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JEGYZŐKÖNYV
PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. OKTÓBER 22-ÉN
MEGTARTOTT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén.
Az ülés helye: PIOK Általános Iskola és Gimnázium aulája
2119 Pécel, Kossuth tér 7.
Jelen vannak: Szöllősi Ferenc polgármester, Berecz Gábor, Fazekas Barna, Karsai András, Kővári Imre,
Paszterovics János, Podmaniczki József, Tóthné Szentandrássy Csilla, Zsadányi Zsolt képviselők
(dr. Kuszák Róbert képviselő igazoltan van távol, Sarlós Imre képviselő távol.)
Meghívottak közül jelen vannak: dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Koncsekné dr. Kovács Ágnes
jegyző, dr. Szolnoki Imre aljegyző, D. Nagyné Turjányi Adrienn titkárságvezető, Csúzi István irodavezető,
Jeney Erzsébet irodavezető, Kovács Zoltán irodavezető, Szilágyiné Rab Tímea mb. irodavezető, Szombath
Gabriella csoportvezető, Pereg László, a Pécel Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója, Tűhegyi Ilona, a
PVOB intézményvezetője, Nagy Annamária, a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
igazgatója, Hajnal József, Pécel Város Rendészeti Szolgálatának igazgatója
További jelenlévők: Vadon Ibolya iktatási ügyintéző, Kovács Éva hatósági ügyintéző, Talabér Györgyi
hatósági ügyintéző, Szabó Attila intézményi koordinátor, Pálfalvi Ágnes pénzügyi ügyintéző, Takács
Bernadett adminisztrátor, Micserics Éva ügykezelő, Némethné Kotlovits Gabriella szociális ügyintéző, Szabó
Krisztina adminisztrátor, Klötzl Klaudia ügykezelő, Tisza Ildikó pénzügyi ügyintéző, Bolla Istvánné
adminisztrátor, Monoriné Szalontai Szilvia külkapcsolati és sajtóreferens, Kontsikné Gerendás Anikó
pénzügyi ügyintéző, Durjánné Garai Csilla pénzügyi ügyintéző, továbbá péceli lakosok
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Jegyzőkönyvvezető: Kállai Éva szervezési ügyintéző
(A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szöllősi Ferenc polgármester az ülést 18 óra 03 perckor megnyitja.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel és őszinte örömmel köszöntök minden jelenlévőt ezen a mai testületi
alakuló gyűlésen. Ez a mai esemény fogja az elkövetkezendő 5 évre meghatározni a település sorsát. Mi, akik
itt ülünk ennél az asztalnál, megkaptuk az önök bizalmát, amit nagy tisztelettel megköszönök. Ígérem, nem
fogunk visszaélni vele. Most először a város döntött a béke mellett. Ilyen arányban még nem szavaztak
polgármester-választáson és amellett szavaztak, hogy békességben, a meghirdetett szlogenünk szerint
normális mederben folyhasson a munka. Az eredményekről Heltai Miklós tanár úr fog majd beszélni.
Tisztelettel köszöntöm a Petőfi Sándor Férfikórus tagjait, akik megtiszteltek bennünket azzal, hogy
kifényesítik ezt a mai képviselő-testületi ülést, és hasonlóképpen üdvözlöm az Ossó János Fúvószenekar
tagjait, karnagyurat. Köszönöm, hogy ők is elvállalták ezt a mai rendkívüli fellépést. Az, hogy a városunk
ennyire sikeres volt ebben részt vett dr. Szűcs Lajos úr, országgyűlési képviselő, akit nagy tisztelettel
köszöntenék, a munkájához és a közös munkánkhoz sok sikert kívánnék. Köszönöm, hogy megtiszteltél
minket a jelenléteddel. Énekeljük el először a Himnuszt, majd ezt követően a napirendi pontokat fogom
ismertetni.
(A jelenlévők közösen elénekelik a Himnuszt.)
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Szöllősi Ferenc polgármester:
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 fővel jelen van, így határozatképes. Kuszák képviselő úr beteget
jelentett, Sarlós képviselő úr nem jelzett, hogy miért nem jön. (Ismerteti a napirendi pontokat.) Kérem,
szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról.
(A szavazáson jelen van 9 fő képviselő.)

