JEGYZİKÖNYV
Készült a Földváry-Boér Elemér Mővelıdési Ház Nagytermében a helyi Önkormányzat
Képviselıtestületének 2010. október 11-én 19,00 órakor tartott ALAKULÓ ülésén.

Jelen vannak: Dr. Molnár Zsolt
Petıné Vizi Valéria
Varga Józsefné
Bódis Szilárd
Faltuszné Szabó Nikoletta
Kalina Enikı Gabriella
Dr. Berényi Zoltán
Benyusovics Sándor
Varga Jenı
László Péter
Dr. Danka Ferenc
Dr. Guba Zsolt
Danyi Dezsıné

polgármester
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı (7 fı)
HVB elnöke
ÁMK igazgatója
Péteri Borbarát-Kör egyesület
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal
jegyzı
jegyzıkönyvvezetı

1.) Ünnepélyes megnyitó, Választási Bizottság elnökének tájékoztatója,
megbízólevelek átadása.
Elıterjesztı: Benyusovics Sándor HVB elnök

Dr. Molnár Zsolt polgármester: A Péteri Önkormányzat alakuló ülését ünnepélyes keretek
között fogjuk megtartani. Talán jobb helyet kellett volna találni, de én nagyon szépen
köszönöm, hogy a választások után ilyen szép számban jöttek el. Ezt úgy értelmezzük
mindannyian, hogy az a munka, ami most megkezdıdik ezen az estén, nem csak számukra
fontos, hanem az Önök számára is. Külön tisztelettel köszöntöm Benyusovics Sándor urat a
Helyi Választási Bizottság elnökét. Dr. Guba Zsolt urat Péteri Község Önkormányzatának
jegyzıjét, és a megválasztott Képviselı-testület tagjait, Petıné Vizi Valériát, Varga Józsefnét,
Bódis Szilárd urat, Faltuszné Szabó Nikolettát, Kalina Enikıt, és Dr. Berényi Zoltánt. Az
önkormányzatokról szóló törvény szerint a választásokat követıen a Képviselı–testület
alakuló ülést tart a választásokat követı 15 napon belül. Erre most került sor. Maga az alakuló
ülés az egy ceremoniális testületi szertartás, testületi ülés. A képviselıi eskütételre, a
polgármesteri eskütételre is ezen az ülésen kerül sor. A törvény szerint az alakuló ülést a
korelnök, a legidısebb képviselı vezeti. Felkérem Dr. Berényi Zoltán képviselı urat, aki a
korelnök, hogy nyissa meg az ülést és kezdjük meg a munkánkat.
Dr. Berényi Zoltán korelnök: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nekem jutott az a
megtiszteltetés, hogy a 6. önkormányzati választások után az alakuló Képviselı- testületi ülést
megnyissam. Egyben felkérjem a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a már jogerıre
emelkedett választási eredményeket ismertesse Önökkel és az önkormányzat képviselıi ez
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után tegyék le az esküt. Majd az Önkormányzat képviselı jelölt polgármestere is tegye le az
esküt. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Benyusovics Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke: A Helyi Választási Bizottság és a
magam nevében tisztelettel köszöntöm a megjelent hölgyeket és urakat a Képviselı-testület
alakuló ülésén. Tájékoztatásul közlöm, hogy településünkön szavazásra jogosultak száma
1724 fı. Szavazóként megjelent választók száma 994 fı. Érvényes szavazólapok száma 973:
A képviselıi szavazatok melletti mindenkinek a neve szerepel. 18 képviselı jelölt jelöltette
magát, és 3 polgármester jelölt jelöltette magát. A jelöltek név szerint:
Nyírı Attila
Kalina Zoltán
Csigó Krisztián
Lovász László Gábor
Kovács Károly Róbert
Szigeti Zsolt
Ördög Endre
Veszteg Ferenc
Dr. Rostás Imre László
Tóth Attila
Hrutka Ferenc
Szenyán Péter

61
73
88
128
174
204
243
272
278
289
296
343

szavazat
szavazat
szavazat
szavazat
szavazat
szavazat
szavazat
szavazat
szavazat
szavazat
szavazat
szavazat

Benyusovics Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke: A következı 6 jelölt mandátumot
nyert a következı szavazatok arányában:
Bódis Szilárd
Dr. Berényi Zoltán István
Faltuszné Szabó Nikoletta
Varga Józsefné
Kalina Enikı Gabriella
Petıné Vizi Valéria

2.)

