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PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.
október 6-án (szerdán) 17 órai kezdettel megtartott ALAKULÓ üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak: Somogyi Balázs polgármester, Dr. Lakos László jegyző, Dr.
Tóth Ferenc, Bógó Ferenc László, Rajcsányi László József, Kovács Ferenc,
Szilasy László, Ujfalusi Pál (7 fő 100 %).
Rajcsányi László képviselő-testületi tag, mint korelnök
Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Vendégek!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 30. §-a kimondja:
„A képviselő-testület az alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja
meg. Az alakuló ülést a legidősebb települési képviselő, mint korelnök vezeti.”
Fentiek miatt engem ért a megtiszteltetés, hogy az alakuló ülést levezessem.
Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselő-testület
tagjai jelen vannak.
A napirendi javaslat megtétele előtt a jelenlévők elénekelték a Himnuszt.
Rajcsányi László korelnök
Javaslatot teszek az alakuló ülés napirendjére, és a jegyzőkönyv hitelesítőkre
Kovács Ferenc és Ujfalusi Pál képviselő-testületi tagok személyében.
NAPIREND
1.) A Helyi Választási Bizottság beszámolója a 2010. évi önkormányzati
választásról és a mandátumok átadása
2.) Polgármester eskütétele
3.) Képviselők eskütétele
4.) A polgármesteri illetmény és költségtérítés meghatározása
5.) Szavazatszámláló bizottság megválasztása
6.) Tiszteletdíjról szóló …/2010. rendelet elfogadása
7.) Alpolgármester megválasztása
8.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete bizottsági
struktúrájának létrehozása, a bizottsági tagok megválasztása
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A képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítőkre és a napirendre tett
javaslatot 7 igen szavazattal elfogadták.
Rajcsányi László képviselő-testületi tag, korelnök
Felkérem Virág Györgynét, mint a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy
ismertesse a 2010. október 3-ai önkormányzati választások végleges
eredményét, majd ezt követően szíveskedjék átadni a megbízóleveleket a
polgármester úr és a képviselő-testület tagjai részére.
I. NAPIRENDI PONT
Virág Györgyné Helyi Választási Bizottság Elnöke
Ismerteti az önkormányzati képviselők és a polgármester választás végleges
eredményét, mely írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
Virág Györgyné a Helyi Választási Bizottság elnöke – esküvevőként – felkéri a
polgármester urat, majd ezt követően a képviselő-testület tagjait az eskü
letételére.
II-III. NAPIRENDI PONT
(ESKÜTÉTEL)
Rajcsányi László korelnök átadja az ülés vezetését a polgármesternek.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Gratulálok a képviselő-testület tagjainak és köszönöm Perkáta lakosságának a
bizalmat. Jelentős volt Perkáta életében az október 3-ai választás, hiszen az
Országgyűlési választásokat követően a Parlament döntése értelmében csökkent
a képviselő-testület tagjainak a száma. Perkáta esetében ez azt jelenti, hogy a 12
fővel felálló testület 7 főre csökkent. Következő napirendi pontunk a
polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítása.
Dr. Tóth Ferenc képviselő-testületi tag
Az alakuló ülésnek kötelező napirendje a polgármester illetményének és
költségtérítésének megállapítása.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (Pttv.) 4. §-ának (4)
bekezdése alapján a polgármester illetménye és egyéb juttatása közérdekű adat.
A polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 43. §ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és a fentiekben már
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említett 1994. évi LXIV. törvény 3. §-ának (2) bekezdése szerinti szorzószám
szorzataként, összegszerűen kell megállapítani.
A 3-10 ezer lakosú település esetén, a megállapított illetményalap (Perkátán
45 000 Ft) és 11,0-12,5 szorzószám szorzataként 495 000-562 500 Ft lehet a
