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Cserkút község Önkormányzata 

 

Jegyzőkönyv 

Készült Cserkút község Önkormányzata 2017. június 07.-én 17 órakor megtartott alakuló üléséről. 

Az ülés helye: Önkormányzat könyvtára 

Jelen voltak: Hagenthurn József polgármester 

                        Hegedűs Zsolt, Dr. Mink Gyönyike Veronika, Tóthpál Csaba, Kelenfi Norbert képviselők, 
Kis László Jánosné HVB elnöke, dr. Jocskov Annamária jegyző, Varga Ervin jogi asszisztens, Varga 
László jegyzőkönyvvezető, lakosság részéről 13 fő 

Hagenthurn József köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitotta. A testület a javasolt napirendet elfogadta. 

N a p i r e n d : 
1.)A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a május 21.-i időközi választás eredményéről.  
 Előadó: Kis László Jánosné a cserkúti HVB elnöke.  
 
2.) Képviselő-testület és a polgármester eskütétele.  
 Előadó: Kis László Jánosné a cserkúti HVB elnöke.  
 
3.) A polgármester illetményének és egyéb járandóságainak megállapítása.  
 Előadó: dr. Jocskov Annamária jegyző 
  
4.) Alpolgármester választása, az alpolgármester eskütétele, alpolgármesteri és képviselői 
tiszteletdíjak megállapítása.  
 Előadó: Hagenthurn József polgármester 
  
5.) Bizottsági tagok megválasztása  
Előadó: Hagenthurn József polgármester  
 
6.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Hagenthurn József polgármester, dr. Jocskov Annamária jegyző  
  
7.) Éves beszámoló elfogadása a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
Előadó: Hagenthurn József polgármester 
 
8.) Településarculati kézikönyv 
Előadó: Varga Ervin jogi asszisztens 
 
9.) Egyebek 
 

10. ) Zárt ülés 

1./ Napirendi pont: 

Hagenthurn József: Felkérem a helyi választási bizottság elnökét a választás végleges eredményének 
ismertetésére. 
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Kis László Jánosné HVB elnöke: ismerteti az írásban benyújtott előterjesztését (csatolva 
jegyzőkönyvhöz) 
 
2./Napirendi pont: 
 
Hagenthurn József: Megköszönöm a helyi választási bizottság elnökének beszámolóját. A 
megválasztott képviselő az eskü letételéig nem gyakorolhatja jogait, így most sor kerül a képviselők  
eskütételére. Megkérem a HVB elnökét, hogy a képviselők eskütételéhez olvassa elő az eskü 
szövegét. Megkérem a megválasztott települési képviselőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek 
felállni és tegyék le az esküt.  
 
Kis László Jánosné HVB elnöke: 
Előolvassa az eskü szövegét, és a képviselők leteszik az esküt:  
”Én, ………………. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a 
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; 
települési képviselői tisztségemből eredő feladataimat Cserkút község fejlődésének előmozdítása és 
az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.  
( A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)  
Isten engem úgy segéljen!  
Az esküt tett képviselők aláírják az eskü-okmányt. (Az eskü-okmány a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.)  
 
dr. Jocskov Annamária: Megkérem a HVB elnökét a polgármester eskütételéhez olvassa elő az eskü 
szövegét. 
 
Kis László Jánosné HVB elnöke: 
Előolvassa az eskü szövegét, és a polgármester leteszi az esküt:  
”Én, ………………. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a 
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; 
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Cserkút község fejlődésének előmozdítása és az 
Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.  
( A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)  
Isten engem úgy segéljen!  
Az esküt tett polgármester aláírja az eskü-okmányt. (Az eskü-okmány a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.)  
 