365
379
479
510
522
544

szavazat
szavazat
szavazat
szavazat
szavazat
szavazat

Az önkormányzati képviselık eskü/fogadalomtétele.
megbízólevelek átadása.
Elıterjesztı: Benyusovics Sándor HVB elnök

Képviselıi

Benyusovics Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke: Itt szeretném a megválasztott
Képviselıknek a figyelmét felhívni, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
1993. évi LXXVII. törvényben megfogalmazott 30/D §. (3) bekezdése szerint esküt vagy
fogadalmat tesz és errıl okmányt ír elı. Az eskü szövegének elhangzásakor a képviselık
egyenként mondják ki neveiket ABC sorrendbe, a képviselık egymást megvárják a
névmondás során, majd csak ezt követıen mondják közösen tovább az eskü szövegét hangos
szóval. Még tovább folytatom. Az eskü és a fogadalom jogilag egyenértékő. Az eskü a
képviselı meggyızıdés szerint Isten engem úgy segéljen mondattal zárja. Majd a
megbízólevelek átadásra kerülnek a képviselıknek. Név szerint fogom szólítani a
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képviselıket, hogy írják alá a letett esküjükrıl az esküokmányt. És megkapják a
megbízólevelet. A megválasztott képviselıket kérném, hogy az eskütételhez fáradjanak ide.
Benyusovics Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke: Az ÉN-szó elhangzása után a
képviselı a teljes nevét mondja egyenként.

„ÉN ………………………………. ESKÜSZÖM, HOGY HAZÁMHOZ, A MAGYAR
KÖZTÁRSASÁGHOZ HŐ LESZEK, AZ ALKOTMÁNYT A TÖBBI JOGSZABÁLLYAL
EGYÜTT MEGTARTOM; ÉS MEGTARTATOM. A TUDOMÁSOMRA JUTOTT TITKOT
MEGİRZÖM; ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİI TISZTSÉGEMBİL EREDİ
FELADATAIMAT PÉTERI KÖZSÉG FEJLİDÉSÉNEK ELİMOZDÍTÁSA ÉS AZ
ALKOTMÁNY ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN LELKIISMERETESEN TELJESÍTEM.
ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN.”
Benyusovics Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Foglaljanak
helyet.
NÉV SZERINTI SZÓLÍTÁS UTÁN KÉPVISELİK ÁTVESZIK MEGBÍZÓLEVELÜKET.

3.)

Polgármester eskü/fogadalomtétele. Polgármesteri
átadása.
Elıterjesztı: Benyusovics Sándor HVB elnök

megbízólevél

Benyusovics Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke: A polgármester választás
eredménye.
Dr. Molnár Zsolt
Kallós Attila
Varga Zsolt

621
297
52

szavazat
szavazat
szavazat

Benyusovics Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke: Felkérem a polgármester urat az
eskütételre.
Benyusovics Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke: Az ÉN szó után a teljes nevét
legyen szíves mondani.
„ÉN DR. MOLNÁR ZSOLT ESKÜSZÖM, HOGY HAZÁMHOZ, A MAGYAR
KÖZTÁRSASÁGHOZ HŐ LESZEK, AZ ALKOTMÁNYT A TÖBBI JOGSZABÁLLYAL
EGYÜTT MEGTARTOM; ÉS MEGTARTATOM. A TUDOMÁSOMRA JUTOTT TITKOT
MEGİRZÖM; POLGÁRMESTERI TISZTSÉGEMBİL EREDİ FELADATAIMAT
PÉTERI KÖZSÉG FEJLİDÉSÉNEK ELİMOZDÍTÁSA ÉS AZ ALKOTMÁNY
ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN LELKIISMERETESEN TELJESÍTEM. ISTEN ENGEM
ÚGY SEGÉLJEN.
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Benyusovics Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke: Felkérem a polgármester urat,
hogy a polgármesteri jogkörénél fogva vegye át a szót.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Hölgyeim és Uraim. Péteri Község Önkormányzatának
2010. évében megválasztott Képviselı-testületének alakuló ülése tovább folyik. A törvény
szerint a korelnök jogosult az ülés vezetését az esküt tett polgármesternek átadni. Úgy
értékeltem Berényi Zoltán képviselı-társam magatartását, hogy ezt a gesztust megtette az
irányomban. Ezt én tisztelettel köszönöm. És mielıtt rátérnénk a munkánk érdemi részére, én
hadd köszönjem meg mindazon 18 képviselı jelöltnek a két rajtam kívülálló polgármester
jelöltnek magát azt a döntést, hogy elindult Péteri Község testületének, illetve az
Önkormányzat vezetésének megmérettetésén. Köszönöm Önöknek, hogy szavazatukkal
véleményt alkottak, köszönöm azt, hogy az országos átlagot messze meghaladó mértékben
mentek el szavazni. És az országos átlagot messze meghaladó mértékben mondtak véleményt.
Azt gondolom, hogy Péteri község lakossága egy igen határozott és markáns véleményt
fogalmazott meg és ennek a testületnek a markáns véleményt, ezt a döntést a legnagyobb
becsülettel, a legnagyobb alázattal kell fogadnia. Négy éven keresztül kıkeményen azért kell
dolgoznia, hogy amivel az önök többsége ezt a 6 embert és a polgármester megbízta, 4 év
múlva el tudjuk azt mondani, hogy a testület, amit Önök elvártak és Önök kértek tıle, azt
megvalósította. A mai munkánkat az én reményeim szerint ebben a hitben kezdjük el, és
elsıdleges teendınk az, mint Képviselı-testület, hogy szavazzunk arról a napirendi pontról,
amely alapján a munkánkat folytatjuk. Képviselı-társaim írásban megkapták a napirendi
elıterjesztésüket. Kérdezné ma testület tagjait, hogy észrevétel, kérdés, módosító javaslat
van-e a napirendhez? Amennyiben ilyen nincsen, akkor szavazásra tenném fel a mai
napirendünket. Aki az írásban kiküldött napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfenntartással
jelezze. Köszönöm.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

