
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2010. október 11-én tartott 
              alakuló ülésén.

Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyző, Farkas Norbert, 
Gáspár András, Holczmann Péter, Juhász János, Pinezits Tamás, Talhammer László 
képviselők.

Meghívott: Czákler Lászlóné a Választási Bizottság elnöke

Holczmann Péter korelnök képviselő, köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből jelen van 7 fő, a testületi ülés határozatképes.
Megkérdezi,  hogy a meghívóban megküldött  napirendi pontokhoz van-e pótnapirendi  pont 
felvételére javaslat.

Sellei Tamás polgármester: Javaslatot tesz 9. napirendi pont felvételére: Testületi döntést, 
jóváhagyást igénylő ügyek.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az  alábbi  napirendi  pontok 
megtárgyalását javasolja:

N A P I R E N D :

1.) A Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2010. október 3-án
     tartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról

     Előadó: Czákler Lászlóné Választási Bizottság elnöke

2.) Települési képviselők eskütétele

     Előadó: Holczmann Péter korelnök képviselő

3.) Polgármester eskütétele

     Előadó: Holczmann Péter korelnök képviselő

4.) SZMSZ módosítására javaslat

     Előadó: Holczmann Péter korelnök képviselő

5.) Polgármester munkarendjének, tiszteletdíjának megállapítása

     Előadó: Holczmann Péter korelnök képviselő

6.) Alpolgármester választása, eskütétele
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     Előadó: Holczmann Péter korelnök képviselő

7.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

     Előadó: Holczmann Péter korelnök képviselő

8.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára felhatalmazás

     Előadó: Sellei Tamás polgármester

9.) Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

     Előadó:  Sellei Tamás polgármester

1. Napirendi pont

      A Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2010. október 3-án
     tartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

31/2010.(X.11.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  választási  bizottság  elnökének 
beszámolóját a 2010. október 3-án tartott helyi önkormányzati képviselők, és polgármesterek 
választásáról elfogadta.

2. Napirendi pont

   Települési képviselők eskütétele

Holczmann  Péter  képviselő:  Az  Önkormányzatokról  szóló  törvény  19.  §  (1)  bekezdése 
alapján a  települési  képviselő  az alakuló ülésen esküt  tesz.  Felkéri  a  Választási  Bizottság 
elnökét, hogy vegye ki az esküt a képviselőktől.

A települési képviselők leteszik az esküt a Választási Bizottság elnöke előtt.

Holczmann Péter képviselő: Megkéri a bizottság elnökét, hogy adja át a megbízóleveleket a 
képviselőknek. Megköszöni a tájékoztatást, és a bizottság munkáját.

3. Napirendi pont

    Sellei Tamás polgármester eskütétele

Holczmann Péter képviselő: Megkéri Sellei Tamás polgármestert, hogy tegye le esküjét.

Sellei Tamás polgármester leteszi az esküt a korelnök képviselő és a képviselő-testület előtt.
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4. Napirendi pont

    Az Önkormányzat 4/2007.(IV.3.) rendeletének – SZMSZ- módosítása

Holczmann  Péter   képviselő:  Kéri  a  testületi  tagokat,  hogy  fogadják  el  az  SZMSZ 
módosítását  azzal  a  változással,  hogy  a  főállású  foglalkoztatási  jogviszony  társadalmi 
megbízatásúra változott.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja:

6/2010.( X.12.) R e n d e l e t:

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete rendeletet  alkot az Önkormányzat 
4/2010.(IV.3.) rendeletének – az SZMSZ – módosításáról.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

5. Napirendi pont

   Polgármester munkarendjének, tiszteletdíjának megállapítása

Holczmann Péter képviselő: Tájékoztatja a testületi tatokat, hogy az 1994. évi LXIV tv. – a 
polgármesteri  törvény – 9. §-ában foglaltak alapján a társadalmi megbízatású polgármester 
hivatali  munkarendjét – figyelemmel a polgármester más foglalkoztatási jogviszonyára – a 
képviselő-testület határozza meg. 
Felkéri  a  polgármestert,  hogy  tájékoztassa  a  testületi  tagokat  a  tervezett  munkarendjével 
kapcsolatban.

