
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 15 órakor
megtartott  alakuló ülésén.

Ülés helye:  Önkormányzati Hivatal Gátér, Petőfi S. u. 16.

Jelen voltak:   Jánosiné Gyermán Erzsébet  polgármester,
Toldi Zsolt jegyző, Dr. Torma Andrea aljegyző
Fekete  Antal,   Kucsora  Tamás  Gábor,  Kovács  József,  Tábi  Dávid  János
képviselők
Toldiné Tóth Edit HVB elnöke

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  köszöntötte a  megjelenteket,  és kérte  hallgassák
meg közösen a Himnuszt.
Megállapította,  hogy a képviselő-testület  ülése  határozatképes,  mivel  a  megválasztott 4  fő
képviselőből az ülésen 4 fő megjelent, így a polgármesterrel együtt jelen van 5 fő.
Javasolta, hogy  jegyzőkönyvvezető Dakó Ferencné, a hivatal dolgozója legyen.

N a p i r e n d

1. A  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármester  választása  eredményének
ismertetése
Előadó: Toldiné Tóth Edit a Helyi Választási Bizottság elnöke

2. Önkormányzati képviselők eskütétele 
Az esküt előmondja: Toldiné Tóth Edit  a Helyi Választási Bizottság elnöke

3. Polgármester eskütétele
Az esküt előmondja: Toldiné Tóth Edit a Helyi Választási Bizottság elnöke

4. Polgármesteri program ismertetése
Előadó: Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester

5. Polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

6. Alpolgármester megválasztása
Előadó: Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester

7. Alpolgármester eskütétele
Az esküt előmondja: Toldiné Tóth Edit a Helyi Választási Bizottság elnöke
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8. Alpolgármester tiszteletdíjának és egyéb juttatásainak megállapítása
Előadó: Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester

9. Egyebek
Tájékoztatás vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről és egyéb kérdésekben
Eladó: Toldi Zsolt jegyző

10. Zárt ülés 
Előterjesztés önkormányzati bérlakások tárgyában
Előadó: Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester

Javasolja, hogy a kiadott meghívóban szereplő napirendet tárgyalják meg.
Kérte, aki elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Megállapította, hogy a képviselő-testület  a megtárgyalásra javasolt  napirendet  egyhangúlag
elfogadta.

1. napirend

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  felkérte  Toldiné  Tóth Editet,  a  Helyi  Választási
Bizottság Elnökét,  hogy ismertesse  a  2014.  évi  önkormányzati  képviselő  és  polgármester
választás eredményét.

Toldiné  Tóth  Edit HVB  elnöke  köszöntötte  a  megjelenteket  és  elmondta,  a  2014.  évi
önkormányzati képviselők és polgármester választás Gátér községben történt lebonyolításával
és végleges eredményével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

A helyi  önkormányzati képviselők 2014. évi választásán a Helyi Választási Bizottság 11 fő
képviselő-jelöltet és 2 fő polgármester-jelöltet vett nyilvántartásba. 
A jelöltek a Bizottság által kisorsolt sorrendben kerületek fel a szavazólapokra.

2014. október 12-én a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 813 fő volt. A voksát
450 fő adta le, mely 55,35 %-os részvételt eredményezett.
Polgármesternek Jánosiné Gyermán Erzsébet került megválasztásra.
A megválasztott képviselők, Fekete Antal, Kovács József, Kucsora Tamás Gábor, Tábi Dávid
János.
A  szavazás  előkészítése  és  lebonyolítása  a  vonatkozó  jogszabályokban  foglaltak  szerint
történt, rendkívüli esemény, rendzavarás nem volt.
Mind a helyi választási bizottság – amely egy szavazókörös településként a szavazatszámláló
bizottság feladatait  is  ellátta – mind  a helyi  választási iroda kifogástalanul,  a határidőknek
megfelelően ellátta feladatait. Jogorvoslati kérelem beadására nem került sor.
A megválasztott polgármesternek és  képviselőknek átadta a megbízóleveleket.

A képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját tudomásul vette.
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2. napirend

Jánosiné Gyemán Erzsébet polgármester felkérte  Toldiné Tóth Edit HVB elnököt, hogy   a
képviselők számára az eskü szövegét mondja elő. Kérte, hogy ezt követően az esküokmányt a
képviselők írják alá.

Toldiné Tóth Edit  HVB elnöke  felkérte a megválasztott képviselőket,  hogy az eskü szövegét
mondják utána.

„Én,  ………..   becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, (képviselői,
polgármesteri,  alpolgármesteri)   tisztségemből  eredő  feladataimat  Gátér  fejlődésének
előmozdítása  érdekében  lelkiismeretesen  teljesítem,  tisztségemet  a  magyar  nemzet  javára
gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”

Az esküokmányok aláírása megtörtént.

3. napirend

Toldi Zsolt jegyző felkérte a HVB elnököt, hogy a polgármester eskütételére mondja elő az 
esküt.

Toldiné  Tóth Edit   HVB  elnöke   felkérte  a  megválasztott  polgármestert,   hogy  az  eskü
szövegét mondja utána.

„Én,  ………..   becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, (képviselői,
polgármesteri,  alpolgármesteri)   tisztségemből  eredő  feladataimat  Gátér  fejlődésének
előmozdítása  érdekében  lelkiismeretesen  teljesítem,  tisztségemet  a  magyar  nemzet  javára
gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”

Az esküokmány aláírása megtörtént.

4. napirend

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  ismertette  polgármesteri  programját,  terveit,
elképzeléseit.  (írásos előterjesztés mellékelve)

A képviselő-testület az ismertetett programot tudomásul vette.

5. napirend

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  felkérte  a  jegyzőt,  ismertesse  a  polgármester
illetményének és költségtérítésének megállapítására vonatkozó szabályokat. Elmondta, hogy a
napirend megvitatásához nem kér zárt ülést, szavazni azonban érintettsége miatt nem fog.
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Toldi  Zsolt jegyző  ismertette  a  polgármester  illetményének  és  költségtérítésének
megállapítására vonatkozó szabályokat.
A Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény (továbbiakban:
Mötv.)  71.§  (4)  bek.  c)  pontjában  foglaltak  alapján  a  polgármester  illetménye  a  helyettes
államtitkár  közszolgálati  törvényben meghatározott  alapilletményéből,  illetménykiegészítéséből,
vezetői illetménypótlékából álló  illetménye  összegének 40 %-a az 501-1 500 fő lakosságszámú
település esetében. (Gátér lakosságszáma 2014. január 1-én 985 fő volt)
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 224. § (1) – (3) bekezdéseiben
foglaltak szerint: (1) A helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap kilencszerese. 
(2) A helyettes államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény
50%-a. (3) A helyettes államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a. 
A  köztisztviselői  illetményalapot  az  aktuális  költségvetési  törvény  tartalmazza,  amelynek
összege 2014. évben 38 650 Ft.
Ezek alapján a polgármester részére az Mötv. alapján járó illetmény br. 299 150 Ft. Ez az
illetmény  kevesebb  mint  az  elmúlt  ciklusban  megállapított  illetmény,  mely  akkor  is  a
minimum összeg volt. 
Az Mötv.-ben foglaltak alapján  az önkormányzati képviselő  tiszteletdíja  és egyéb juttatása
közérdekből nyilvános adat ezért annak – így a polgármesteri illetménynek is - a tárgyalása
nyílt  ülés  keretében  indokolt,  s  az  illetmény  megállapítása  egyszerű  többséggel  hozott
határozattal történik. 
Az  Mötv.  71.  §  (6)  bek.-ben  foglaltak  alapján:  (6)  A főállású  polgármester,  a  társadalmi
megbízatású  polgármester,  a  megyei  önkormányzat  közgyűlésének  elnöke  havonta  az
illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Így
a polgármester 44 872 Ft költségtérítésre jogosult, amelyet a tisztség ellátásával kapcsolatban
felmerült  kiadásaira használhat fel.  Információi alapján ez tételes költség elszámolást jelent,
melyet konkrét számlákkal kell igazolni.
A költségtérítés megállapításairól  az illetmény  megállapításával  azonos módon határozatot
kell hoznia a testületnek, mely határozattervezet az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérte, mondják el véleményüket, észrevételeiket.