4.) A polgármester illetményének megállapítsa.
Elıterjesztı: Faltuszné Szabó Nikolett képviselı
5.) A polgármester költségátalányának megállapítása.
Elıterjesztı: Faltuszné Szabó Nikolett képviselı
6) Alpolgármester választás.
Elıterjesztı: Dr. Molnár Zsolt polgármester
7.) Az alpolgármester eskő/fogadalomtétele.
Elıterjesztı: Dr. Molnár Zsolt polgármester
8.) Az alpolgármester illetményének megállapítása.
Elıterjesztı: Dr. Molnár Zsolt polgármester
9.) Az Önkormányzat és Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása.
Elıterjesztı: Dr. Molnár Zsolt polgármester
10.) A Péteri Községi Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül
betölthetı munkahelyekrıl szóló helyi rendelet elfogadása.
Elıterjesztı: Dr. Molnár Zsolt polgármester
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Dr. Molnár Zsolt polgármester: Mielıtt rátérünk a mai munkánkra, hadd köszöntsem
megkülönböztetett tisztelettel Dr. Danka Ferenc urat a Pest Megyei Közigazgatás Hivatal
Törvényességi Ellenırzési és Felügyeleti Fıosztály Fıosztályvezetıjét, aki néhány szót kíván
szólni.
Dr. Danka Ferenc Pest Megyei Közigazgatás Hivatal Törvényességi Ellenırzési és
Felügyeleti Fıosztály Fıosztályvezetıje: Tisztelt Képviselı-testület! Tisztelt megjelent
egybegyőltek! Péteri választópolgárok! Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem
Önöket a kormány területi államigazgatási szerve a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal
képviseletében, és sok sikert kívánjak az elkövetkezendı 4 éves ciklusban a munkájukhoz. Jó
egészséget kívánok mindannyiuknak. Az alakuló ülés szimbolikus jellegével azt gondolom,
hogy mindannyian tisztában vannak, hiszen ettıl az üléstıl kezdıdıen gyakorolhatja a
Képviselı-testület és természetesen a polgármester úr is a helyi önkormányzás jogát, és ettıl a
naptól kezdıdıen, mint felelıs közszerepelıként láthatják el majd Önök a helyi érdekő
közügyek intézését. A helyi lakosság mindennapjait meghatározó döntéseiknek a
törvényességéhez alapvetı közérdek főzıdik. Ennek a biztosítása érdekében idén szeptember
1.-jétıl az ujjá alakuló Megyei, illetve Fıvárosi Közigazgatási Hivatal. A Megyei Hivatalok
és Fıvárosi Közigazgatási Hivatal ismételten feladatul kapta azt, hogy ellenırizze a helyi
Önkormányzatok döntéseinek törvényességét. Ez egy alapvetı fontosságú változás. Minden
olyan felügyeleti eszközzel rendelkeznek a közigazgatási hivatalok, amely ahhoz szükséges,
hogy ha törvénysértést észlelne, akkor ez ellen fellépjenek, illetve, hogy ha olyan mőködést
tapasztalnak, ami a jogállami normákkal ellentétes, akkor ezt jogukban áll kifogásolni. Én
azzal szeretném zárni ezt a nagyon rövid figyelemfelhívó megjegyzésemet, hogy szeretném
egyúttal felajánlani a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal szakmai segítségnyújtását is ehhez a
fontos munkához. Számíthatnak ránk ebben a munkában, arra, hogy szakmai
segítségnyújtásunkkal próbáljuk majd segíteni az Önkormányzat törvényes mőködését. Úgy is
fogalmazhatnék, hogy erre tesszük fel Önökkel együttesen az elkövetkezendı évek munkáját.
Ehhez kívánok önöknek sok sikert. Valamennyiüknek jó munkát, és jó egészséget. Köszönöm
szépen.

