavazás)
A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
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50/2014.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete titkos szavazással, minősített többséggel
tagjai közül Keresztesiné Ollári Annát társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester és jegyző
Tímár László polgármester:
Megkéri alpolgármester asszonyt, a képviselőket, a meghívottakat és megjelenteket, hogy az eskü
letételéhez álljanak fel. Megkéri alpolgármester urat, hogy előmondása alapján tegyék le esküjét.
/Alpolgármesteri eskü letétele, az esküokmány aláírása/
4. napirendi pont: Bizottságok megválasztása
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy Tarnaméra községben az SZMSZ szerint Ügyrendi Bizottság működik. Ez a
bizottság látja el a vagyonnyilatkozat kezeléssel és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos
feladatokat is. A vagyonnyilatkozat vizsgálattal, az összeférhetetlenségi okok megszüntetésével,
ügyrendi kérdésekkel foglalkozó bizottság választása kötelező.
Az Ügyrendi Bizottság elnökének Somodi Mihályt, tagjainak Molnár Andrásnét és Dobi Tamást
javasolja.
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a bizottság tagjainak személyével kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
51/2014.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az SzMSz-ben foglaltak szerint
Ügyrendi Bizottságot hoz létre.
Az Ügyrendi Bizottság
elnökének Somodi Mihályt
tagjainak
Molnár Andrásnét és
Dobi Tamást képviselőket választja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester és jegyző
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5. napirendi pont: Polgármester illetményének megállapítása
Tímár László jegyző:
Elmondja, hogy a Mötv 64.§ (1) bekezdése alapján a polgármesteri tisztség főállásban vagy
társadalmi megbízatásban is betölthető. Az új szabályozás már a lakosságszámtól függetlenül
biztosítja ezt a lehetőséget. A polgármesterjelölt, a jelölt-bejelentéskor már nyilatkozott arról,
hogy megválasztása esetén főállásban, vagy társadalmi megbízatásban látja el tisztségét. A Mötv.
64.§ (2) bekezdés alapján főállású a polgármester, ha főállásúként választották meg. Tarnaméra
településen a polgármester a jelölt-bejelentéskor nyilatkozott arról, hogy a polgármesteri tisztséget
főállású polgármesterként látja el.
A főállású polgármester illetményre, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjra jogosult.
A polgármester illetményét (tiszteletdíját) akkor is meg kell állapítani, ha a polgármester
személyében nem történt változás. Az Alaptörvény 35. §. (3) bek-e értelmében a polgármester
megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart, tehát a régi tisztség megszűnik, és új
jogviszony jön létre.
A polgármester illetményére vonatkozó szabályokat a Mötv. 71. §. (4) bek a) pontja határozza
meg. Azaz a képviselő-testületnek törvényi rendelkezések alapján összegszerűen kell a
polgármester illetményét meghatároznia, a képviselő-testületnek nincs mérlegelési lehetősége. A
2014. január 01-i lakosságszámhoz igazodóan a főállású polgármester illetménye 100.- Ft-ra
kerekítve (Kttv.131.§. (1) bek.):
1500 fő – 10.000. fő közötti települések
448.700.- Ft, azaz Négyszáznegyvennyolcezerhétszáz forint.
Az illetmény közérdekű adat, tehát nyilvános ülésre tartozik.
A korábbi szabályozástól eltérően költségátalány megállapítására nincs lehetőség. A Mötv 71. §.
(6) bek-e alapján a polgármester havonta az illetményének 15 %-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult.
Szavazásra bocsájtja, aki egyetért az elhangzottakkal kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
52/2014.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a főállású polgármester illetményét a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ban foglaltak
alapján 448.700 Ft/hó, azaz Négyszáznegyvennyolcezer- hétszáz forint/hó összegben állapítja meg.
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a főállású polgármester költségtérítését
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ban foglaltak
alapján 67.305 Ft/hó, azaz hatvanhétezer-háromszázöt forint/hó összegben állapítja meg.
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy polgármester
munkaügyi iratainak előkészítéséről gondoskodjék.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
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6. napirendi pont: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, melynek összegét
a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja (1.500 – 10.000 fő közötti
településen a társadalmi megbízatású polgármesteri tiszteletdíj: 224.300.-) 70-90 %-a közötti
összegben állapítja meg. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egy részéről,
vagy annak egészéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
A Mötv 80. §. (3) bek-e alapján az alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15 %-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Elmondja, hogy lemond az alpolgármesteri tiszteletdíjának egy részérő, illetve a költségtérítésről.
Az erre vonatkozó írásos nyilatkozatát elkészítette, hiszen erről már egyeztetett polgármester úrral.
Eldöntötte, ha megválasztják alpolgármesternek eszerint fog eljárni.
/Keresztesiné Ollári Anna nyilatkozata a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Tímár László polgármester:
Javasolja, hogy képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a törvényi
keretek között, a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 70%-ában, de figyelembe
véve az alpolgármester asszony nyilatkozatát állapítsa meg. Összegezve elmondja, hogy az
alpolgármester asszony mindösszesen 35.000 Ft/hó összegű tiszteletdíjat kíván felvenni.
Szavazásra bocsájtja, aki egyetért az elhangzottakkal kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
53/2014.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 80. § (2) bekezdésében alapján 157.010 Ft/hó összegben állapítja meg.