3./ Napirendi pont: 
 
dr. Jocskov Annamária: Ismerteti az írásban benyújtott előterjesztését (csatolva jegyzőkönyvhöz) 
 
Miután kérdés nem merült fel a testület egyhangúan – 4 igen – szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
     51/2017. (06. 07.) számú határozat 

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 
döntéssel 4 igen szavazattal jóváhagyja, hogy a polgármester 
illetménye 398.868,- Ft. 

 
határidő: azonnal 
felelős: polgármester, jegyző 
 

 
     52/2017. (06. 07.) számú határozat 
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Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 
döntéssel jóváhagyja, hogy a polgármester részére havonta 
az illetményének 15 %-ában meghatározott költségtérítést 
állapít meg. 

 
határidő: azonnal 
felelős: polgármester, jegyző 

 
Hagenthurn József: Lemondok a költségtérítésemről, kérem a testületet, hogy fogadja el döntésemet. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi a lemondást. 
 
4./ Napirendi pont: 

Hagenthurn József: Az alpolgármester személyére a javaslata Hegedűs Zsolt. Megkéri a testületet, 
hogy alakítsanak ki egy 3 fős szavazatszámláló bizottságot. 
 
Hegedűs Zsolt: Elfogadta a jelölését. 
 
Dr. Jocskov Annamária jegyző jelzi, hogy az alpolgármestert titkos szavazással minősített többséggel 
választja a testület az Mötv. 74. § (1) bekezdés alapján. 
 
Hagenthurn József polgármester javasolja, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai Dr. Mink 
Gyöngyike Veronika, Tóthpál Csaba, Kelenfi Norbert képviselők legyenek. 
 
Miután kérdés nem merült fel a testület egyhangúan – 5 igen – szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
     53/2017. (06. 07.) számú határozat 

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 
döntéssel megválasztja a szavazatszámláló bizottságot az 
alpolgármester választásához. Tagjai: Dr. Mink Gyönyike 
Veronika elnök , Tóthpál Csaba, Kelenfi Norbert tagok. 
 
határidő: azonnal 
felelős: polgármester, jegyző 

 
 
      
     54/2017. (06. 07.) számú határozat 

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Cserkút 
község alpolgármesterének titkos szavazással, 5 igen 
szavazattal Hegedűs Zsoltot választotta meg. 

 
határidő: folyamatos 
felelős: polgármester, jegyző 

 
Hagenthurn József: A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjára javasolja bruttó 
104.000,- Ft-ot, költségtérítése a tiszteletdíjának 15%-a. Kéri testületet, hogy határozzon az 
alpolgármester díjazásáról. 
 
Miután kérdés nem merült fel a testület egyhangúan – 4 igen – szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
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     55/2017. (06. 07.) számú határozat 

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 
döntéssel 4 igen szavazattal elfogadja, hogy Cserkút község 
alpolgármesterének tiszteletdíja 104.000,- Ft, költségtérítése 
a tiszteletdíjának 15 %-a. 

 
határidő: folyamatos 
felelős: polgármester, jegyző 

 
Hegedűs Zsolt alpolgármester: lemondok a költségtérítésemről. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi a lemondást. 
 
dr. Jocskov Annamária: Megkérem a polgármestert, hogy az alpolgármester  eskütételéhez olvassa 
elő az eskü szövegét. 
 
Hagenthurn József: 
Előolvassa az eskü szövegét, és a képviselők leteszik az esküt:  
”Én, ………………. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a 
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; 
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Cserkút község fejlődésének előmozdítása és az 
Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.  
( A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)  
Isten engem úgy segéljen!  
Az esküt tett alpolgármester aláírja az eskü-okmányt. (Az eskü-okmány a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.)  
 
Hagenthurn József: Javaslatot tesz a képviselői tiszteletdíjak összegére, mely bruttó 50.000,- ft.  
 