4.)

A polgármester illetményének megállapítsa.
Elıterjesztı: Faltuszné Szabó Nikolett képviselı

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. A mai ülésnek vannak szép
ceremóniális elemei és vannak a törvény által kötelezıen elıírt elemi. Ilyen eleme a
polgármester, illetve a késıbbi napirendben megválasztandó alpolgármester illetményének,
tiszteletdíjának megállapítása. A testületnek a törvény szerint ezzel az alakuló ülésen
foglalkoznia kell képviselı társaim írásban megkapták a polgármesteri illetményre vonatkozó
elıterjesztést. Errıl azt kell tudni, hogy ez számszerősítve a korábbival forintálisan egyezik. A
törvény szerinti illetményalap 38.650,- Ft. A törvényi keret 8,5-11 szorzót ír elı megállapító
értéknek. Péteriben ez korábban is és jelenleg is 9,5-ös szorzóval kerül megállapításra. Az
elıterjesztés ugyanezen tartalommal javasolja ezt elfogadni. Tehát 2010. október 4. –tıl, a
választástól kezdve a polgármester illetménye 9,5-ös szorzóval 367.175,- Ft-ban kerüljön
megállapításra. Kérdezném képviselı társaimat, hogy ehhez észrevétel, kérdés van-e? A
törvény értelmében errıl a kérdésrıl, mint érintett, a polgármester nem fog szavazni. Ha nincs
kérdés, észrevétel akkor kérném, hogy a testület az általam ismertetett javaslatról hozzon
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döntést. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfenntartással jelezze. Köszönöm. 6 igen szavazattal,
polgármesteri nem szavazással a testület a döntést elfogadta.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal (a polgármester a szavazásban nem vett részt) az
alábbi határozatot hozta:

180/2010. (X.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(Polgármester illetményének megállapítása)
1.) Péteri Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Molnár Zsolt
polgármester illetményét a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvényben, illetve a köztisztviselık jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ában foglaltak alapulvételével
2010. október 4-ei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:
38.650.- Ft x 9,5 = bruttó 367.175.- Ft-ban,
(azaz, Háromszázhatvanhétezer-egyszázhetvenöt) forintban.
2.) A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a polgármesteri
illetmény számfejtésérıl a Magyar Államkincstár útján
gondoskodjon.
Határidı: 8 napon belül
Felelıs: Dr. Guba Zsolt jegyzı

5.)

A polgármester költségátalányának megállapítása.
Elıterjesztı: Faltuszné Szabó Nikolett képviselı

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Ugyanilyen döntést kell hozni a törvény szerint a
polgármesteri költségtérítésrıl. A korábbiaknak megfelelı százalékban, az illetmény 25 %ában javasolja az elıterjesztés ezt megállapítani. Ebben sem történik módosítás a korábbi
idıszakhoz képest. Kérdezném, hogy van-e kérdés, észrevétel a testület tagjai részérıl?
Amennyiben nincs, akkor kérném, hogy szavazzunk a kérdésrıl. Aki egyetért a polgármesteri
költségtérítés megállapításával, azt kérem, kézfenntartással jelezze. Köszönöm szépen. A
döntés a polgármester nem szavazásával, 6 igen szavazattal egyhangú.

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal (a polgármester a szavazásban nem vett részt) az
alábbi határozatot hozta:

181/2010. (X.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(Polgármester költségátalányának megállapítása)
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Péteri Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Molnár Zsolt
polgármester költségátalányát a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján, 2010.
október 4-ei hatállyal a polgármester illetményének 25 %-os
mértékében állapítja meg:
Határidı: 8 napon belül
Felelıs: Dr. Guba Zsolt jegyzı

6.)