Fekete  Antal képviselő  véleménye  szerint  szokatlan  ez  az  eljárás  hiszen  határozatot  kell
hoznia  a  képviselő-testületnek  de  tulajdonképpen  csak  tudomásul  vételi  lehetősége  van.
Valószínű,  hogy  a  költségtérítés  megnehezíti  a  polgármester  munkáját,  mivel  mindenről
számlát kell produkálnia. Kérdés, ki ellenőrzi felelősséggel ezeket a számlákat? 

Toldi  Zsolt jegyző  elmondta,  hogy költségelszámolással  kapcsolatban vannak  még  nyitott
kérdések. Egyenlőre még csak annyi az információ, hogy tételes elszámolás szükséges.  Eddig
költségátalány volt  a gyakorlat.  Remélhetőleg a kormányhivatal vagy a NAV fog ebben a
kérdésben segítséget nyújtani. 

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  kérte,  aki  egyetért  a  polgármester  illetményére
vonatkozó határozat tervezettel, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a
javaslatot és meghozta a következő határozatot.

80/2014. (X. 27.) Önk.
Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester illetményének megállapítása
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H a t á r o z a t

Gátér  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Toldi  Zsolt  jegyző  –
polgármester illetményének  és költségtérítésének megállapítása tárgyú - előterjesztését és a
Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  CLXXXIX.  törvény 71. §  (4)  bek.  c)
pontjában  foglaltaknak  megfelelően  úgy  határoz,  hogy  Jánosiné  Gyermán  Erzsébet
polgármester  illetményét  2014.  október  12.  napjától  kezdődően  brt.  299  150  Ft/hó  azaz
kettőszázkilencvenkilencezer-százötven forint összegben állapítja meg.
Határidő : azonnal
Felelős: Képviselő-testület

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester kérte, aki egyetért a polgármester költségtérítésére
vonatkozó határozat tervezettel, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a
javaslatot és meghozta a következő határozatot.

81/2014. (X.27.) Önk.
Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester költségtérítésének megállapítása

H a t á r o z a t

Gátér  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Toldi  Zsolt  jegyző  –
polgármester illetményének  és költségtérítésének megállapítása tárgyú - előterjesztését és a
Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 71. § (6) bek.-ben
foglaltaknak  megfelelően  úgy  határoz,  hogy   Jánosiné  Gyermán  Erzsébet  polgármester
költségtérítését  2014. október 12. napjától kezdődően 44 872 Ft/hó azaz negyvennégyezer-
nyolcszázhetvenkettő forint összegben állapítja meg.
Határidő : azonnal
Felelős: Képviselő-testület

6. napirend

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  elmondta,  a  képviselő-testület  a  polgármester
javaslatára  titkos  szavazással,  minősített  többséggel  a  polgármester  helyettesítésére,
munkájának segítésére egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
Az általa  javasolt  személy  Kucsora Tamás  Gábor  képviselő  úr  akivel  egyeztetett ebben  a
kérdésben. Elfogadta az alpolgármesteri  jelölését. 

A titkos szavazás lebonyolítására a képviselő-testület tagjaiból egy 2 tagú szavazatszámláló
bizottság felállítását  javasolja,  mely a technikai lebonyolításért felel.  A bizottság elnökének
Fekete Antal képviselőt, tagjának pedig Tábi Dávid János képviselőt javasolja.

