Jegyzőkönyv
Készült: 2017. március 13-án az Önkormányzati Hivatal tanácstermében a Képviselő-testület
rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Németh László polgármester
Milon László
Sipos Gyuláné
Varga Attila alpolgármester
Boskóné Dr.Tabányi Annamária aljegyző
Németh László polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mert 5 főből 4 fő megjelent. Kálozi Sándor képviselő jelezte, hogy
egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Megnyitja az ülést 9 órakor.
Varga Attila alpolgármester elmondja, hogy az ülés telefonon történő összehívását Németh
László polgármester Úr írásbeli lemondása indokolta.
Németh László polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbiak szerint:
Napirend:
1.Polgármester lemondásának ismertetése
Előadó: alpolgármester
2. Egyéb ügyek
Előadó:aljegyző
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2017.(III.13.) határozata
Napirend elfogadása
Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 13. napján megtartott
rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg:
1.Polgármester lemondásának ismertetése
Előadó: alpolgármester
2. Egyéb ügyek
Előadó:aljegyző
I.Napirendi pont tárgyalása
Polgármester lemondásának ismertetése
Előadó: alpolgármester
Varga Attila alpolgármester elmondja, hogy Németh László Polgármester Úr 2017. március
10-én kelt nyilatkozatában 2017. április 09-i hatállyal polgármesteri tisztségéről lemondott.

Elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 69.
§ -a értelmében:
(1)A polgármester e tisztsége megszűnik:
a) az új polgármester megválasztásával;
b) ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán már nem választható;
c) az összeférhetetlenség kimondásával;
d) méltatlanság megállapításával;
e) sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősségének jogerős
bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával;
f) a tisztségről történő lemondással;
g) a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester
megválasztásával;
h) az Országgyűlésnek a helyi önkormányzat képviselő-testülete feloszlatását kimondó
határozatával;
i) halálával.
(2) A polgármester e tisztségéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával
mondhat le, amelyet az alpolgármesternek, ennek hiányában a szervezeti és működési
szabályzatban a képviselő-testület összehívására, vezetésére kijelölt képviselőnek adja át,
részére juttatja el. A polgármester e tisztsége az általa meghatározott, a lemondást követő egy
hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napjával
szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület
következő ülésén ismertetni kell.
Felolvassa a nyilatkozatot.
Németh László elmondja, hogy a polgármesteri tisztséget nem a fizetésért vállalta el. Az
óvodavezető választásánál egyedül maradt, nem az általa támogatott személy lett a vezető, a
szociális pénzmaradvány szétosztása sem az ő elképzelései szerint történt. A belterületi utak
felújítására szerette volna elkölteni a pénzmaradványt. Az aljegyző szerepét is kiemelné,
akinek a törvényességet úgy kellett volna értelmeznie, hogy a polgármester munkáját és
elképzeléseit segítse. Elmondja, hogy a belvízelvezetésre, az önkormányzati épület
felújítására, közösségi tér kialakítására van benyújtva pályázat, és ígéret van az orvosi rendelő
felújítására.
Boskóné elmondja, hogy a közösségi tér kialakítására még nincs is kiírva a pályázati felhívás,
így be sem lett az nyújtva.
Németh László folytatja és elmondja, hogy elnézést kér, amiért az elmúlt ülésen felemelte a
hangját. Bárki lesz a következő polgármester, annak felajánlja a segítségét. Elmondja, hogy
sokan megkeresték és megkérdezték tőle, hogy miért nem a képviselő-testület oszlatta fel
magát, mire ő azt felelte, hogy a testület működőképes.
Nem érti, hogy Tóth Tibor részére több egymás melletti telek eladását is megszavazta a
testület, ami végül is a leendő vevő érdekmúlása miatt meghiúsult, ugyanakkor Kancsár
Erikának nem adta el a testület az általa kért telkeket. Az aljegyző beleszólt a telkek eladásába
is, Németh László elmondja, hogy az aljegyzőnek nem kell véleményt nyilvánítani.
Milon László elmondja, hogy a területek megközelítéséhez az utat biztosítani kell.
Varga Attila alpolgármester elmondja, hogy véleménye szerint 2 teleknél-építési telek- többet
a jövőben se adjunk el egyben magánszemélynek, csak akkor, ha valami beruházási célból
kéri, vállalkozás alapítás, munkahely teremtés.
Németh László elmondja, hogy feladatfinanszírozás van, és az önkormányzatnak van pénze,
ez a jó gazdálkodás eredménye, de így nem kaptunk forráshiányra pénzt.
Boskóné elmondja, hogy nem tervezhető hiány a költségvetésbe.
Németh László elmondja, hogy elmehetett volna azonnali hatállyal is, nem pedig a
szabadságát töltve, így 1 havi pénzzel kevesebbet kap.

Boskóné elmondja, hogy a polgármester Úr kérte kiadni a benn lévő szabadságát, és így is
ugyan annyi pénz kap, mert fizetett szabadságon van, ugyan ennyit kapott volna, ha
megváltásra kerül pénzben valamennyi szabadsága.
Milon László elmondja, hogy ha a képviselő-testület feloszlatja magát, abban az esetben nem
jár a polgármesternek 3 havi végkielégítés, mely lemondás esetén törvény szerint megilleti.
Boskóné elmondja, hogy erről előre tájékoztatta ő és a gazdálkodó is a polgármester urat.
Németh László polgármester 9 óra 46 perckor elhagyja az üléstermet.
Varga Attila alpolgármester átveszi az ülés vezetését, a képviselő-testület 3 fővel
határozatképesen folytatja tovább munkáját.
Varga Attila alpolgármester elmondja, hogy fiatal gazda pályázaton vissza nem térítendő
támogatásban részesült. A támogatási szerződés kizárja, hogy 2017. január 01-től nem önálló
tevékenységből jövedelme legyen, ezért 2017. január 01-től költségtérítéséről is lemond.
Boskóné elmondja, hogy az Óvodába megérkeztek a kültéri játékok, melyeket telepíteni
kellene. Elmondja, hogy az óvoda vezető árajánlatot kért a hernádi SEVE-BARA Kft-től
(Hernád, Köztársaság út 45/C), aki 110.000,- Ft+ÁFÁ-ért telepítené a játékokat.
Varga Attila javasolja a SEVE-BARA KFT-vel a játékok telepíttetését.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2017.(III.13.) határozata
Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kunpeszéri
Napközi-Otthonos Óvodába vásárolt új kültéri játékok telepítését a SEVE-BARA Kft-vel
végezteti el (Hernád, Köztársaság út 45/C).
A telepítés költségét, mely 110.000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 139.700,- Ft a 2017. évi
költségvetéséből biztosítja intézmény-finanszírozásként a tartalék terhére.
Felelős: képviselő-testület
Határidő:2017.03.31.
Sipos Gyuláné még annyit kíván elmondani az útjavítás kérdésköréhez, hogy a polgármester
úr állításával ellentétben, mely szerint ő nem támogatta az útjavítást, ő úgy nyilatkozott, hogy
árajánlatok nélkül nem tud dönteni. Ez pedig nem ugyan az, a polgármester úr állítása nem
egyezik az ő ténylegesen elhangzott kijelentésével.
Mivel az ülésnek több napirendje, kérdés és hozzászólás nem volt, az alpolgármester azt 10
óra 5 perckor bezárta.
k.m.f.

Varga Attila
alpolgármester

Boskóné Dr. Tabányi Annamária
aljegyző