Alpolgármester választás.
Elıterjesztı: Dr. Molnár Zsolt polgármester

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Tisztelt Megjelentek! Tisztelt Képviselı-testület! Az
alakuló ülésnek az egyik legérdekesebb és talán legszebb része az, amikor a testület valakit
megbíz azzal, hogy a polgármester javaslatára, a polgármester helyettesítésére alpolgármester
válasszon. A törvény szerint az alakuló ülésen ezt meg kell tenni, az alpolgármester személyét
a polgármester jogosult javaslattal élni. Az alpolgármester titkos szavazással kell a testületnek
a törvény erejénél fogva megválasztani minısített többséggel. Az alpolgármester nyilván csak
a testület tagjai közül kerülhet ki. Bár 2010 október 4.-e óta mód van arra, hogy külsıs
alpolgármestert bízzon meg a testület, erre én javaslatot nem teszek. Annyit kérek a
testülettıl, hogy az általam javasolt alpolgármesterrıl hozzon döntést. És utána sor kerülhet az
alpolgármester eskütételére is. Tisztelt képviselı-testület, tisztelt megjelentek a polgármesteri
elıterjesztés a képviselı-testület tagjai közül Petıné Vizi Valériát javasolja Péteri Község
alpolgármesterének megválasztani. Megkérdezném Petıné Vizi Valériát, hogy a felkérést
elfogadja-e?
Petıné Vizi Valéria képviselı: Igen, elfogadom.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Meg kell kérdeznem azt, hogy
hozzájárul-e ahhoz, hogy a kérdést a testület nyilvános ülés keretében tárgyalja meg?
Petıné Vizi Valéria képviselı: Természetesen igen.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. A titkos szavazásnak a velejárója az,
hogy egy 3 tagú szavazatszámláló bizottságot kell a testületnek megválasztani. Kérdezném a
testület tagjait, hogy van-e a javaslathoz kapcsolódóan bármilyen kérdés, észrevétel?
Amennyiben ilyen nincsen, akkor én abban a reményben, hogy Péteri következı 4 évére
szólóan olyan alpolgármestert választunk meg, aki mind szakmai felkészültségével, mind
pedig az emberi jellemével alkalmas arra, hogy ezt a települést a polgármester munkáját
segítve, a polgármester által adott feladatok keretei között irányítsa és az Önök javára, az
Önök érdekében a polgármester helyetteseként végezze a munkáját. A javaslatom az lenne,
hogy a szavazatszámláló bizottság elnökének a testület válassza meg Kalina Enikı képviselıt.
Két tagjának pedig Faltuszné Szabó Nikolettát és Bódis Szilárd képviselıket. Aki elfogadja a
javaslatomat a szavazatszámláló bizottság tagjainak a megválasztására, azt kérem,
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kézfenntartással jelezze. Mielıtt szavazunk, itt a szavazásban minden képviselı részt vehet, a
tartózkodások meghiúsíthatják a döntést, tehát kérem a testület tagjait, hogy úgy szavazzanak,
hogy a határozat meg tudjon születni. Aki elfogadja a javaslatomat, kérem, kézfenntartással
jelezze. Köszönöm szépen.

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

182/2010. (X.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(Alpolgármester választásához Szavazatszámláló Bizottság megválasztása.)
Péteri
Községi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
az
alpolgármester
választás
lebonyolítása
érdekében
Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, amelynek elnöke: Kalina
Enikı, tagjai: Fasltuszné Szabó Nikoletta és Bódis Szilárd
képviselık.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kalina Enikı Szavazatszámláló Bizottság Elnöke

Dr. Molnár Zsolt polgármester: A testület a szavazatszámláló bizottság személyérıl döntést
hozott. A szavazásmenet úgy fog történni, hogy jegyzı úrnál át lehet venni a szavazólapokat
és a borítékot. A szavazás titkos, de a titkosság az egy jog. A jogot úgy biztosítjuk, hogy az
emlékszobában van lehetıség arra, hogy a képviselık a felvett szavazólapokkal a szavazati
jogukkal éljenek. Jegyzı úr egy urnát fog elıkészíteni és az urnába lehet bedobni a voksokat.
A voksok megtétele után a szavazatszámláló bizottságnak az a dolga, hogy az eredményt
ismertesse velünk. Amennyiben megvan az eredmény, akkor lehet kihirdetni azt, hogy Péteri
Község alpolgármesterének a személyérıl született-e döntés vagy sem. Azt javaslom, hogy
amíg a Képviselı-testület szavaz, addig egy néhány perces ügyrendi szünetet tartsunk, de
nagyon ne menjünk ki igazából a terembıl azt kérem, szépen, hogy tudjuk folytatni a munkát.
Köszönöm szépen. Kérném akkor a testület tagjait, hogy vegyék fel a szavazócéduláikat.