Miután kérdés nem merült fel a testület egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
     56/2017. (06. 07.) számú határozat 

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Cserkút község önkormányzat 
képviselőinek tiszteletdíja bruttó 50.000,- Ft. 

 
határidő: azonnal 
felelős: polgármester, jegyző 

 
 
5./ Napirendi pont: 
 
Hagenthurn József: Ismerteti az írásban benyújtott előterjesztését (mellékelve a jegyzőkönyvhöz. 
Javasolta, hogy az összeférhetetlenséget vizsgáló és vagyonnyilatkozatot kezelő vizsgáló bizottság 
elnöke legyen Dr. Mink Gyöngyike Veronika tagok: Tóthpál Csaba, Kelenfi Norbert képviselők 
 
Miután kérdés nem merült fel a testület egyhangúan – 5 igen – szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
     57/2017. (06. 07.) számú határozat 
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Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 
döntéssel megválasztja az összeférhetetlenséget vizsgáló és 
vagyonnyilatkozatot kezelő bizottságot, tagjai: Dr. Mink 
Gyönygike Veronika elnök, Tóthpál Csaba tag, Kelenfi Norbert 
tag. 

 
 
 
határidő: azonnal 
felelős: polgármester, jegyző 

 
6./ Napirendi pont: 
 
Hagenthurn József: Ismerteti az írásban benyújtott előterjesztését (mellékelve a jegyzőkönyvhöz). 
Miután kérdés nem merült fel a testület egyhangúan – 5 igen – szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
     58/2017. (06. 07.) számú határozat 

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 
döntéssel úgy határozott, hogy megbízza a jegyzőt az SzMSz 
felülvizsgálatával a soron következő testületi ülésig. 

 
határidő: 2017. július 03. 
felelős:  jegyző 

 
7. / Napirendi pont: 
 
Hagenthurn József: Ismertette a testülettel írásbeli előterjesztését 
 
Miután kérdés nem merült fel a testület egyhangúan – 5 igen – szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
     59/2017. (06. 07.) számú határozat 

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 
döntéssel elfogadta a polgármester beszámolóját a 
gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatban. 

 
határidő: azonnal 
felelős:  jegyző 

 
8./ Napirendi pont: 
 
Varga Ervin jogi asszisztens: ismerteti a testülettel a települési arculati kézikönyvvel kapcsolatos 
információkat, a mintaanyagokat átadja tanulmányozásra a jelen lévő képviselő-testületi tagoknak. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúdöntéssel az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2017. (06. 07.) számú határozat 
Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 
döntéssel úgy határozott, hogy elkészíti Cserkút Község 
Településképi Arculati Kézikönyvét és Településképi 
rendeletét. 
 
határidő: folyamatos 
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felelős:  polgármester 
 
 
9./ napirendi pont: 
 
Hagenthrun József polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy az NyMTIT 2017. évi támogatás 
előleg összegét vissza kell utalni, ugyanis a munkálatokat nem kezdjük meg június 30.-ig 
 
 
Cserkút község önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Cserkút Község Önkormányzat képviselő-testületének 61/2017. (06. 07.) számú határozata 
 
Cserkút község önkormányzat képviselő-testülete egyhangú döntéssel úgy határozott, hogy a  2017. 
évi első félévi NYMTIT támogatás előleg összegét, 4.620.000 Ft felhalmozási támogatást visszautalja. 
Egyúttal a képviselő-testület megállapítja, hogy a támogatási szerződést egyebekben változatlanul 
fenntartja. 
 
A képviselő-testület megbízza Hagenthurn József polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hagenthurn József polgármester 
 
Hagenthurn József polgármester tájékoztatja  képviselőket az NyMTIT társulási megállapodással 
kapcsolatos feladatokról 
 
Cserkút község önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Cserkút Község Önkormányzat képviselő-testületének 62/2017. (06. 07.) számú határozata 
 
Cserkút község önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal jóváhagyta a határozat 
mellékletét képező Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési 
Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását. 
 
Felhatalmazta Hagenthurn József polgármestert, hogy a képviselő-testület e döntése alapján a 
módosított Társulási Megállapodást aláírja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hagenthurn József polgármester 
 
Hagenthurn József polgármester tájékoztatja  képviselőket, hogy lejár a 80 millió forintos lekötés és 
meg kell azt hosszabbítani, javasolja ugyanazt a konstrukciót, mint korábban az OTP-nél. 
 