Sellei  Tamás  polgármester:  Hivatalos  munkarendje  az  iskolában  van.  Szerda  és  péntek 
kivételével 14-16 óra között  a hivatalban tartózkodik.  A fogadóórát a későbbiekben igény 
szerint állapítunk meg. 

Holczmann Péter képviselő: Megkéri a testületi tagokat, hogy a polgármester munkarendjét 
az elmondottak alapján fogadják el. 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

32/2010.(X.11.) H a t á r o z a t:

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  társadalmi  megbízatású 
polgármester munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Hétfő- kedd – csütörtök 14 órától 16 óráig.

Holczmann Péter képviselő:  Kéri a testületi  tagokat,  hogy állapítsák meg a polgármester 
tiszteletdíját.  Az 1994.  LXIV. törvény – polgármesteri  törvény – értelmében a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíját 1000-2999 fő lakos között az illetményalap
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 –  40 000.-  Ft  –  4,5-6,5 szereséig  lehet  megállapítani.  Ez  összeg  szerint  180 000.-  Ft-tól 
260 000.- Ft-ig terjedő összeget jelent.
A  képviselő-testület  a  polgármester,  illetve  az  alpolgármester  írásban  benyújtott  kérésére 
mellőzheti a tiszteletdíj megállapítását, illetve kisebb összegben is megállapíthatja. 
A polgármestert  választása szerint  – tisztsége ellátásával  összefüggő, az általa  előlegezett, 
számlákkal igazolt költségei megtérítése helyett – költségátalány illeti meg. A költségátalány 
mértéke  – a  képviselő-testület  döntése alapján – a polgármester  illetménye  20-30 %-ának 
megfelelő összeg (Pttv. 18. § (2) bek.) Ha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, 
annak mértékéről a képviselő-testület a következő ülésen köteles határozni. Ha a képviselő-
testület  bármely  okból  nem hoz  határozatot,  a  polgármestert  a  képviselő-testület  ülésének 
napjától  a  határozat  meghozataláig  a  költségátalány  törvényben  meghatározott  minimális 
összege ( az illetmény 20 %-a illeti meg) – Pttv. 18. § (3) bek.)
2010.  január  1-jétől  megváltoztak  a  költségtérítésre  vonatkozó  személyi  jövedelemadó 
szabályok. Így a költségátalány esetében is számlával kell igazolni a tisztséggel összefüggő 
kiadásokat. Elszámolás hiányában a fennmaradó összeg után jövedelemadót kell fizetni. 

Kéri  a  testület  tagjait,  szíveskedjenek  hozzászólni.  A  polgármester  tiszteletdíjáról  és 
költségátalányáról kell dönteni. Megkérdezi a polgármestert, hogy van-e más elképzelése.

Sellei  Tamás polgármester: A törvény által  meghatározott  alsó határt kéri tiszteletdíjként 
megállapítani. A költségtérítés és átalány közül az átalányt választja, személyi jövedelemadó 
fizetése mellett. Annak mértékének megállapítására a testületet kéri.

Holczmann Péter képviselő: Javasolja a 30 % megállapítását.

Gáspár András képviselő: Javasolja a 30 % megállapítását. Reméli ezt a mértéket nem lépi 
túl a költség.

Sellei Tamás polgármester bejelenti érintettségét, kéri a döntésből történő kizárását.

A képviselő-testület a bejelentést tudomásul veszi.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

33/2010.(X.11.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
a.)  Sellei  Tamás polgármester  tiszteletdíját  a helyi  illetményalap  4,5 szeresének megfelelő 
összegben 180 000.- Ft-ban állapítja meg.
b.) A polgármester költségátalányát illetményének 30 %-ában határozza meg.

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról intézkedjen.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő: azonnal
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6. Napirendi pont

   Alpolgármester választása, eskütétele

Holczmann Péter képviselő: Az 1990. évi LV. Tv. 34. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
a  képviselő-testület  a  polgármester  javaslatára,  titkos  szavazással,  minősített  többséggel,  a 
polgármester  helyettesítésére,  munkájának  segítésére  egy  vagy  több  alpolgármestert 
választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.
Felkéri Sellei Tamás polgármestert, hogy tegyen javaslatot az alpolgármester személyére.
Az alpolgármester választása titkos szavazással történik. 