polgármesteri illetmény. A polgármester úr kérésére az elmúlt években a
legalacsonyabb szorzószámmal számoltunk és most is ez a javaslat. Így alakul ki
a polgármester illetménye, ami 495 000 Ft.
Ezen kívül a polgármestert költségtérítés illeti meg, amit a törvény
költségátalányként határoz meg. A költségátalány a képviselő-testület döntése
alapján a polgármester illetménye 20-30 %-ának megfelelő összeg. Ha a
polgármester úr nem kívánja igénybe venni a költségátalányt, hanem mint jelen
esetben az ő kérésére tételes költségtérítést kíván igénybe venni a könnyebb
áttekinthetőség érdekében, akkor tárgyalhat erről a képviselő-testület, egyébként
a költségátalányról kellett volna tárgyalnunk. A polgármester úr javaslata
alapján egy olyan limit érték kerül be a határozatba, amiről a törvény nem
rendelkezik. Ha tételes költségtérítésről beszélünk, akkor annak nincs felső
határa. Ő viszont azt kéri, hogy azt a 20 %-os felső határt állítsuk be, ami a
költségátalányra vonatkozott volna. Tehát ebben az esetben egy mértékletes
költségtérítési elszámolást kíván a polgármester úr igénybe venni. Ez a
költségtérítési elszámolás 99 000 Ft-ig terjedhet abban az esetben, ha igénybe
veszi.
Javaslom a 495 000 Ft összegű illetmény és a tételes költségtérítés 99 000 Ft
összegű felső határral történő megállapítását.
Dr. Lakos László jegyző
Jeleznem kell, hogy ez jogszerűtlen, mert a tételes költségelszámolás esetében a
felső határt nem határozhatja meg a képviselő-testület.
Somogyi Balázs polgármester
A javaslatom az, hogy a településre eső minimum összeget állapítsa meg a
képviselő-testület illetményként. Az illetményhez képest a költségátalány 2030%-os mértékben adható. Ehhez mérten kérem a képviselő-testületet, vegye
figyelembe azt, hogy a költségátalány minimálisan 99 000 Ft lenne, ezért havi
99 000 Ft összegű keretet határozzon meg a havi költségelszámolásnál. Ezt nem
limitálhatja a képviselő-testület, de mindenképpen kérem a testületet, hogy a
maximum 99 000 Ft összeget vegye figyelembe a jövő évi költségvetésben,
mivel ennél magasabb havi költséget nem kívánok elszámolni.
Dr. Tóth Ferenc képviselő-testületi tag
A 99 000 Ft összegű felső határt a képviselő-testület a 2011. évi költségvetésben
tudja figyelembe venni. Javaslom a 495 000 Ft összegű illetmény és tételes
költségelszámolás megállapítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
153/2010. (X. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Somogyi
Balázs polgármester havi illetményét 495 000 Ft-ban határozza meg,
és engedélyezi, hogy felmerülő költségeit tételes költségelszámolással
számolja el.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 6.
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, ezért
szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni, melynek elnökének javaslom Bógó
Ferenc Lászlót, tagjainak Rajcsányi László József, Kovács Ferenc, Szilasy
László és Ujfalusi Pál képviselő-testületi tagokat.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
154/2010. (X. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a
szavazatszámláló bizottság elnökének: Bógó Ferenc László képviselőtestületi tagot, tagjainak: Rajcsányi László József, Kovács Ferenc,
Szilasy László és Ujfalusi Pál képviselő-testületi tagokat
megválasztotta.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 6.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
A települési képviselők költségtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 18/2007. (X.
31.) önkormányzati rendelet alapján a települési képviselők, a bizottságok tagjai
és az alpolgármester nem vesznek fel tiszteletdíjat. Javaslom a képviselőtestületnek, hogy ezt a rendeletet ne módosítsa és fontolja meg, hogy a
képviselői tiszteletdíjra szánt összeget milyen célra akarják fordítani. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs hozzászólás, a
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rendelet változatlan tartalommal marad hatályban. A napirendi pont tárgyalását
lezárom.