Dr. Molnár Zsolt polgármester szünetet rendelt el, a szünet után a Képviselı-testület
folytatja munkáját, a jelen lévı képviselık száma 7 fı, a Képviselı-testület határozatképes.

7.)

Az alpolgármester eskü/fogadalomtétele.
Elıterjesztı: Dr. Molnár Zsolt polgármester

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Köszönöm szépen a türelmüket. Megkérem Kalina Enikı
szavazatszámláló bizottsági elnököt, hogy ismertesse a szavazásnak a végeredményét.
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Kalina Enikı képviselı: Megszületett az eredmény, az urnában 7 érvényes szavazólap volt.
Egy tartózkodás és 6 igen szavazattal Petıné Vizi Valéria került megszavazásra.

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

183/2010. (X.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(Az alpolgármester megválasztása)
1.) Péteri Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1)
bekezdése szerint – a polgármester javaslatára – saját tagjai közül
Petıné Vízi Valériát
Péteri Község alpolgármesterévé választja meg.
2.) Az alpolgármesteri megbízatása 2010. október 11. napjával veszi
kezdetét.
Határidı: 8 napon belül
Felelıs: Dr. Guba Zsolt jegyzı

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Hölgyeim és uraim. Az eredmény ismeretében
megállapítom, hogy Péteri Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Petıné Vizi
Valéria képviselıt Péteri Község alpolgármesterének megválasztotta. A törvény értelmében
az alpolgármesteri tisztség betöltése is esküvel történhet meg. Felkérem Alpolgármester
asszonyt, hogy az esküt tegye le.
Dr. Molnár Zsolt polgármester: Az ÉN szó után a teljes nevét legyen szíves mondani.
„ÉN PETİNÉ VIZI VALÉRIA ESKÜSZÖM, HOGY HAZÁMHOZ, A MAGYAR
KÖZTÁRSASÁGHOZ HŐ LESZEK, AZ ALKOTMÁNYT A TÖBBI JOGSZABÁLLYAL
EGYÜTT MEGTARTOM; ÉS MEGTARTATOM. A TUDOMÁSOMRA JUTOTT TITKOT
MEGİRZÖM; ALPOLGÁRMESTERI TISZTSÉGEMBİL EREDİ FELADATAIMAT
PÉTERI KÖZSÉG FEJLİDÉSÉNEK ELİMOZDÍTÁSA ÉS AZ ALKOTMÁNY
ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN LELKIISMERETESEN TELJESÍTEM. ISTEN ENGEM
ÚGY SEGÉLJEN.”
Petıné Vizi Valéria alpolgármester: Köszönöm szépen a Képviselı-testületnek, illetve a
település lakosságának a bizalmat. Remélem, hogy polgármester úrral sikerül a következı 4
évben nagyon szorosan és a bizalomnak megfelelıen együttmőködni. És bízom benne, hogy
képviselı társaimmal az önök szavazatát, illetve az önök bizalmát továbbra is elnyerjük és
megfelelünk annak, hogy számíthatnak ránk a következı 4 évben minden területen.
Köszönöm.
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8.) Az alpolgármester illetményének megállapítása.
Elıterjesztı: Dr. Molnár Zsolt polgármester

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Azt mindenki tudja, hogy Valéria az elmúlt ciklusban is
képviselıként dolgozott. A ciklus végén lett a Képviselı-estület tagja és a Szociális
Bizottságban korábban már 2002 óta végzett külsıs munkát. Én úgy érzem és ez a hitem,
hogy ez tényleg valamilyen olyan együttmőködésnek a kezdete lehet, ami a település egész
közösségének az életét fogja szolgálni. Kérem a Tisztelt Testületet arra, hogy az
Alpolgármester törvény által kötelezıen elıírt tiszteletdíjáról hozzon döntést. A Szervezeti
Mőködési Szabályzatunk alapján az Alpolgármesteri tisztség kizárólag társadalmi
megbízatásban tölthetı be. A törvény is ezt írja elı, fıállású alpolgármesteri tisztség
létesítésére jogi lehetıség nincsen. Az alpolgármester tiszteletdíját a korábbi alpolgármester
úr tiszteletdíjának mértékében javasoltam a testület megállapítani. Összegszerőségében
115.950,- Ft tiszteletdíjat jelent. Kérdezném a testület tagjaitól, hogy kérdés, észrevétel az
elıterjesztéshez van-e? Amennyiben nincs, akkor felkérném alpolgármester, hogy a
szavazásban érdekelt képviselıként ne vegyen részt. És felkérném a testületet, hogy aki
egyetért az elıterjesztés szerinti tiszteletdíj megállapításával az kézfenntartással jelezze.
Köszönöm szépen. A döntés egyhangú

