12/2019.(XII.03.) Képviselő-testületi ülés
Jegyzőkönyv
Tárgymutató
1./ A Szervezeti és Működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: polgármester
2./ Közös Önkormányzati Hivatal továbbműködtetése
Előadó: polgármester
3./ A polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása
Előadó: jegyző
4./ Különfélék
Határozatai
Damak Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
44/2019. (XII.03.) határozata
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozásról
Damak Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
45/2019. (XII.03.) határozata
A polgármester illetményének megállapításáról szóló döntésről
Damak Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
46/2019. (XII.03.) határozata
A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulásba tag
delegálása
Damak Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
47/2019. (XII.03.) határozata
Tulajdonosi hozzájárulás
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Jegyzőkönyv
Készült: Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.12.03-án megtartott
nyilvános üléséről Damak Község Önkormányzat tárgyalótermében Damak, Szabadság út 35.
szám alatt.
Képviselő-testület részéről megjelentek:
Tóth Szabolcs Balázs polgármester, Birinyi Jánosné, Csihon Gábor, Kovács László,
Sándor Józsefné képviselők
Tanácskozási joggal jelen van az ülés egész időtartamára:
Dr. Fodor Szilvia jegyző
Meghívottként jelen van:
Rőczei Nóra Ivett jegyzőkönyvvezető
Tóth Szabolcs Balázs polgármester
Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit, képviselő-testület tagjait. Megállapítja a
határozatképességet, mivel a Képviselő testület minden tagja jelen van.
Javasolja az ülés napirendjének a meghatározását a meghívóban szereplő napirendi pontok
elfogadásával.
(A meghívó a jegyzőkönyv 1. melléklete).
A képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadja el:
1./ A Szervezeti és Működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: polgármester
2./ Közös Önkormányzati Hivatal továbbműködtetése
Előadó: polgármester
3./ A polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása
Előadó: jegyző
4./ Különfélék
Napirendi pontok megtárgyalása
1.Napirendi pont
A Szervezeti és Működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
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Tóth Szabolcs Balázs polgármester
Tekintettel arra, hogy az SZMSZ áttanulmányozására nem állt elegendő idő a rendelkezésre,
javasolja az elfogadásának elnapolását.
Dr. Fodor Szilvia jegyző
Felhívja a képviselő-testület figyelmét az Mötv. 43. § (3) bekezdésére, mely szerint a képviselőtestület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy
felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester
előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert,
alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.
A képviselő-testület az elnapolásról szóló javaslattal egyhangúan egyetért.
2.Napirendi pont
Közös Önkormányzati Hivatal továbbműködtetése
Tóth Szabolcs Balázs polgármester
Javasolja a képviselő-testületnek Damak község kiválását a Borsodsziráki Közös
Önkormányzati Hivatalból és az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő
csatlakozását.
Elmondja, hogy Edelény részére havonta 250.000.- Ft hozzájárulási díjat, évente további
180.000.- Ft összeget kell megfizetni.
A Képviselő-testület egyetért a javaslattal.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Tóth Szabolcs Balázs polgármester
Kéri a Képviselő-testületet a döntés meghozatalára.
Szavazáskor jelen van: 5 fő képviselő
A képviselő-testület a javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Damak Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
44/2019. (XII.03.) határozata
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozásról
Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
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önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §. (3)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel felülvizsgálta az önkormányzat hivatali
struktúráját és az alábbi határozatot hozza:
A képviselő-testület kezdeményezi a Borsodsziráki Közös Önkormányzati
Hivatalból történő kiválását, és kezdeményezi az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozását.
Képviselő-testület havonta 250.000.- Ft és további évi 180.000.- Ft
hozzájárulás fizetési kötelezettségét az éves költségvetési rendeletében
biztosítja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az érintettek azonnali
értesítésével, a csatlakozás előkészítésével.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. december 12.
3.Napirendi pont
A polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása
Tóth Szabolcs Balázs polgármester
Ismerteti a képviselő-testülettel írásban benyújtott kérelmét, mely szerint kéri, hogy részére a
képviselő-testület december 31. napjáig ne állapítson meg illetményt. Kérését azzal indokolja
meg, hogy októberi megválasztását követően nem látja még át az önkormányzat anyagi
helyzetét. Elmondja, hogy október 13. és december 31. közötti illetményéről véglegesen
lemond, annak a megállapítását és kifizetését a későbbiekben sem fogja követelni.
Dr. Fodor Szilvia jegyző
Felhívja a képviselő-testület figyelmét az Mötv. 43. § (3) bekezdésére, mely szerint a képviselőtestület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy
felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester
előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert,
alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.
Törvényességi észrevételében jelzi a képviselő-testületnek, hogy amennyiben az illemtény nem
kerül megállapításra, az a fenti rendelkezésnek nem felel meg, így a képviselő-testület
mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést követ el.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Tóth Szabolcs Balázs polgármester
Kéri a Képviselő-testületet a döntés meghozatalára.
Szavazáskor jelen van: 5 fő képviselő
A képviselő-testület a javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
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Damak Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
45/2019. (XII.03.) határozata
A polgármester illetményének megállapításáról szóló döntésről
Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester írásban
előterjesztett kérésére figyelemmel a polgármester illetményének
megállapításáról az alábbi határozatot hozza:
A képviselő-testület a polgármester részére nem állapít meg illetményt.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4.Napirendi pont
Különfélék
Tóth Szabolcs Balázs polgármester
Ismerteti az írásbeli előterjesztést a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési
Önkormányzati Társulásba tag delegálásról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2.melléklete.)
Javasolja, hogy a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, együttes
akadályoztatásuk esetén Kovács László képviselő-testületi tagot delegálja a Képviselő-testület.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Tóth Szabolcs Balázs polgármester
Kéri a Képviselő-testületet a döntés meghozatalára.
Szavazáskor jelen van: 5 fő képviselő
A képviselő-testület a javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Damak Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
46/2019. (XII.03.) határozata
A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulásba tag
delegálása
Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési
Önkormányzati Társulás ülésein a település delegáltja:
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1. Tóth Szabolcs Balázs polgármester, akadályoztatása esetén
2. Csihon Gábor alpolgármester, együttes akadályoztatásuk esetén
3. Kovács László képviselő-testületi tag
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy jelen határozatot a Társulási Tanácsnak
haladéktalanul megküldje.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

Tóth Szabolcs Balázs polgármester
Ismerteti Beőr Tibor Dózsa Görgy út 32. szám alatti lakos gázvezeték bekötésének érdekében
kért tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmét.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Tóth Szabolcs Balázs polgármester
Kéri a Képviselő-testületet a döntés meghozatalára.
Szavazáskor jelen van: 5 fő képviselő
A képviselő-testület a javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Damak Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
47/2019. (XII.03.) határozata
Tulajdonosi hozzájárulás
Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szóbeli előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Képviselő-testület Beőr Tibor Dózsa Görgy út 32. szám alatti lakos gázvezeték
bekötésének érdekében Damak község közterületeinek tulajdonosaként a
munkálatok elvégzéséhez
hozzájárul.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Tóth Szabolcs Balázs polgármester
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötendő
együttműködési megállapodás alapján Damak község részére átadásra kerülnek majd az utak
síkosság mentesítéséhez szükséges anyagok.
Javasolja elsőbbség adás kötelező tábla kihelyezését.
Megköszönte a részvételt, s miután több hozzászólás nem hangzott el az ülést bezárta.

Kmf.

Tóth Szabolcs Balázs
polgármester

Dr. Fodor Szilvia
jegyző
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