A bizottsági tagok elfogadták megbízatásukat és nem kérik zárt ülés tartását, a szavazásban
érintettségük miatt nem kívánnak részt venni.

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  kérte  a  képviselő-testületet,  a  szavazatszámláló
bizottság tagjainak megválasztásáról  kézfeltartással szavazzanak.
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Megállapította, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és
meghozta a következő határozatot.

82/2014. (X.27.) Önk.
Szavazatszámláló bizottság megválasztása

H a t á r o z a t

Gátér  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  az  alpolgármester
megválasztásának  technikai   lebonyolítására 2 tagú szavazatszámláló  bizottságot  hoz létre
melynek elnöke Fekete Antal képviselő, tagja Tábi Dávid János képviselő.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

Fekete  Antal képviselő  a  szavazatszámláló  bizottság  elnöke  ismertette  a  titkos  szavazás
módját, kiosztotta a szavazólapokat, melyen az alpolgármesterként  megjelölt Kucsora Tamás
Gábor  neve  feltüntetésre  került,  és  igen  vagy  nem  szavazattal  lehet  dönteni,  majd  a
szavazólapot az urnába kell elhelyezni. 
A szavazatszámláló bizottság az urna felnyitását követően az eredményt megállapító üléséről
jegyzőkönyvet  állít  ki,  melyben  megállapítja  a  szavazás  eredményét,  majd  ezt  követően a
szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti azt a  képviselő-testülettel.

Kucsora Tamás Gábor képviselő  alpolgármester jelölt  bejelenti,  hogy személyes  érintettség
miatt nem vesz részt a szavazásban. 

A szavazás lebonyolításának idejére a polgármester technikai szünetet rendel el.

Fekete Antal képviselő a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a szavazás eredményét.
Megállapította,  hogy  a  titkos  szavazás  eredménye  2  igen  és  2  nem  szavazat  vagyis  az
alpolgármester jelölt nem kapta meg a megválasztásához szükséges minősített többséget. 

Toldi  Zsolt jegyző  megköszönte  a  szavazatszámláló  bizottság  munkáját.  Elmondta,  az
alpolgármester  megválasztásához  minősített  többség  szükséges,  tehát  a  megválasztott
képviselők több mint  felének egybehangzó  igen szavazatára lett volna szükség.  Ebben az
esetben  a  következő  képviselő-testületi  ülésre  a  polgármester  újabb  javaslatot  tehet  az
alpolgármesteri tisztség betöltésére.

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  elmondta,  a  következő képviselő-testületi ülésen
szeretne előterjesztéssel élni ebben a témában.
Kérte a képviselő-testületet hozzanak határozatot arra vonatkozóan, hogy az alpolgármester
választás  nem  járt  eredménnyel.  Kérte,  aki  egyetért  azzal,  hogy  Kucsora  Tamás
alpolgármester jelöltet nem választják meg, kézfeltartással szavazzon.
Megállapította,  hogy  a  képviselő-testület  5  igen  szavazattal  meghozta  a  következő
határozatot.

83/2014.(X.27.) Önk.
Alpolgármester választása
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H a t á r o z a t

Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kucsora Tamás képviselőt   nem választja
meg  alpolgármesterré,  mivel  a  titkos  szavazáson  nem  kapta  meg  a  megválasztásához
szükséges minősített többséget.
Határidő: 2014. október 27.
Felelős: Képviselő-testület