Sellei Tamás polgármester: A testületi tagokkal történt egyeztetések alapján Pinezits Tamás 
személyére tesz javaslatot. Fiatal, agilis ember. Az alpolgármester és a képviselők munkája 
akkor tér  el  egymástól,  mikor  őt  helyettesíteni  kell.  Erre alkalmas a jelölt  személy,  mivel 
helyben dolgozik.    

A titkos szavazás lefolytatásához javaslatot tesz az ügyrendi bizottság elnökének és tagjainak 
megválasztására.  A  bizottság  elnökének  Juhász  Jánost  javasolja.  Tagjainak  Talhammer 
Lászlót és Gáspár Andrást javasolja.

A képviselő-testület a jelölt személyeket elfogadja.

Megkérdezi nevezetteket, hogy a jelölést elvállalják-e.
A jelöltek jelölésüket elvállalták.

Felhívja figyelmüket személyes érintettségükre, melyre tekintettel kérhetik a döntéshozatalból 
való kizárásukat, vagy bejelenthetik, hogy a döntéshozatalban nem kívánnak részt venni. Ez a 
döntés nem olyan jellegű, hogy ki kellene zárni őket a döntéshozatalból. A három képviselő 
együttes kizárása ugyanis működésképtelenné tehetné működésüket.

Megkérdezi a jelölteket, egyetértenek-e azzal, hogy ne legyenek kizárva a döntéshozatalból.

A jelöltek egyetértenek azzal, hogy ne legyenek kizárva a szavazatásból

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag  – az alábbi határozatot hozza:

34/2010.(X.11.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete az ügyrendi bizottságot az alábbiak 
szerint választotta meg:

Az ügyrendi bizottság elnöke: Juhász János
Tagjai: Gáspár András

Talhammer László képviselők

Holczmann Péter képviselő: Tájékoztatja a testületi tagokat, az Önkormányzati törvény 12. 
§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a napirendi pontot zárt ülésen kell tárgyalni, kivéve ha a 
jelölt hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz.
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Pinezits Tamás alpolgármester jelölt: Hozzájárul a nyílt szavazáshoz, és egyben bejelenti 
személyes érintettségét. 

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  alpolgármester  érintettségét 
tudomásul véve, jelöltet a döntésből kizárta.

A titkos  szavazás eredményének ismertetése után a képviselő-testület  6 igen szavazattal  – 
minősített szótöbbséggel – az alábbi határozatot hozza:

35/2010.(X.11.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  Önkormányzat 
alpolgármesterének Pinezits Tamás képviselőt választotta.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Holczmann Péter képviselő: Megkéri Pinezits Tamás megválasztott alpolgármestert, hogy a 
képviselő-testület előtt tegye le esküjét.

7. Napirendi pont

   Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Holczmann Péter képviselő: Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a polgármesteri törvény 
rendelkezései  szerint  a  képviselő-testület  az  alpolgármester  részére  tiszteletdíjat  állapíthat 
meg úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját.
A megválasztott  alpolgármester  esetében a költségátalányra  a polgármesterre  megállapított 
szabályok vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy annak mértéke a tiszteletdíja 10-20 %-a.

Sellei Tamás polgármester: Mint ahogy mondta az alpolgármesteri munka a képviselőjétől 
addig  nem  nagyon  tér  egy  egymástól,  amíg  a  polgármestert  helyettesíteni  nem  kell.  A 
képviselők  tiszteletdíjához  közelítő  értéket  javasol.  Az  előző  polgármester  tiszteletdíja 
10 000.-  Ft  volt,  ezt  az  összeget  javasolja.  A  költségtérítésnél  a  számlás  igazolást  tartja 
megfelelőnek, mert a tiszteletdíjhoz képest az nagyon alacsony lenne.