VII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Következő napirendi pontunk az alpolgármester megválasztásának tárgyalása.
Az Ötv. 34. § (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület saját tagjai
közül – a polgármester javaslatára, titkos szavazással – a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ. Minden
önkormányzatnál kell legalább egy alpolgármestert választani. Javaslom, hogy a
szavazólapra – alpolgármesterként – Dr. Tóth Ferenc képviselő-testületi tag
neve kerüljön fel. Felkérem a titkos szavazás lebonyolítására a szavazatszámláló
bizottság elnökét és tagjait.
Somogyi Balázs polgármester
A titkos szavazás idejére 15 perc szünetet rendelek el.
A képviselő-testület 18:10 perckor 15 perc szünetet tart.
A képviselő-testület 18:25 perckor összeült.
Bógó Ferenc László a szavazatszámláló bizottság elnöke
Tájékoztatom a képviselő-testületet a titkos szavazással lebonyolított
alpolgármester választás eredményéről. A leadott szavazatok száma: 6, érvényes
szavazatok száma: 6. Dr. Tóth Ferenc alpolgármester-jelölt 6 igen szavazatot
kapott.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
155/2010. (X. 6.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testülete
alpolgármesterré Dr. Tóth Ferenc képviselő-testületi tagot választotta
meg.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2010. október 6.
Az alpolgármester a polgármester előtt leteszi az esküt.
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Dr. Tóth Ferenc képviselő-testületi tag
Köszönöm a képviselő-testület tagjainak a támogatását és bizalmát. Kérem,
hogy részemre ne állapítsanak meg tiszteletdíjat (az írásos kérelem a
jegyzőkönyv mellékletét képezi).
VIII. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pontunk Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete bizottsági struktúrájának létrehozása, a bizottsági tagok megválasztása.
Amikor ezt a napirendi pontot írtam a meghívó készítésekor, még nem ismertem
azt a Belügyminisztériumi módszertani ajánlást, amelyet a képviselő-testület
2010. évi alakuló ülésének előkészítéséhez adtak ki. Amennyiben a bizottságok
struktúrájában változás történik, akkor nem ajánlják a bizottságok létrehozását
az alakuló ülésen, mert SZMSZ módosítás is szükséges hozzá. A kötelező
Pénzügyi Bizottságon kívül Szociális és Egészségügyi Bizottság, Oktatási,
Kulturális és Sportbizottság, Ügyrendi Bizottság és Területfejlesztési
Albizottság működött. Ezen mindenképpen szeretnénk változtatni, de nem azért,
mert a munka nem volt hatékony, hanem azért, mert a törvényi változás
értelmében kevesebb képviselő alkotja a képviselő-testületet. Az a munka,
amelyet eddig tizenegy képviselő látott el a polgármester mellett a képviselőtestületben, azt most hat képviselő fogja ellátni. Mivel a polgármester és az
alpolgármester nem vehet részt bizottság tagjaként a munkában, ezért öt
képviselőre hárul az összes ellátandó feladat. Kötelező bizottságként a Pénzügyi
Bizottság létrehozását javaslom. Ezt a javaslatomat már most megteszem, de a
következő képviselő-testületi ülésen lenne az SZMSZ-szel kapcsolatos
módosítás és a bizottsági struktúra tényleges kialakítása. Az eddig ismert
feladatok a területfejlesztés, a szociális és egészségügyi illetve az oktatási,
kulturális és sport feladatok. A Pénzügyi Bizottság elnökének javaslom Bógó
Ferenc László képviselő-testületi tagot, tagjainak Kovács Ferenc, Rajcsányi
László József, Szilasy László, Ujfalusi Pál képviselő-testületi tagokat. A munka
hatékonysága, a közös gondolkodás és a választás eredménye miatt javaslom ezt
a megoldást. Jelezném, hogy a különböző feladatok ellátása mely képviselőkre
hárulna. Dr. Tóth Ferenc alpolgármestert fogom felkérni arra, hogy a képviselőtestület számára segítséget nyújtson a Szociális és Egészségügyi Bizottság
hatáskörébe tartozó feladatok ellátására, mert várhatóan a képviselő-testület
hatáskörébe fognak tartozni a szociális ügyek. Az oktatás, kultúra és a sport
feladatok ellátásával Szilasy László képviselőt bíznám meg, aki egyben a
Perkáta-Nagykarácsony ÁMK intézményvezetője, a Hunyadi Mátyás Általános
Iskola igazgatója. A területfejlesztés feladatainak ellátására Rajcsányi László
József képviselőt javasolnám, aki az elmúlt időszakban is ezzel a területtel
foglalkozott. Ujfalusi Pál és Kovács Ferenc komoly munkát végeztek a civil
életben, önkormányzati pályázatok előkészítésében, ami indokolja, hogy a
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Pénzügyi Bizottságban mindenkinek helye legyen. A következő képviselőtestületi ülésre előkészítjük az SZMSZ módosítását, amelyre felkérjük Dr. Lakos
László jegyző urat. Kérem a képviselő-testület tagjainak hozzászólásait.
Bógó Ferenc László képviselő-testületi tag
Ügyrendi Bizottság fog működni?
Somogyi Balázs polgármester
Az Ügyrendi Bizottság nem kötelező bizottság. Az Ügyrendi Bizottság
feladatkörébe tartozott a rendeletek véleményezése. Az SZMSZ módosításakor
javasolni fogom, hogy ezt a feladatot is a Pénzügyi Bizottság lássa el.
Kérem a képviselő-testület tagjait és hozzátartozóit, hogy vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettségüknek tegyenek eleget. Kérem a képviselő-testület tagjainak
hozzászólásait.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester
megköszönte a képviselő-testületi tagok és vendégek megjelenését, és az
alakuló ülést 18:50 perckor bezárta.

k.m.f

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kovács Ferenc
képviselő-testületi tag

Ujfalusi Pál
képviselő-testületi tag

8