9. napirend

1.  Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

Toldi Zsolt jegyző elmondta, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXX-
XIX. törvény 39. §-a alapján az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követő-
en minden év január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni.
Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztar-
tásban élő házas- vagy élettársának, valamint  gyermekének vagyonnyilatkozatát. A vagyon-
nyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő e
tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségté-
rítést nem kaphat. 
Az  önkormányzati  képviselő  vagyonnyilatkozata -  az ellenőrzéshez  szolgáltatott  azonosító
adatok kivételével - közérdekből nyilvános.  Az önkormányzati képviselő  hozzátartozójának
nyilatkozata nem nyilvános,  abba csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló  bizottság tagjai tekint-
hetnek be az ellenőrzés céljából. 
A törvény 72. §-a alapján  a polgármesterre megfelelően alkalmazni  kell az önkormányzati
képviselőre vonatkozó összeférhetetlenségi, méltatlansági, vagyonnyilatkozat-tételi szabályo-
kat azzal, hogy a polgármester nem lehet más önkormányzatnál polgármester, alpolgármester,
települési önkormányzati képviselő, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, kivéve, hogy a fővá-
rosi kerületi polgármester a fővárosi közgyűlés tagja. 

A vagyonnyilatkozatokat írógéppel vagy golyóstollal,  jól olvashatóan kell kitölteni.  Ceruzás
kitöltés nem alkalmazható. 
Amennyiben a kitöltés során tévedésre vagy elírásra kerül sor, a hibát javítani nem lehet, az
elrontott helyett új lapot kell kitölteni. 
Azokat a sorokat, amelyekben nem tüntet fel adatot, ki kell húzni.
A vagyonnyilatkozat utolsó oldalán fel kell tüntetni a kitöltés dátumát és a nyilatkozatot tevő
a nyomtatványt saját kezűleg kell, hogy aláírja. Kérjük továbbá, hogy a nyomtatvány minden
oldalát szíveskedjenek leszignálni. 
A vagyonnyilatkozatokat két-két példányban kell elkészíteni, melyből egy-egy példány a va-
gyonnyilatkozatra kötelezett személynél marad.
Mivel  a  kis  létszámú  testület  miatt  a  korábbi  ügyrendi  és  egészségügyi  és  szociális
bizottságokat nem célszerű létrehozni azonban egyetlen bizottság lenne a vagyonnyilatkozat
bizottság  melyet  a  következő  ülésen  kell  megválasztani,  az  SZMSZ  módosításával  egy
időben.
Minden  megválasztott  önkormányzati  képviselő,  a  megválasztását  követő 30  napon belül
köteles  felvételét  kérni  az  adózás  rendjéről  szóló  törvény  szerinti  köztartozásmentes
adatbázisba.  Ezt  minden  képviselőnek  saját  magának  kell  megtennie  ügyfélkapus  belépés
szükséges hozzá. 
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Három hónapon belül  egy képzésen kell  részt  vennie  a  képviselőknek.  A kormányhivatal
tájékoztatása szerint Bács-Kiskun megyében egy egynapos képzésről van szó.

Fekete  Antal képviselő  kérdése,  a  meg  nem  választott  alpolgármester  illetményével
kapcsolatban mit ír elő a jogszabály,  vagy törvény, ezt lehet-e tudni?  Ezt a kérdést úgy érzi,
jobban  át  kell  gondolni,  nem kevés  anyagi  vonzattal  jár,  szerencsésnek  tartja,  hogy nem
sikerült alpolgármestert választani.

Toldi  Zsolt jegyző  elmondta,  a  kiosztott  előterjesztés  tartalmazza  az  alpolgármester
tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó szabályokat.  

2. SZMSZ módosítása

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta, az SZMSZ módosítását el kell végeznie
majd a testületnek, az új testület amennyiben úgy látják jónak, módosíthat az ülések  kezdési
időpontján.  Kérte,  mondják el véleményüket  azzal kapcsolatban, elfogadhatónak tartják-e a
délután 3 órai kezdést.  Vagy milyen, más időpontot tartanának jónak?
Lehetőség szerint az üléseken mindenkinek jelen kellene lenni, hiszen ha már két fő hiányzik,
határozatképtelen  az  ülés.   Olyan  időpont  szükséges,  melyen  lehetőség  szerint  minden
képviselő jelen tud lenni. Kérte, mondják el véleményüket.