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

184/2010. (X.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT
(Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.)
3.) Péteri Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Petıné Vízi
Valéria alpolgármester tiszteletdíját a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. § (2) bekezdése
alapján havi bruttó 115.950.- Ft-ban állapítja meg
4.) A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az alpolgármesteri
tiszteletdíj számfejtésérıl a Magyar Államkincstár útján
gondoskodjon.
Határidı: 8 napon belül
Felelıs: Dr. Guba Zsolt jegyzı
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9.)

Az Önkormányzat és Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosítása.
Elıterjesztı: Dr. Molnár Zsolt polgármester

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Jó munkát kívánok. Az Önkormányzat Szervezeti
Mőködési Szabályzatának módosítására tettünk elıterjesztést. A jelenlévık számára talán
száraz lehet, amirıl beszélünk. Annyit szeretnék ehhez elmondani, hogy az SZMSZ az
Önkormányzat testületének és bizottságainak a mőködését alapjaiban szabályozó
dokumentum. Ahhoz, hogy a testület az új személyi összetételben meg tudja kezdeni a
munkát, bizonyos kérdésekben az SZMSZ-t módosítani kell. A törvény szerinte a rendeletet
egyébként 6 hónapon belül kötelezıen felül kell vizsgálni. Ez még nem a felülvizsgálat ez az
elıterjesztés pusztán arról szól, hogy maga az Önkormányzat a maga döntési rendszerében az
általa elképzelt döntési struktúrát kialakítsa. Az elıterjesztés arról szól, hogy a Kisebbségi
Önkormányzatoknak a megnövekedett számára tekintettel vezessük át technikailag a Szlovák
Kisebbségi
Önkormányzatra
vonatkozó
megjegyzéseket
Helyi
Kissebségi
Önkormányzatokká. Azt tudni kell, hogy már Német Önkormányzat is mőködik a településen.
Ha jól tudom, holnap tartja az alakuló ülését. Az elıterjesztésnek lényegi eleme az, hogy a
javaslat szerint 3 bizottság mőködne a testület munkáját segítendı. A Szociális Bizottság
valamilyen szinten megmaradna, Szociális, Családügyi és Egészségügyi Bizottság néven
szeretnénk mőködtetni. Létrehoznánk a PEB és a Gazdasági Bizottság összevonásából a
Stratégiai és Pénzügyi Bizottságot. A Jogi és Ügyrendi Bizottság munkáját nem folytatnánk.
A bizottság megszüntetésére tesz az elıterjesztés javaslatot. És létrehoznánk a Mővelıdési és
Oktatásügyi Bizottságot. A bizottságoknak a feladatköreit az elıterjesztés tartalmazza. A
bizottságok személyi összetételére most nem teszek javaslatot. Az SZMSZ hatályba lépése az
a holnapi nap fog megtörténni. Utána lesz arra mód és lehetıség, hogy a testületnek személyi
javaslattal éljek a bizottságok elnökeinek és tagjainak és külsıs tagjainak a személye
vonatkozásában. Kérdezném a testület tagjait, hogy az elterjesztéshez kérdés, észrevétel
van-e? Amennyiben ilyen nincsen, akkor az Önkormányzati Törvény értelmében minısített
többséggel a rendeletalkotás szabályai szerint javaslom a rendeletrıl a szavazást. Mivel
módosító javaslat nem érkezett, egyben teszem fel szavazásra. Aki az elıterjesztés szerinti
rendelet elfogadásával az Önkormányzat Szervezeti Mőködési Szabályzatának módosításával
egyetért, azt kérem, kézfenntartással jelezze. Aki ezzel nem ért egyet. És aki tartózkodik. 6
igen szavazattal és 1 tartózkodással a testület a rendelet elıterjesztést elfogadta.

