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Cserkút község Önkormányzata 

 

J e g y z ő k ö n y v  

Készült Cserkút község Önkormányzata 2014. október 21.-én megtartott alakuló üléséről. 

Az ülés helye: Önkormányzat könyvtára 

Jelen voltak: Hagenthurn József polgármester 

                        Hegedűs Zsolt, Vásárhelyi Balázs, Storcz Zita, Szileczki Mónika képviselők, Kis László 
Jánosné HVB elnöke, dr. Jocskov Annamária jegyző, lakosság részéről 15 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 az október 12-i 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.) Egyebek 
 

1./ Napirendi pont: 

Hagenthurn József: Felkérem a helyi választási bizottság elnökét a választás végleges eredményének 
ismertetésére. 
 
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  
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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: 
 
     42/2014. (X. 21.) számú határozat 

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 
döntéssel jóváhagyja, hogy a polgármester illetménye 
299.150,- Ft. 

 
határidő: 2014. 10. 31. 
felelős: polgármester, jegyző 
 

 
     43/2014. (X. 21.) számú határozat 

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 
döntéssel jóváhagyja, hogy a polgármester részére havonta 
az illetményének 15 %-ában meghatározott költségtérítést 
állapít meg. 

 
határidő: 2014. 10. 31. 
felelős: polgármester, jegyző 
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Hagenthurn József: Lemondok a költségtérítésemről, kérem a testületet, hogy fogadja el döntésemet. 
 

44/2014. (X. 21.) számú határozat 
 
Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 
döntéssel elfogadja, hogy a polgármester lemond a 
költségtérítéséről. 

 
határidő: azonnal 
felelős: polgármester, jegyző 

 
 
4./ Napirendi pont: 

Hagenthurn József: Ismerteti írásban benyújtott előterjesztését (csatolva a jegyzőkönyvhöz), 
kiegészítve azzal, hogy a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjára az alsó összeghatárt 
javasolja, mely bruttó 104.700,- Ft lenne, költségtérítése a tiszteletdíjának 15%-a. Kéri testületet, 
hogy határozzon az alpolgármester díjazásáról. 
 
Szileczki Mónika: Megkérdezte, hogy lehet-e kevesebb az alpolgármester díjazása. 
 
Hagenthurn József: Nem lehet kevesebb. 
 
Vásárhelyi Balázs: Megkérdezte, hogy mit takar az alpolgármesteri tisztség. 
 
Hagenthurn József: Helyettesíti a polgármestert akadályoztatása esetén, képviseli a képviselő-
testületet, eljár a falu érdekében. 
 
Miután kérdés nem merült fel a testület egyhangúan – 5 igen – szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
     45/2014. (X. 21.) számú határozat 

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 
döntéssel elfogadja, hogy Cserkút község alpolgármesterének 
tiszteletdíja 104.700,- Ft. 

 
határidő: folyamatos 
felelős: polgármester, jegyző 

 
Hagenthurn József: Az alpolgármester személyére a javaslata Hegedűs Zsolt. Elmondta, hogy Zsolt 
nagy érettségről tett tanúbizonyságot a kampány során, fiatal vezető, határozott és elszánt. Nagy 
bizalommal tekint az ő integráló munkájára. Megkérdezte, hogy kér-e zárt ülést Hegedűs Zsolt, és 
elfogadja-e a jelölését. Megkéri a testületet, hogy alakítsanak ki egy 3 fős szavazatszámláló 
bizottságot. 
 
Hegedűs Zsolt: Elfogadta a jelölését. 
 
Vásárhelyi Balázs: Megkérdezte, hogy mivel tud többet Hegedűs Zsolt, mint bárki más a testületben. 
 
Hagenthurn József: Elmondta, hogy ő személy szerint az ő munkájában bízik meg a legjobban és őt 
látja a legalkalmasabbnak. 
 
Vásárhelyi Balázs: A testületi üléseket Zsolt miatt kellett estére tervezni, helyt tud-e állni a 
feladatokért? A legkevesebb szavazatot Ő kapta, tényleg Ő a legalkalmasabb? 
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Szileczki Mónika: Megkérdezte a polgármestert, hogy ezek szerint a többiek hátráltatnák a 
munkájában, csak Zsolt nem? Zsolt el fogja tudni látni ezeket a feladatokat a munkája mellett? 
 