Fekete Antal képviselő véleménye szerint 4 cikluson keresztül volt gyakorlat a délután  3 órai
kezdés,  8  évvel  ezelőtt  tért  át  a  testület  az 5  órás  kezdésre.  Megszokta  mindenki  ezt  az
időpontot, úgy gondolja nem kellene változtatni.

Tábi Dávid képviselő az 5 órás kezdést megfelelőnek tartja a munkaidő szempontjából.

Kucsora Tamás képviselő szintén az 5 órás kezdést tartaná elfogadhatónak.

Kovács József képviselő elfogadja a többiek javaslatát.

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta, a hétfő vagy a csütörtöki napokon szokott
a testületi ülés lenni, és úgy látja maradhat a délután 5 órai kezdés.
Az SZMSZ módosítása a következő képviselő-testületi ülésen kerül előterjesztésre.

3. Gátéri Kismakkos Néptánc Egyesület kérelme

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  ismertette  a  kérelmet,  melyben  a  Faluházban
kialakított Kismakkos terem térítésmentes  használatához kérnek  hozzájárulást  a  képviselő-
testülettől. Lehetőség nyílt  a 2014/2015-ös tanévtől arra, hogy a Kiskun Alapfokú Művészeti
Iskola keretein belül népzenét tanuljanak a gyerekek és fiatalok.  Mivel nem csak a gyerekek,
hanem a  fiatal  felnőttek  is  részesei  az  oktatásnak,  az  órák  a  késői  órákra nyúlnak,  ezért
praktikus  lenne,  ha  a  Faluházban  a  Kismakkos  teremben  tarthatnák  a  zeneórákat,  mely
időpontja csütörtöki napokon a késő délutáni és az esti órák.  Azt kérik a képviselő-testülettől,
hogy ezen időpontban járuljanak hozzá a terem térítésmentes használatához. 
A polgármester hozzátette, mivel az Egyesület egyéb anyagi támogatást nem szokott kapni,
ezért javasolja a testületnek,  járuljanak hozzá az ingyenes teremhasználathoz.
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Fekete  Antal képviselő  támogatja  az  ingyenes  használatot,  úgy  gondolja,  tisztelni  kell  a
szándékot  és  akaratot.  Gátér  község  ismertségét  bővíti  az  Egyesület,  ezzel  a  Faluház
kihasználtsága nő.

Kovács József képviselő véleménye szerint ezt támogatni kell.

Tábi  Dávid képviselő  kérdése,  anyagi  vonzata  az  önkormányzat  felé  lesz-e  ennek  a
foglalkozásnak.

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta, igen, a fűtés működik,  de minden civil
szervezet  rendezvényének   tekintetében  az  önkormányzat  átvállalja  ezeket  a  költségeket.
Ugyanis  ettől  több  segítséget,  támogatást   az  Önkormányzat  nem  tud  adni  a  civil
szervezeteknek.

Fekete Antal képviselő kérdése, a sószoba működik-e?

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  elmondta:  igen,  az  óvodások  rendszeresen
látogatják, az iskolások is néha, amikor az óráik engedi.

Tábi Dávid képviselő  kérdése, kulcsot Rádinétól lehet-e csak kérni?  Hallott olyan panaszt,
hogy  nehezen lehet a kulcshoz hozzájutni.  Van-e más ember is,  akitől el lehet  kérni,  vagy
konkrétan csak Rádinétól?

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta,  kulcsa neki is  van,  az óvodának és az
iskolának is és Rádinénak, ugyanis kell hogy legyen felelőse a sószoba használatának. Úgy
gondolja, aki nagyon el akarja érni, az meg tudja kapni a kulcsot.

Kérte,  aki egyetért azzal,  hogy a Gátéri Kismakkos Néptánc Egyesület  kérelmét  elfogadja,
kézfeltartással szavazzon.
Megállapította, hogy a képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a
kérelmet  és meghozta a következő határozatot.