Pinezits  Tamás  alpolgármester:  Kéri  a  tiszteletdíjának  6 000.-  Ft  összegben  történő 
megállapítását a testületi tagokéval egyezően. A költségátalánynál a számla szerinti térítést 
kéri, egyben bejelenti érintettségét.

A képviselő-testület a bejelentést tudomásul veszi, és az alpolgármestert a döntésből kizárja.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

36/2010.(X.11.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  alpolgármester  tiszteletdíját  a 
képviselő-tagjai tiszteletdíjával megegyezően havi 6 000.- Ft-ban állapítja.
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Az alpolgármester költségeinek térítésére, a számlákkal igazolt elszámolást határozza meg.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Holczmann  Péter  képviselő:  A  megtárgyalt  napirendekkel  a  képviselő-testület 
megalakultnak tekinthető, átadja szót a polgármesternek az ülés további vezetésére.

Sellei  Tamás polgármester:  Köszöni  a  szót  és  a  bizalmat.  Köszöni  azt  a  bizalmat  azt  a 
felhatalmazást  amit  közösen  kaptak,  hogy  Pereszteg  községet  vezessék.  Munkájuk 
felelősségteljes, kötelességgel, felelősséggel és joggal.
A programja egy részét  a kampány során rövidített  formában megismerte  a község.  A fő 
feladatokat  nem  kívánja  megismételni,  de  kiemeli  az  utak  járdák  felújítását,  iskola 
fenntartását, egyesületek felkarolását, jelentősebb kezdeményezések támogatását, vállalkozói 
fórum  létrehozását,  naprakész  internetes  honlapot.  A  képviselői  munka  fő  irányán  kíván 
változtatni. A testületi ülések elé több döntés előkészítő ülést szeretne beiktatni.  A testületi 
ülések  rövid  döntéshozó testületi  ülések  lesznek.   A munkájával  kapcsolatban  megemlíti, 
hogy olyan alapelvet szeretne képviselni, hogy aki szeretne bármilyen juttatásban részesülni, 
munkájával vagy más jellegű támogatással járuljon hozzá. Pld: .ha valaki játszóteret akar, a 
költségvetésből kér erre forrást, az támogassa ennek megvalósulását, munkával, tervezéssel, 
karbantartással,  anyaggal.  Használják  ki  azt  tenni  akarást,  ami  a  lakosságtól  feléjük 
megvalósul. 

Juhász János képviselő: Vannak különböző programok, amik akkor tudnak lebomlódni valós 
tettekre,  ha  azt  ki  tudják  bontani.  Az  első  időszakban  érdemes  lenne  ezeket  kidolgozni, 
amihez lehet hozzá tenni. Társadalmi megbeszélés tárgyává lehet tenni. Részletesebb listát 
érdemes lenne az első időszakban kidolgozni, ezt a peresztegi honlapon is megjelentetni. A 
későbbiekben ezt nyomon tudják követni, hogyan valósulnak meg. Legyenek látható nyomai 
a munkának. 

8. Napirendi pont

   Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára felhatalmazás

Sellei Tamás polgármester: Az önkormányzat működésének egyik legfontosabb jogszabályi 
alapja a Szervezeti és Működési Szabályzat, SZMSZ.
Az SZMSZ-t a képviselő-testületek az alakuló ülést követő fél éven belül felülvizsgálják. Ez 
egy összetett  feladat,  nagy joganyag,  ezért  javasolja, hogy adjanak megbízást  a jegyzőnek 
ennek előkészítésére. 
Tájékoztatja  a  testületi  tagokat,  hogy  az  önkormányzati  képviselő  a  megbízólevelének 
átvételétől,  majd  azt  követően  minden  év  január  1-jétől  számított  30  napon  belül 
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. 

A képviselő  a  saját  vagyonnyilatkozatához  csatolni  köteles  a  vele  közös  háztartásban  élő 
házas-vagy  élettársának,  valamint  gyermekének  a  jogszabályban  meghatározott  tartalmi 
vagyonnyilatkozatát. Tájékoztatja a testületi tagokat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről, valamint annak technikai lebonyolításáról.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

37/2010.(X.11.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete  felhatalmazza  a jegyzőt,  hogy az 
Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  vizsgálja  felül,  és  legkésőbb  2011. 
március 31-ig elfogadásra terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő. 2011. március 31.