Hagenthurn József: Elmondta, úgy látja, hogy Hegedűs Zsolt a legalkalmasabb mindenféle 
szempontból erre a pozícióra. Elmondta, hogy nincs kétsége a személyét illetően. Benne bízik meg a 
legjobban, tudja, hogy nem fog olyat tenni,ami a közös munkát hátráltatná. 
 
Hegedűs Zsolt: Elmondta, hogy megbeszélte a munkahelyén és elengedik. 
 
Hagenthurn József: Javasolta, hogy alapítsák meg a szavazatszámláló bizottságot, 3 fősnek kell lennie, 
elnöknek Szileczki Mónikát javaslom, további két tagnak Vásárhelyi Balázst és Storcz Zitát. A szavazást 
titkosan kell lebonyolítani. 
 
Miután kérdés nem merült fel a testület egyhangúan – 5 igen – szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
     46/2014. (X. 21.) számú határozat 

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 
döntéssel megválasztja a szavazatszámláló bizottságot az 
alpolgármester választásához. Tagjai: Szileczki Mónika elnök, 
Storcz Zita tag, Vásárhelyi Balázs tag. 

 
határidő: azonnal 
felelős: polgármester, jegyző 

 
 
A titkos szavazás jegyzőkönyve  mellékelve. 
 
      
     47/2014. (X. 21.) számú határozat 

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Cserkút 
község alpolgármesterének Hegedűs Zsoltot választotta meg. 

 
határidő: folyamatos 
felelős: polgármester, jegyző 

 
 
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.)  
 
Hegedűs Zsolt: Úgy nyilatkozott, hogy lemond a költségtérítésről. 
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Hagenthurn József: Javaslatot tesz a képviselői tiszteletdíjak összegére, mely bruttó 50.000,- ft. Úgy 
gondolja, hogy a képviselői munka legyen jobban megbecsülve. A tiszteletdíjáról bárki lemondhat. 
Nem itt látja a spórolási lehetőséget, hanem az elkötelezettségben. 
 
Szileczki Mónika: Javasolta, hogy maradjon a régi összeg. 
 
Vásárhelyi Balázs: Előző hozzászólással egyetért. 
 
Miután kérdés nem merült fel a testület egyhangúan – 3 igen, 2 nem – szavazattal meghozta az 
alábbi határozatát: 
 
     48/2014. (X. 21.) 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 a összeférhetetlenséget vizsgáló és vagyonnyilatkozatot kezelő vizsgáló bizottság 
elnöke legyen Szileczki Mónika, tagok: Storcz Zita és Hegedűs Zsolt. 
 
Miután kérdés nem merült fel a testület egyhangúan – 5 igen – szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
     49/2014. (X. 21.) számú határozat 

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 
döntéssel megválasztja az összeférhetetlenséget vizsgáló és 
vagyonnyilatkozatot kezelő bizottságot, tagjai: Szileczki 
Mónika elnök, Storcz Zita tag, Vásárhelyi Balázs 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: 
 
     50/2014. (X. 21.) számú határozat 

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 
döntéssel úgy határozott, hogy megbízza a jegyzőt az SzMSz 
felülvizsgálatával 2014. november 30.-ig. 

 
határidő: 2014. 11. 30. 
felelős:  jegyző 

 
7. / Napirendi pont: 
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Hagenthurn József: Elmondta, hogy a szociális étkeztetés ügye nem megoldott. A kistérségi társulás a 
pellérdi Potyka étteremmel van leszerződve, így kénytelenek velük leszerződni, bízik benne, hogy 
most jobb minőségű lesz az étel. 
 
Hagenthurn József: Elmondta, hogy az NyMTIT-be delegálni kell a megüresedett helyre a cserkúti 
polgármestert, kéri a testületet, hogy szavazzanak erről. 
 
