Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testület alakuló ülésének

Jegyzőkönyve
( 2014. október 22. )
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én
13.00 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről.
Jelen vannak: Bangó János
Gáspár László
Géczi László
Dr. Pálmai Kálmán
Rácz Béla
Szűcs János
( képviselők )
Verbói Gábor polgármester
Tanácskozási joggal: dr. Verbói Mária jegyző
Bárányné Márton Melinda aljegyző
Mulyad Tamás
HVB elnöke
HVB tagjai
Szavazatszámláló Bizottságok választott tagjai és jegyzőkönyvvezetői
Radvánszky Gyula volt képviselő
( meghívott vendégek )
A polgármester köszönti a képviselő-testületalakuló ülésén megjelenteket. Külön köszöntötte
a díszvendégeket, a meghívottakat és a település lakóit.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott hat képviselő-testületi tag közül
mindenki jelen van, így a tanácskozás határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:
1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről.
Előterjesztő: Mulyad Tamás HVB elnöke
2.) A képviselők és a polgármester eskütétele.
3.) Egyebek
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirendet más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag
elfogadja.
1.) 1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről.
Előterjesztő: Mulyad Tamás HVB elnöke
( a tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete )
A polgármester felkéri Mulyad Tamást, a HVB elnökét, hogy adjon tájékoztatást a 2014.
október 12-i helyhatósági választásról.
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Mulyad Tamás a Helyi Választási Bizottság elnöke részletesen beszámolt a bizottság
munkájáról, a választás eredményéről.
Verbói Gábor polgármester megköszönte a tájékoztatást és a választáson közreműködő
bizottságok és jegyzőkönyvvezetők munkáját.
2.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.
A napirendi pont szóban került előterjesztésre.
A polgármester elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 63. §-a szerint a polgármester megválasztását követően esküt tesz a
képviselő-testület előtt és erről okmányt ír alá. Ezért először a képviselők eskütételére kerül
sor. Verbói Gábor polgármester felkéri Mulyad Tamást a Helyi Választási Bizottság elnökét,
hogy az Mötv. 28 § (2) bekezdése szerint az eskü szövegét mondja előre, a képviselőket
pedig kéri, hogy az eskü letételét követően az esküokmányt írják alá.
A képviselők leteszik a hivatalos esküt, melyet a jelenlévők ünnepélyesen felállva hallgatnak
meg. A képviselők aláírják az esküokmányt.
Ezt követően a polgármester teszi le az Mötv 63 §-a szerint a hivatalos esküt, melyet a
jelenlévők ünnepélyesen felállva hallgatnak meg, A polgármester aláírja az esküokmányt.
Verbói Gábor polgármester újra megköszöni a helyhatósági választás lebonyolításában
közreműködők lelkiismeretes, precíz munkáját, majd köszönti képviselőtársait, és külön az
újonnan megválasztott képviselőket, Bangó Jánost, Géczi Lászlót, Dr. Pálmai Kálmánt és
Rácz Bélát.
Mielőtt az ülés folytatódna, a polgármester köszönti Radvánszky Gyulát, aki 1990. óta
folyamatosan tagja volt a képviselő-testületnek. Radvánszky Gyula az önkormányzat
megalakulásától kezdve dolgozott képviselőként a falu fejlődéséért a közösségért. Az október
12-i helyhatósági választásokon már nem indult képviselő-jelöltként. Egy kedves ajándékkal
megköszöni az eddigi munkáját és további jó egészséget kívánt.
A jelenlévők tapssal köszöntötték Radvánszky Gyulát, aki meghatódottan vette át az
ajándékot, sok sikert kívánja az új képviselő-testületnek.
3.) Egyebek napirenden belül Dr. Verbói Mária jegyző – a képviselő-testület köszöntése után
- röviden tájékoztatást ad az Mötv-nek a képviselőkre vonatkozó szabályairól. ( a tájékoztatók
a jegyzőkönyv mellékletei ) Minden képviselőnek elkészített egy iratanyagot mely
tartalmazza, hogy milyen kötelezettségei lesznek az elkövetkező harminc napban. Egyrészt a
vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség, erre a törvény harminc napot ír elő, továbbá az
összeférhetetlenségi szabályoknak a rövid ismertetése is belekerült ebbe az anyagba, valamint
a méltánytalanságról szóló tájékoztató is. Ez kiegészítésre került még egy olyan résszel,
amelyben lehetőség van arra, hogy internetes portálon keresztül a tartozásmentességre
vonatkozó igazolást hogyan tudják a NAV-tól megkérni. Kéri hogy a képviselők a kiadott
átvételi elismervényen aláírásukkal igazolják az átvétel megtörténtét és egy példányt a
testületi ülés jegyzőkönyvéhez történő csatolás végett az aljegyző asszonynak átadni
szíveskedjenek. Kér mindenkit, hogy a rendelkezésre álló határidőn belül kötelezettségének
tegyen eleget, amennyiben a nyomtatványok kitöltésének tekintetében ügyviteli segítségre
lenne szükségük szívesen állunk rendelkezésére. Köszöni a figyelmet.
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Verbói Gábor polgármester megköszöni a tájékoztatót.
A napirendet bezárja és kéri képviselőtársait, hogy a jogszabályokban előírt kötelezettségét
mindenki határidőre teljesítse.
Az egyebek napirenden belül – rövid szünet következik - ezután kerül sor a választási
bizottságok, a választási iroda tagjainak köszöntésére és munkájuk elismerésére.
Mivel más napirend, hozzászólás nincs, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést
14.00 órakor bezárja.

K.m.f.

Verbói Gábor
Polgármester

Dr. Verbói Mária
jegyző
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