A Képviselıtestület minısített többségő szavazással 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül
és 1 tartózkodó szavazattal megalkotta Péteri Község Önkormányzat Képviselı-testületének
"Az Önkormányzat és Szervez Mőködési Szabályzatának" szóló 5/2008- )VI.26.) számú
rendelet módosításáról szóló 6/2010. (X.12.) számú rendeletét, amely jelen jegyzıkönyv 1.
számú mellékletét képezi.

10.) A Péteri Községi Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás
lefolytatása nélkül betölthetı munkahelyekrıl szóló helyi rendelet
elfogadása.
Elıterjesztı: Dr. Molnár Zsolt polgármester
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Dr. Molnár Zsolt polgármester: Utolsó napirendi pontunk a mai ülésen a Polgármesteri
Hivatal munkáját javasolja segíteni. A Polgármesteri Hivatalban, mint Önök is tudják a
pénzügyi vezetı álláshely betöltése folyamatos probléma. A jogszabály szerint csak
pályáztatás útján lehet ennek a tisztségnek a betöltése. Rendkívül nehéz ilyen személyt találni.
A Hivatal és a Jegyzı úr dolgát könnyíti meg a testület azzal, hogy a vonatkozó törvény
értelmében felmentést ad a pályázatás követelménye alól. Ez azt jelenti, hogy ezt az
álláshelyet, amennyiben olyan alkalmas jelöltet talál a Jegyzı úr, akkor a pályázati eljárás
keretein kívül is a hivatalban egy közszolgálati jogviszonnyal ruházhatja fel. Kérdezném a
testület tagjait, hogy van-e az elıterjesztéshez kérdés, észrevétel, módosító javaslat?
Amennyiben nincsen, akkor az elıterjesztésrıl szavazzunk. Aki a rendeletalkotás szabályai
szerint elfogadja a rendeleti elıterjesztést, kérem, kézfenntartással jelezze. Köszönöm szépen.
A testület egyhangúlag elfogadta a rendeleti elıterjesztést.

A Képviselıtestület minısített többségő szavazással 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodó szavazat nélkül – egyhangúlag - megalkotta Péteri Község Önkormányzat
Képviselı-testületének "A Péteri Községi Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás
lefolytatása nélkül betölthetı munkahelyekrıl" szóló 7/2010. (X.12.) számú rendeletét,
amely jelen jegyzıkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Dr. Molnár Zsolt polgármester: Hölgyeim és Uraim! Az alakuló ülésnek a munka része
ezzel véget ért. Én minden Képviselı-társamnak, Alpolgármester asszonynak, Jegyzı úrnak
tiszta szívembıl kívánom azt, hogy tudása legjavával, a hozzáértése legteljesebb mértékével,
és a lelkiismerete teljes tisztaságával tudjon azért dolgozni, amiért az itt jelenlévık és a
lakosságnak a nagyon komoly, döntı része a bizalmat Önökre ruházta. Mindenkinek jó
munkát kívánok. Jó egészséget kívánok és eredményes, összefogó és a településért és
egymásért munkálkodó testületet, képviselıket és bizottságokat. Remélem és hiszem azt,
hogy a lakosság döntése alapján ilyen testület, ilyen képviselık és ilyen bizottságok tudnak
majd létrejönni. Az ülést, az Önkormányzat testületének alakuló ülését ezzel berekesztem.
Annyit szeretnék még a Képviselı-testület tagjaitól kérni, hogy törvény szerint kötelesek a
megbízólevelek átvételét követı 30 napon belül vagyon nyilatkozatot tenni. Ez vonatkozik
Önökre és vonatkozik az Önök közeli hozzátartozóira, erre 30 nap áll rendelkezésre. Kérném
szépen, hogy a Jegyzı úr által kiosztott vagyonnyilatkozati íveket törvényes határidıben
juttassák vissza a Polgármester Hivatalnak. És miután Jegyzı úr kiosztotta a dokumentumokat
tisztelettel kérem önöket, hogy maradjanak még velünk. A kollegáim egy kis pezsgıvel,
üdítıvel, szendvicsekkel is készültek. Beszélgessünk és köszönjük szépen, hogy itt voltak.
Aki nem tart velünk annak pedig jó éjszakát kívánok és nagyon köszönjük, hogy eljöttek és
velünk voltak.
Dr. Molnár Zsolt polgármester az ülést 19,55 órakor berekesztette.
Péteri, 2010. október 18.

Dr. Molnár Zsolt
polgármester

Dr. Guba Zsolt
jegyzı