Miután kérdés nem merült fel a testület egyhangúan – 5 igen – szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
     51/2014. (X. 21.) számú határozat 

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 
döntéssel úgy határozott, hogy megbízza Cserkút község 
polgármesterét Hagenthurn Józsefet, hogy a Nyugat Mecsek 
Társadalmi Információs Társulásnál teljes jogkörben 
képviselje. 

 
határidő: azonnal 
felelős:  jegyző 

 
Szileczki Mónika: Elmondta, hogy van két életbiztosítási szerződése az önkormányzatnak a Garancia 
Biztosítónál a volt polgármester nevén. Kell egy testületi meghatalmazás ezen ügyek intézéséhez. 
 
Somogyvári Sándor: Megkérdezte, hogy az egyesületek elnökei kapnak-e majd meghívót a testületi 
ülésekre. megkérdezte, hogy mikor lesznek a testületi ülések. 
 
Hagenthurn József: Elmondta, hogy szerepel az SzMSz-ben. Igen, fognak kapni. A testületi ülések 
időpontja még nincs megállapítva. 
 
Tóth-Pál Tiborné: Elmondta, hogy ideiglenes bejáratot kell építenie. 
 
Szakács Gyuláné: Megkérdezte, hogy az SzMSz-hez lehet-e javaslatot tenni a felülvizsgálatához? 
Kérte, hogy működjön a cserkúti honlap. 
 
dr. Jocskov Annamária: Elmondta, hogy igen. 
 
Németh István: Elmondta, hogy támadás érte a honlapot. és készíti az újat. 
 
Hagenthurn József: Megkérdezte, hogy kell-e informatikai segítség a honlaphoz?Nem érti, hogy miért 
tart ilyen sokáig. 
 
Németh István: Nem a szolgáltatóval van a gond. 
 
Vásárhelyi Balázs: Megkérdezte, hogy saját a honlap vagy pályázati fejlesztésű. A szerver saját-e vagy 
bérelt? 
 
Németh István: Elmondta, hogy saját fejlesztésű. Bérelt a szerver. 
 
Kis Lászlóné: A szociális étkezésnél már van szerződése az önkormányzatnak? Nagyon oda kellene 
figyelni a mennyiségre és a minőségre. 
 
Hagenthurn József: Elmondta, hogy adjanak időt az étteremnek, hátha jobb lett a szolgáltatás. 
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Kis Lászlóné, Hegedűs Zsolt, Storcz Zita: Vállalják, hogy végigjárják az igénylőket és felmérik, hogy 
milyen minőségű az étel. 
 
Hegedűs Zsolt: Elmondta, hogy újból megalakult az ifjúsági klub vezetője Zámbó Bence. 
 
Somogyvári Sándor: Lesz-e munkafelügyelője a közterület gondozóknak. 
 
Hagenthurn József: Utánajárnak ennek a témának. 
 
Pap Szilárd: Elmondta, hogy Nagy Zita kutyáival súlyos gondok vannak, kéri, hogy intézkedjenek a 
hivatalban. 
 
dr. Jocskov Annamária: Kérte, hogy tegyenek bejelentést, írásban a hivatalba. 
 
Németh István: Elmondta, hogy a könyvtár könyveit a Csorba Győző könyvtár átvenné, mert ezeket a 
könyveket le kell selejtezni. 
 
dr. Jocskov Annamária: Ismertette az írásban benyújtott előterjesztését, mellékelve a 
jegyzőkönyvhöz. Kérte a testületet, hogy döntsenek ebben a kérdésben. 
 
Miután kérdés nem merült fel a testület egyhangúan – 5 igen – szavazattal meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
     52/2014. (X. 21.) számú határozat 

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 
döntéssel úgy határozott, hogy a testületi ülések időpontját 
lehetőség szerint keddi napokra, 13.00 órára tervezi. 

 
határidő: folyamatos 
felelős:  jegyző 

 
 
Hagenthurn József: Megkérdezte, hogy van-e egyéb hozzászólás. 
 
Miután több bejelentés, észrevétel nem hangzott el, Hagenthurn József polgármester az alakuló ülést 
bezárta. 

K.m.f. 

 

Hagenthurn József                                                                                                     dr. Jocskov Annamária 

        sk.          sk. 

polgármester                                                                                                                       jegyző 

 

 