Cserkút Község Önkormányzat képviselő-testületének 63/2017. (06. 07.) számú határozata 
 
Cserkút Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú döntéssel 5 igen szavazattal úgy 
határozott, hogy Cserkút Község Önkormányzata 80 millió forint értékben (a korábbi lekötés lejártát 
követően) ismét vásároljon Kamatozó Kincstárjegyet, a korábbi feltételekkel, 8x10.000.000,- Ft-
onként. A Képviselő-testület az OTP Bankot bízza meg a jegyzéssel, egyúttal megbízza a 
polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
határidő:15 nap 
felelős:  Hagenthurn József polgármester 
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Hagenthurn József polgármester javasolja, hogy bízzák meg műszaki mélyépítési szakértőnek Szakács 
Béla helyi lakost. 
 
 
Varga Ervin jogi asszisztens kéri, hogy ezt foglalják egy megállapodásba, kéri, hogy erről is 
döntsenek. 
 
Szakács Béla: vállalja, hogy készít egy tervezetet és önkéntesként vállalja ezt a megbízást. 
 
 
Cserkút Község Önkormányzat képviselő-testületének 64/2017. (06. 07.) számú határozata 
 
Cserkút Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú döntéssel 5 igen szavazattal úgy 
határozott, hogy Szakács Bélát kívánják megbízni műszaki szakértőnek azzal, hogy Szakács Béla 
vállalja egy megállapodás tervezet elkészítését, melynek elfogadásáról a képviselő-testület dönt. 
 
határidő: folyamatos 
felelős:  Hagenthurn József polgármester 
 
 
Hagenthurn József polgármester javasolja, hogy bízzák meg Sigora Irma helyi lakost a pályázatokkal 
kapcsolatos tanácsadással, pályázatfigyeléssel. 
 
Sigora Irma: önkéntesként vállalja szintén ezt a feladatot, vállalja a megállapodás tervezet 
elkészítését. 
 
Cserkút Község Önkormányzat képviselő-testületének 65/2017. (06. 07.) számú határozata 
 
Cserkút Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú döntéssel 5 igen szavazattal úgy 
határozott, hogy Sigora Irmát kívánják megbízni pályázatfigyeléssel azzal, hogy Sigora Irma vállalja 
egy megállapodás tervezet elkészítését, melynek elfogadásáról a képviselő-testület dönt. 
 
határidő: folyamatos 
felelős:  Hagenthurn József polgármester 
 
Hagenthurn József polgármester javasolja, hogy készüljön el a Bányászemlékmű az 56-os emlékmű 
mellett és bízzuk meg ennek előkészítésével a Bányász Emlékbizottságot és a Faluszépítőket. 
 
Cserkút Község Önkormányzat képviselő-testületének 66/2017. (06. 07.) számú határozata 
 
Cserkút Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú döntéssel 5 igen szavazattal úgy 
határozott, hogy Bányász Emlékművet kíván állítani Cserkút településen, megbízza ennek 
előkészítésével a Bányász Emlékbizottságot és Faluszépítő Egyesületet. 
 
határidő: folyamatos 
felelős:  Hagenthurn József polgármester 
 
Hagenthurn József polgármester javasolja, hogy a játszótér és a Mária kert vízellátását építsük ki, 
ehhez ajánlatokat kell beszereznünk. 
 
Cserkút Község Önkormányzat képviselő-testületének 67/2017. (06. 07.) számú határozata 
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Cserkút Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú döntéssel 5 igen szavazattal úgy 
határozott, hogy a polgármester szerezzen be árajánlatokat a Mária kert és a játszótér vízellátásának 
kiépítésére. 
 
határidő: 30nap 
felelős:  Hagenthurn József polgármester 
 
 
 
Miután több bejelentés, észrevétel nem hangzott el, Hagenthurn József polgármester a nyílt alakuló 
ülést bezárta. 

K.m.f. 

 

Hagenthurn József                                                                                                     dr. Jocskov Annamária 

        sk.          sk. 

polgármester                                                                                                                       jegyző 

 

 