84/2014. (X. 27.) Önk.
Gátéri Kismakkos Néptánc Egyesület kérelme

H a t á r o z a t

Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Gátéri Kismakkos Néptánc
Egyesület  hangszeres  oktatás  céljából  csütörtök  délutáni  időpontokra  igényelt,  ingyenes
teremhasználatra  vonatkozó  kérelmét  és  úgy  határoz,  hogy  a  kérelemben  megjelölt
időpontban, a Faluházban kialakított Kismakkos termet ingyenesen biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

4. Falulap 

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  elmondta,  négy  évvel  ezelőtt  a  Falulap
megjelentetése  személyes  ötlete  volt,  a  lakosság  tájékoztatása  céljából,  hogy  első  kézből
tudjanak meg a lakosok mindent az Önkormányzatnál folyó munkáról, a hozott döntésekről.
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Minden páros hónap elsején jelent meg, amennyiben úgy gondolják, hogy folytatódjon, akkor
december  elseje  a következő időpont. Mivel  addig testületi ülés várhatóan nem lesz,  most
kellene dönteni a lap folytatásáról.
Kérdés, szükségesnek tartják-e hogy kéthavonta megjelenjen a falulap?

Tábi  Dávid képviselő  kérdése,  a  falu  költségvetésében  hogyan  jelenik  meg  a  falulappal
kapcsolatos kiadás, a szerkesztésért ha adnak fizetést, ki kapja?

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  elmondta,  az  első  évben,  amikor  elkezdték  a
falulapot kiadni, a falunak egy fillérjébe sem került, ugyanis a férje a saját költségén vállalta a
szerkesztést és a  fénymásolást. További 3 éven keresztül a falu költségvetését a fénymásolás
díja  terhelte,  amely  kéthavonta  kb.14000  Ft,  melyről  a  hivatalos  számlák  le  vannak
könyvelve.  Semmi több költsége nem volt,  a szerkesztést a férje továbbra is teljesen ingyen
csinálja, a saját gépén, otthon.

Tábi  Dávid képviselő  véleménye  szerint  dönteni  majd  a  november  végi  testületi  ülésen
kellene,  mivel  a  falut  is  be  kellene  vonni  a döntésbe.  A  lakosságot  kellene  megkérdezni,
igényt tart-e, szeretnék-e a falulapot.

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elfogadja ezt a megoldást, de mondjon képviselő-
társa egy jó módszert, amellyel a lakosságot meg lehetne kérdezni.  A  tapasztalat sajnos azt
mutatja, hogy bármilyen szórólapos, egyéb közvélemény-kutatást próbált az önkormányzat, a
lakosság vissza sem küldte a lapokat, passzivitást lehet tapasztalni. Jó ötletet vár arra, hogyan
oldják  meg,  hogy  bizonyságot  szerezzenek  arra,  a  falu  igényli-e  a  falulapot.   A  falulap
pontosan  arra  megfelelő,  hogy  a  lakosság  első  kézből,  és  nem  szóbeszéd  útján  kapjon
információt  az  önkormányzatnál  végzett  munkáról,  eseményekről,  de  az  önkormányzaton
kívül  bárki  beleírhatta  a  véleményét,  információkat,  tájékoztatásokat.  Egyetlen  feltétel  az
írások megjelenéséhez az volt, hogy a cikk írója tüntesse fel a nevét, névtelenül semmit  sem
jelentettünk meg.
Javasolja,  hogy a következő lap jelenjen meg szokásosan, és közben lehet egy közvélemény
kutatást szervezni, lebonyolítani. 

Kovács József képviselő véleménye  szerint folytatni kellene a falulap megjelenését. A  havi
költség nem költség egy önkormányzatnál,  hiszen szétosztva 7500 Ft-ot jelent.