A képviselő-testület tudomásul veszi Keresztesiné Ollári Anna társadalmi megbízatású
alpolgármester nyilatkozatát, miszerint a részére megállapított tiszteletdíjból 35.000 Ft/hó, azaz
harmincötezer forint/hó összeget kíván felvenni, valamint, hogy a megállapított tiszteletdíj és a
35.000,- Ft/hó közötti összegről lemond.
A képviselő-testület tudomásul veszi Keresztesiné Ollári Anna társadalmi megbízatású
alpolgármester azon nyilatkozatát is, miszerint munkájával kapcsolatban felmerült költségeinek
megtérítését a képviselők költségtérítésére vonatkozó szabályok szerint kéri megtéríteni, a Mötv.
80.§. (3) bek-ben szabályozott költségtérítésre nem tart igényt.
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Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj és a
költségtérítés kifizetéséről gondoskodjék.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
7. napirendi pont: A képviselők tiszteletdíjának megállapítása
Tímár László polgármester:
Javasolja, hogy az előzetesen kiküldött rendelettervezetben foglaltak helyett a képviselők
tiszteletdíját bruttó 30.000 forintban állapítsa meg a képviselő-testület.
Szabó Edina képviselő:
Javasolja, hogy a képviselő-testület tiszteletdíj nélkül végezze munkáját.
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Elmondja, hogy az előző ciklus kezdetén is volt erről szó. Úgy gondolja, hogy járhatóbb út, ha a
képviselő megkapja a tiszteletdíját és oda ajánlja fel ahova szeretné.
Tímár László polgármester:
Szavazásra teszi fel, aki támogatja Szabó Edina képviselő javaslatát az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
54/2014.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési képviselők és képviselőtestületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelettervezethez javasolt képviselői indítványt
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete települési képviselők és képviselőtestületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítására tett képviselői javaslatot 2 igen
és 5 nem szavazati aránnyal nem támogatja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Tímár László polgármester:
Szavazásra teszi fel, aki egyetért az általa javasolt módosításokkal a települési képviselők és
képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet elfogadásával, az kézfelnyújtással
jelezze.
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(szavazás)
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet
hozta:
Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014.(X.28.) önkormányzati rendelete
A települési képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
8. napirendi pont: Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy a bekövetkezett törvényi változások, szervezeti módosítások szükségessé teszik,
illetve tehetik a szervezeti és működési szabályzat módosítását, kiegészítését.
A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésén a Mötv szabályai szerint megalkotja
vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletét.
Elmondja, hogy az alakuló ülésen az SZMSZ módosítás nem vált szükségessé. Kéri tisztelt
képviselő-testület felhatalmazását, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre az SzMSz
felülvizsgálatára átdolgozására.
Szavazásra teszi fel, aki egyetért az elhangzottakkal, az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet
hozta:
55/2014.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt,
hogy a jogszabályokban meghatározott időpontig vizsgálja felül a Képviselő-testület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző
9. napirendi pont: Egyebek
Tímár László polgármester:
Tarnaméra településen a gazdasági program meghatározása eddig ciklushoz igazodó időszakra
készült. Mindezek miatt az önkormányzatnak szükséges lesz meghatároznia gazdasági programját.
A Mötv.116. § (5) bekezdése szerint a gazdasági programot az alakuló ülést követő 6 hónapon
belül kell elfogadni, illetve felülvizsgálni.
Kéri tisztelt képviselő-testület felhatalmazását, hogy a soron következő időszakban az gazdasági
program felülvizsgálatára átdolgozására.
Szavazásra teszi fel, aki egyetért az elhangzottakkal, az kézfelnyújtással jelezze.
Oldal 10 / 12

(szavazás)
A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet
hozta:
56/2014.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt,
hogy a jogszabályokban meghatározott időpontig vizsgálja felül a település gazdasági programját.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Elmondja, hogy előzetesen kiküldésre került egy tájékoztató az összeférhetetlenségi eljárással és
méltatlansággal kapcsolatos szabályokról. Kéri a képviselő-testületet a tájékoztatató átolvasására
és a szabályok betartására.
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzati képviselő megválasztásától
számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben
meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. A kérelem kitöltésében és felrögzítésében a
hivatal dolgozói tudnak segítséget nyújtani.
Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet, hogy az önkormányzati képviselő megválasztásától,
majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot
köteles tenni.
Somodi Mihály képviselő:
Javasolja, hogy a képviselő-testület egy köszönőlevél formájában mondjon köszönetet a település
lakosságának a szavazás eredményéért.
Tímár László polgármester:
Egyetért a javaslattal. Szeretné, ha a falu lakosság látná a képviselő-testületben az összetartozást
és egységet. Nehéz négy éven van túl a testület. Hiszi, hogy nem lesz ilyen a következő öt évben
és a testület tagjai egységesen tudnak együtt dolgozni.
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Támogatja a javaslatot. Úgy érzi, hogy igény is van erre.
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy mini munkacsoportok létrehozását tervezi a képviselő-testületen belül. Kéri, hogy
Szabó Edina és Dr. Bessenyei Ákos képviselők a vállalkozásokkal kapcsolatos pályázatokra,
eseményekre fektessenek nagyobb figyelmet. Keresztesiné Ollári Anna és Somodi Mihály
képviselő fő témája az oktatás és kultúra, míg Molnár Andrásné és Dobi Tamás képviselők
esetében a pályázatok lennének.
Molnár Andrásné képviselő:
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Támogatja a javaslatot. Javasolja, hogy a képviselő-testület tartson bejárást a településen és az
intézményekben.
Tímár László polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület ülését 17 óra 30 perckor bezárta.
k.m.f.
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Oldal 12 / 12

