Jegyzőkönyv
Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 2014. november 7-én tartott üléséről

45/2014. képviselőtestületei határozat: szavazatszámláló ad hoc bizottság létrehozása
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Jegyzőkönyv
Készült: Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 2014. november 7-én 17,30 órai kezdettel az
Önkormányzati Irodában tartott üléséről.

Jelen vannak: Nagy Róbert Balázs polgármester, Cseresznyák Miklós, Béry-Nagy Eszter,
Kálmán Ferenc, Szombathné Takács Zsuzsanna képviselő (5 fő)

Meghívottak: Dr. Erdősi Lászlóné jegyző, Számedli Cecília aljegyző, 4 fő a lakosság köréből

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Nagy Róbert Balázs polgármester
2. Képviselői eskütétel
3. Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előadó: Nagy Róbert polgármester
4. Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása
Előadó: Nagy Róbert polgármester
5. Képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Nagy Róbert polgármester
6. Különfélék

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a
meghívóban szereplőktől eltérő napirendre tett javaslatot, amelyet a képviselőtestület
egyhangúlag elfogadott.
Első napirendi pont:
Polgármester felkérte Szombathné Takács Zsuzsát, hogy tegye le a képviselői esküt.
A Képviselőtestület előtti eskütételt követően Szombathné Takács Zsuzsa aláírta az esküokmányt.
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Második napirendi pont:
A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a két ülés között említésre méltó esemény nem
volt.
Hozzászólás, észrevétel nem volt a képviselőtestület a tájékozatót elfogadta.
Harmadik napirendi pont:
A polgármester elmondta, hogy javaslattételi jogával élve ismét Cseresznyák Miklóst javasolja
alpolgármesternek. Cseresznyák Miklós a megbízást vállalja és nem kéri zárt ülés elrendelését.
A jegyzőnő: ad hoc bizottság létre hozását javasolja a szavazás lebonyolítására, tekintettel
Cseresznyák Miklós érintettségére.
A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:
45/2014.(XI.7.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete Béry-Nagy Eszter, Cseresznyák Miklós,
Számedli Cecília részvételével szavazatszámláló bizottságot hozott létre.
Polgármester szavazás idejére szünetet rendelt el.
A bizottság elkészítette a szavazólapokat és ismertette a szabályokat. Majd a szavazást követően
megállapította az eredményt: Cseresznyák Miklósra leadott két igen és három nem szavazat. (a
bizottság a szavazásról külön jegyzőkönyvet készített). Cseresznyák Miklós nem kapta meg a
megválasztáshoz szükséges három szavazatot, így nincs alpolgármester.
Jegyzőnő: a következő ülésen ismét napirendre kell tűzni az alpolgármester választást.
Negyedik napirendi pont:
Polgármester megállapította, hogy alpolgármester hiányában a napirend okafogyottá vált.
Ötödik napirendi pont:
Polgármester javasolja a jelenleg hatályos képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet hatályon kívül
helyezését.
A javaslatra két igen és három nem szavazat érkezett, így a rendelet hatályban marad.
Különfélék:
Kálmán Ferenc: amit Söpte elért az évek során azt nem kellene lerombolni.
Polgármester: fogalmaznál konkrétan?
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Kálmán Ferenc: tegnap az együttes ülésen elvesztettünk egy pozíciót, egy kiváltságot, már csak
helyet adunk a körjegyzőségnek, vagy hivatalnak. Beszéljünk meg dolgokat szemtől-szembe
őszintén, ne e-mail-re meg facebook-ra hivatkozzatok. Elértük, hogy a többiek sajnálnak
bennünket, amit kivívtunk magunknak tegnap elveszítettük.
Polgármester: köszönöm az észrevételt.
Kálmán Ferenc: reagálj valamit, borzasztó volt, hogy a többi testület hogy néz ránk, mindenki
beszéli, hogy arra készültetek jegyzőnő helyett a pap Hunor lesz a választások után a jegyző.
Polgármester: reagáltam; köszönöm az észrevételt.
Kálmán Ferenc: nincs más?( Távozik a teremből.)
Béry Norbert: ha van egy csapatkapitány és helyettest akar választani és a többiek nem akarnak
vele együtt focizni ezen el kell gondolkodni.
Szombathné Takács Zsuzsa: a halottak napi megemlékezést ki szervezte, a testület miért nem volt
tájékoztatva?
Cseresznyák Miklós: egyházközség és önkormányzat közös szervezése volt, a facebookon és a
misén is közzé volt téve.
Szombathné Takács Zsuzsa: egy nem hivatalos oldal és a mise nem a testület fóruma. Ilyen
esetekben egy meghívót szoktunk küldeni és a hirdető táblára kitenni.
Cseresznyák Miklós: egy hajóba ültünk, közösen kell dolgozni, kommunikálni.
Béry Norbert: át kell gondolni amit a Feri mondott.
Cseresznyák Miklós: pletykának nem kell felülni, a faluban sok mindent beszélnek
Béry Norbert: azért itt elhangzott a Pap Hunor neve, a faluban és másik négy faluban is ez terjed,
ez nyilván nem szül jót.
Cseresznyák Miklós: ez pletyka, nincs bizonyítéka.
Jegyzőnő: ez akkor lenne bizonyított, ha nem ülnék itt.
Szombathné Takács Zsuzsa: örüljünk neki, hogy nem jött össze, jegyzőnő itt ül körünkben,
adjunk hálát érte.
Béry Norbert: mi lesz a Dózsa utcai árokkal?
Béry-Nagy Eszter: és az átereszek tisztításával?
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