Fekete Antal képviselő véleménye szerint várja a falu az olvasnivalót. Ez a lap felajánlásból
indult,  egy év után sem jelentős a költsége.  Megszokták az emberek, várják a falulapot. A
lakosok  körében  passzivitást  lehet  tapasztalni,  hiszen  a  képviselő-testületi  ülések  is
nyilvánosak,  de egy személyen  kívül  más nem érdeklődik.   Ezt kiküszöbölve jött az ötlet,
legyen falulap. Nem kis munka ezt időről időre összeállítani, nyilván kritika is elhangzik, de a
lakosság nagyobb része írja és várja az olvasnivalót.

Kucsora Tamás képviselő támogatja a falulap további megjelenését, szokott beleírni hasznos
információkat a gazdáknak. 

Jánosiné  Gyermán  Erzsébet polgármester  elfogadja,  lehet,  hogy  megoszlik  a  lakosság
véleménye.  Egyetért  azzal,  ha  lesz  egy  jó  módszer,  amely  értékelhető  eredményt  hoz,
szondázzák meg  a falut.  December  elsején jelenjen  meg a falulap  és a továbbiakat  majd
eldöntik.
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A képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette.

Fekete Antal képviselő kérdése, a 11 fő képviselő jelölt közül akik nem jutottak a testületbe,
kaptak-e értesítést a választás eredményéről?

Toldi Zsolt jegyző elmondta, a szavazóköri jegyzőkönyv három napig megtekinthető volt a
hivatalban.   Külön  értesítést  nem  kell  küldeni  a  szavazás  eredményéről,  nem  írja  elő
semmilyen  jogszabály.   A HVI a törvényben leírtaknak eleget tett. Az interneten keresztül
hamarabb értesülnek az érintettek, mint ahogyan a papíralapú jegyzőkönyv elkészül.
Elmondta, a képviselői tiszteletdíjat az SZMSZ tartalmazza, amennyiben a testület úgy dönt,
mértékén lehet módosítani.  Valamennyi tiszteletdíjat azonban kell megállapítani.  Véleménye
szerint  ekkora  létszámú  testületnél  bizottságot  nem  célszerű  választani,  csak  egy
vagyonnyilatkozat  nyilvántartó  bizottságot,  amelynek  egy  évben  egyszer  van  feladata,  a
vagyonnyilatkozatok  benyújtásakor.   Az  elmúlt  években  a  tiszteletdíj  br.  10.000  Ft  volt,
valamint  minden képviselő  valamilyen  bizottságnak tagja is  volt, amelyre br. 4.500 Ft járt.
Mindenkinek azonos összegű legyen a tiszteletdíja, erre meg kellene találni a módot.

Fekete Antal képviselő  véleménye  szerint  akkor a  vagyonnyilatkozati bizottság univerzális
lenne?  Két cikluson keresztül volt  alpolgármester és ugyanannyi  díjat  kapott, mint  a sima
képviselő,  aki  bizottságnak  is  tagja,  mert  lemondott  az  alpolgármesteri  tiszteletdíj  többi
részéről. 

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester elmondta, ilyen kis faluban alpolgármesterre akkor
van szükség, ha a polgármesternek egyszerre több helyen kellene lennie,  és a polgármestert
helyettesíteni  szükséges.  Ilyen  alkalom   az  elmúlt  ciklusban  kb.  háromszor  volt,  amikor
megkérte az alpolgármestert, de tulajdonképpen ezt bármelyik  képviselő-társa is  megteheti.
Az alpolgármesternek külön feladata nincs, legalábbis az előző ciklusban nem volt.

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és a
képviselő-testület nyílt ülését bezárta, a továbbiakban javasolta zárt ülést rendeljenek el, mivel
személyeket érintő kérdésekben kell dönteni.

K. m. f.

Jánosiné Gyermán Erzsébet Toldi Zsolt
          polgármester     jegyző
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