9. Napirendi pont

    Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
 
    9.1.  iszapömlés károsultjainak támogatása

Sellei  Tamás  polgármester:  Iszapkárosultak  megsegítésére  indult  közösen  az  akció.  Az 
önkormányzat  pénzügyi  adománnyal  is  részt  kíván  venni  ebben  az  akcióban.  Ennek  a 
mértékéről úgy kell megállapodni, hogy ez egy falu mértékéhez megfelelő és méltó is legyen. 
Javasolja a 100 000.- Ft összeg megállapítását.  Megkérdezi a jegyzőnőt,  hogy ennek mi a 
pénzügyi feltétele, van-e fedezet erre, ki lehet-e adni.

Zambóné Németh Ilona jegyző: Konkrétan katasztrófatámogatásra nincs tervezve. Pénz van 
a  költségvetésben,  melyet  előirányzat-módosítással  meg  lehet  oldani,  akadálya  nincs. 
Testületi határozattal erről lehet dönteni. 

Holczmann Péter képviselő: Támogatja a polgármester javaslatát.
Elhangzott a konkrét számlaszám. Nem bizalmatlan, de ezektől a számlaszámoktól fél. Nem 
gondoltak-e arra, hogy ezt levásárolni.  Az önkéntes Tűzoltó Egyesület  részéről maszkokat 
ajánlott fel, megrendelte. Kérdés, hogy a pénz mire megy. A gátra is szükség van, de nem arra 
kellene szánni. A helyi plébánia külön számlát kezel.

Zambóné  Németh  Ilona  jegyző:  Egyszerűbb  ha  megbízható  helyre  és  pénzt  küldenek. 
Nagyon sok élelmiszer és ruha adományt adnak, a pénzügyi támogatásra véleménye szerint 
nagyobb szükségük van.

Sellei Tamás polgármester: Kéri a döntést arról, hogy a 100 000.- Ft összeget megállapítják. 
Hatalmazzák fel a jegyzőt, keressen olyan számlát, ahova biztonságosan át tudják utalni az 
összeget. A következő testületi ülésen választanak.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

38/2010.(X.11.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  100 000.-  Ft összegű  támogatást 
állapít meg az iszapömlés károsultjainak javára.



9.

A képviselő-testület  megbízza  a  jegyzőt,  hogy keressen  olyan,  a  károsultak  támogatására 
elkülönített számlát, ahova a támogatás utalása biztonságosan történhet. 

A konkrét utalás helyét és idejét a képviselő-testület későbbi testületi ülésen határozza meg.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő: Folyamatos

9.2 Polgármester végkielégítésének megállapítása

Sellei Tamás polgármester: A végkielégítés összegének lehetősége 3-6 havi lehet. A 2010. 
évi  költségvetésbe  háromhavi  került  betervezésre,  ezt  az  összeget  javasolja.  Aki  egyetért, 
ezzel kéri, szavazzanak. Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a jubileumi összeg kifizetésre 
került a volt polgármester részére.

Holczmann Péter képviselő: Kérdése, hogy ez a jubileumi jutalom, ami a többi nyugdíjba 
vonult köztisztviselőnek is járt.

Zambóné Németh Ilona jegyző: Igen, mivel nyugdíjba vonult kapta meg a 40 év után járó 
jubileumi jutalmat. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

39/2010.(X.11.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  1194.  évi  LXIV.  törvényben 
foglaltak alapján Práznek József volt polgármester végkielégítésének összegét illetményének 
háromszoros mértékében, mindösszesen 1 191 000.- Ft összegben állapítja meg.

A  képviselő-testület  megbízza  a  jegyzőt,  hogy  a  végkielégítés  összegének  kifizetéséről 
intézkedjen.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő: 2010. október 12.

Kérdés, bejelentés nem volt, Sellei Tamás polgármester megköszönve a megjelenést, a 
testületi ülést bezárta.

Kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző