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
324/2014. (X. 22.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2014. október 22-i ülése napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:

1.

A Péceli Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2014. október 12-i helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának péceli eredményeiről, valamint a
képviselők és a polgármester eskütétele
Előadó:

2.

Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő:

3.

Szöllősi Ferenc polgármester

Javaslat az alpolgármesterek díjazásának, valamint költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő:

7.

Szöllősi Ferenc polgármester

Javaslat alpolgármesterek megválasztására
Előterjesztő:

6.

Szöllősi Ferenc polgármester

Javaslat szavazatszámláló bizottság megválasztására
Előterjesztő:

5.

Szöllősi Ferenc polgármester

Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III. 4.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:

4.

Heltai Miklós HVB elnöke

Szöllősi Ferenc polgármester

Tájékoztató a képviselők megválasztásából eredő határidős kötelezettségekről
Előterjesztő:

Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző

Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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1. napirendi pont
A Péceli Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2014. október 12-i helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásának péceli eredményeiről, valamint a képviselők és a polgármester
eskütétele
(Heltai Miklós, a HVB elnöke, ismerteti 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán született eredményeket.)
Heltai Miklós, a HVB elnöke:
Szorgalmas nézője vagyok a sportműsoroknak. Szeretem a sportot, mivel a szabályokat a résztvevők
többsége alakítja és fogadja el, és a versengés a mindenki által ismert és elismert szabályok keretei között
folyik. Különösen szimpatikus számomra az a szokás, hogy a vesztes gratulál a győztesnek, s az is, hogy a
meccs után az élet háborítatlanul folyik tovább, az ellenfelekből akár még barátok is lehetnek. Mindig
előttem lebeg a legendás sportbarátság Dalnoki Jenő, akik még emlékeznek rá, puha vagy Jenő, és Sándor
Csikar, a legendás jobbszélső barátsága, akik a meccsen gyilkos ellenfelek voltak. Amikor történelmünk
legutóbbi fordulata bekövetkezett, a politikai élet új alakítói mindannyian megegyeztek abban, hogy a
demokratikus politikai versengés stílusa leginkább a sportbélihez kell, hogy hasonlítson, és egy darabig ez
nagyvonalaiban hasonló is volt. Így aztán átment a köztudatba, hogy a többségi döntéssel elfogadott
szabályrendszer minden félre kötelező. Az ellenfelek nem ellenségek és egymás emberi méltóságát becsülik
meg a gratulációval. Végül a meccs lefújása után az eredményt nem illik vitatni, legfeljebb nyilvánvaló és
bizonyítható szabálysértés esetén. Az utóbbi időben sajnos a közéletben szokássá vált, egyelőre szerencsére
csak szóban, verbálisan, figyelmen kívül hagyni a demokrácia fenti polgári értelmezését és helyébe a
politikai élet kisszámú, de igen hangos résztvevője a demokráciát kezdi úgy értelmezni, hogy az eredmény
csak akkor legális és demokratikus, ha a többség az ő álláspontját fogadja el vagy őt választja meg,
máskülönben nem. A magam részéről ezt a felfogást egyre kevésbé tartom tolerálhatónak és egyre
fontosabbnak tartom, hogy a közélet stílusát újra a klasszikus demokrácia szabályainak, emberközpontú, az
emberi méltóságot tiszteletben tartó értelmezése szabja meg. Városunk önkormányzatának megválasztott
képviselőit, vezetőit arra buzdítom, hogy munkájukat továbbra is ebben a felfogásban végezzék. Adják meg
a tiszteletet egymásnak és politikai ellenfeleiknek, és helyreállítva, megszilárdítva ezzel a kisebb és nagyobb
közösségek politikai biztonságérzetét, megerősítve az igazi demokrácia humanizmusába vetett hitét.
Kérem Önöket, hogy az eskütételre mindenki álljon fel. Az eskü szövegében az én után mindenki mondja
majd a saját nevét! Polgármester úr külön tesz esküt, majd ezután. Az eskü befejezése után ki-ki
lelkiismerete, hite szerint teszi vagy nem teszi hozzá az "Isten engem úgy segéljen!" záradékot.
Heltai Miklós, a HVB elnöke előmondja a képviselői eskü szövegét.
Az eskü szövege: „Én, (a képviselő neve)
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is
megtartatom; helyi önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Pécel fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(A eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
(A képviselők leteszik az esküt.)
Heltai Miklós, a HVB elnöke:
Kérem, polgármester urat, hogy tegye le az esküt.
Heltai Miklós, a HVB elnöke előmondja a polgármesteri eskü szövegét.
Az eskü szövege: „Én, (a polgármester neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is
megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Pécel fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
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(A eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
(Szöllősi Ferenc polgármester leteszi az esküt.)
Szöllősi Ferenc polgármester:
Szeretném felkérni Szűcs Lajos urat, országgyűlési képviselőnket, köszöntő beszédének az elmondására.
dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő:
Mélyen tisztelt Polgármester Úr! Kedves Képviselő Hölgy és Urak! Tisztelt Péceliek! Ahogy tanár úr az
előbb elmondta, 2014-ben háromszor is kértük már az önök véleményét. Először Magyarország, az
Országgyűlés összetétele, majd később az Európa parlamenti választások, és legvégül pedig október 12-én
helyi közügyeinkben, kik képviseljenek bennünket. Az újkori demokrácia történetében először 5 évre. Önök
nagyon komoly felhatalmazást kaptak, és innen is gratulálok a megszerzett eredményhez és azt szeretném
önöknek kívánni, hogy ezzel az eredménnyel, ahogy az előbb letett esküben is mondták, Pécel fejlődését
mozdítsák elő. Az elmúlt napokban ez már a hatodik alkalom ebben az új választókerületben, hogy alakuló
ülésen vehetek részt. Nem azért önök az utolsók, mert ide akartam a legkevésbé eljönni, hanem azért, mert
önök tartották meg legutoljára az alakuló ülést. Az októberi választás után viszonylag gyorsan, 15 napon
belül meg kell tartani az alakuló üléseket. Október 23-a miatt ez eléggé szűk határidőkkel volt lehetséges.
Mindenütt elmondtam, hogy a legfontosabb dolog, hogy a bizalommal tudjanak élni. A bizalom egy olyan
kis furcsa állat, amit nagyon nehéz magunkhoz édesgetni, nagyon félénk jószág, és az első gyanús
alkalommal el is hagy bennünket. Éppen ezért arra szeretném önöket kérni, hogy nagyon óvatosan bánjanak
ezzel a furcsa kis jószággal, a bizalommal, mert ez a legfontosabb az önök életében. Ameddig megvan a
bizalom, addig az önök munkája is biztos alapokon lehet. A következő kérésem az, hogy legyenek
következetesek és kitartóak abban a munkában, amit elkezdtek, mert ennek a településnek az életében a
helyi önkormányzat nagyon fontos szerepet játszik. Templomokban szokott elhangozni az a mondat, hogy
meg szokták korholni azokat, akik nem jöttek el. Én arra szeretném önöket kérni, hogy ahol alacsony volt a
részvétel, az is jelent valamit. Azokat az embereket is kell képviselniük, így a legfontosabb teendőjük a
következő időszakban a hallgatás vagy méginkább a meghallgatás. Azoknak az embereknek a
meghallgatása, akiknek az érdekeit önök képviselik itt, ezen a településen. Ehhez a munkához, ehhez a
meghallgatáshoz szeretnék nagyon sok kitartást, következetességet, jó egészséget és sok munkát kívánni, no
meg azt, hogy legyenek vidámak, mosolygósak, ahogy ezt a polgármester úr szokta mondani. Ha így lesz,
akkor ezt a furcsa jószágot, a bizalmat meg is lehet tartani. Ennek a településnek az országgyűlési
képviselőjeként egy dolgot ígérhetek, ahogy eddig is, ezután is itt leszek önökkel, itt leszek veletek, ezt a
munkát közösen kell folytatnunk és közösen is fogjuk folytatni. Jó munkát hozzá.
Heltai Miklós, a HVB elnöke:
A Helyi Választási Bizottság elnöki minőségemben szeretnék kérni 1 percet, a két hölgynek, akik fönt ülnek
és a harmadiknak, a választási bizottság és a választóközönség nevében szeretnék egy csokor virágot átadni.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Köszönjük szépen, tanár úr a figyelmességüket. Külön köszönöm a drága feleségemnek azt a kitartást,
amivel az eddigi tevékenységemet végig kísérte és helytállt helyettem a családban, amíg én nem voltam
otthon. Köszönöm. Megkérem Heltai tanár urat, hogy az esküokmányok aláírását kezdje el a képviselőkkel.
(A képviselők és a polgármester aláírják az esküokmányt.)
(Petőfi Sándor Férfikórus énekel.)
Szöllősi Ferenc polgármester:
Heltai tanár úr! Engedd meg, hogy elmondjam a tisztes nagyérdeműnek, hogy a mai napon vetted át az
aranydiplomádat az egyetemen. Szívből gratulálunk a tanár úrnak!
Heltai Miklós, a HVB elnöke:
Ez amilyen öröm egyrészt, oly nagy mértékben figyelmeztet az idő múlására.
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Szöllősi Ferenc polgármester:
Köszönöm szépen a közreműködésedet és valamennyi választási bizottsági tagnak a közreműködést. Mi
csak televízión kísértük figyelemmel a választást. Embert próbáló feladat lehetett reggel 6-tól ott ülni és
legtöbb helyen éjfél utánig elvoltak a szavazóbiztosok. Nem tudunk eléggé hálásak lenni a munkájukért.
Örömmel jelentem azt is, hogy mindenfajta atrocitás, visszaélés nélkül zajlott Pécelen a választás, a
legnagyobb rendben, és azt még nagyobb örömmel, amilyen eredmény született. Ez csak merő önzés, nézzék
el nekem. Folytatnánk a testületi ülést hagyományos módon.

2. napirendi pont
Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
Szöllősi Ferenc polgármester:
Még mielőtt ezt bárki félreértené, hogy ez a legfontosabb, törvény írja elő, hogy erről most határozatot kell
hozni. Nem ez lett volna a legfontosabb dolog, de azért fontos. (Ismerteti a határozati javaslatot.) Tudni
kell, hogy eddig az önkormányzatoknak kellett kitermelni a polgármester és az alpolgármesterek fizetését,
mostantól a kincstár fogja folyósítani. Szeretném bejelenteni érintettségemet. Van valakinek ezzel
kapcsolatban hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a polgármesteri illetményt illetően.
(A szavazáson jelen van 9 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
325/2014. (X. 22.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés d) pontja és (6) bekezdése alapján úgy határoz, hogy Szöllősi Ferenc
polgármester illetményét 2014. október 12. napjától 523.500 Ft/hó összegben, költségtérítését 78.525 Ft/hó
összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről értesítse a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest
Megyei Igazgatóságát.
Felelős: Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző
Határidő: 2014. október 30.

3. napirendi pont
Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III. 4.) önkormányzati
rendelet módosítására
(Szöllősi Ferenc polgármester ismerteti a rendeletalkotási javaslatot.)
Szöllősi Ferenc polgármester:
Van valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele, hozzászólása? Nincs. Kérem, szavazzunk.
(A szavazáson jelen van 9 fő képviselő.)

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
rendeletalkotási javaslatot fogadta el:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestületének 34/2014. (X. 22.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szöllősi Ferenc polgármester:
Szeretném megkérni az Ossó János zenekart, hogy amíg a rendelet kihirdetésre kerül, játsszanak nekünk.
(Az Ossó János Fúvószenekar játszik.)
Szöllősi Ferenc polgármester:
Köszönjük szépen. Mindig örömmel hallgatunk benneteket.

4. napirendi pont
Javaslat szavazatszámláló bizottság megválasztására
(Szöllősi Ferenc polgármester ismerteti az előterjesztést.)
Szöllősi Ferenc polgármester:
A szavazatszámláló bizottság elnökének Tóthné Szentandrássy Csillát javaslom, tagoknak Zsadányi Zsoltot,
és Karsai András képviselőket. Szóban kellene nyilatkoznotok, hogy elvállaljátok-e a bizottságban való
részvételt.
Tóthné Szentandrássy Csilla képviselő:
Igen, vállalom.
Zsadányi Zsolt képviselő:
Igen.
Karsai András képvsielő:
Igen.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Szeretném elmondani, hogy nagyon nehéz 5 évnek nézünk vélhetően elébe. Ha a nehézségeket nem is
vesszük alapul, csak a kitűzött feladatot és azokat a munkákat, amelyeket szeretnénk megvalósítani,
mindenképp szükségessé teszi azt, hogy két alpolgármestere legyen a városnak. A 4 év folyamán
figyelemmel kísérhettem azt, hogy a Barna milyen ember feletti erőfeszítéssel próbált úrrá lenni a
problémákon. Úgy határoztunk, hogy külön választjuk az alpolgármesteri feladatokat. Lesz egy
gazdálkodásért felelős alpolgármesterünk és lesz egy műszaki alpolgármesterünk, aki a városfejlesztéssel és
a város üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat kezeli. Tesszük ezt azért, mert egészséges, ép emberekre van
szükség a vezetésben, nem leharcolt emberekre. Mindenkinek joga van a Képviselő-testületben is a család, a
magánélet gyakorlásához. Ahogy ez eddig zajlott, minden volt, csak nem család és nem magánélet. Ezen
szeretnénk egy kicsit változtatni. Ezért döntöttünk úgy, hogy két alpolgármestere lesz a városnak. Akik
közöttünk dolgoznak, látták, hogy mennyi munkát végzünk, hisz részesei voltak ezeknek a munkáknak. Aki
nem látta, arra kérem, hogy higgye el, nem egyemberes munka. Szeretném megkérdezni a szavazatszámláló
bizottság tagjait, hogy hozzájárultok-e ahhoz, hogy a megválasztásotok nyilvános ülésen történjen?
(A képviselők mikrofonon kívül egyhangú igennel válaszolnak.)
Szöllősi Ferenc polgármester:
Köszönöm. A három képviselő bejelentette érintettségét. Két szavazás lesz, először a három tag
elfogadásáról, majd külön az elnökről kell szavazni. Kérem, szavazzunk a három tag elfogadásáról.
(A szavazáson jelen van 9 fő képviselő.)
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Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
326/2014. (X. 22.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 5/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet 41. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy az
alpolgármesterek titkos szavazással történő megválasztására szavazatszámláló bizottságot választ.
A szavazatszámláló bizottság tagjai: Tóthné Szentandrássy Csilla,
Zsadányi Zsolt,
Karsai András

Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Szöllősi Ferenc polgármester:
Kérem, szavazzunk az elnök személyéről.
(A szavazáson jelen van 9 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
327/2014. (X. 22.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 5/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet 41. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy az
alpolgármesterek titkos szavazással történő megválasztására a szavazatszámláló bizottság elnökének Tóthné
Szentandrássy Csillát választja meg.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont
Javaslat alpolgármesterek megválasztására
(Az alpolgármester-jelöltek nem kérték e napirendi pont zárt ülésen való tárgyalását.)
Szöllősi Ferenc polgármester:
A két javasolt személy Fazekas Barna, aki az elmúlt 4 esztendőben rengeteget bizonyított, hogy mennyire
alkalmas főállású alpolgármesterként, és társadalmi megbízatású alpolgármesterként pedig Podmaniczki
József úr, aki eddig is a városfejlesztési bizottság vezetését végezte, a legjobban ő volt benne ebben a
feladatban. Mindketten bejelentették érintettségüket. A szavazatszámláló bizottságot kérem, hogy bonyolítsa
le a titkos választást. Megkapják a képviselők a szavazólapot, melyet úgy kell kezelni, hogy amennyiben
egyetértenek vele, módosítás nélkül kell az urnába dobni, amennyiben nem értenek vele egyet, át kell húzni a
nevet. (Ismerteti a határozati javaslatokat.)
(A szavazatszámláló bizottság lebonyolítja a titkos szavazást.)
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Tóthné Szentandrássy Csilla képviselő:
Mint a szavazatszámláló bizottság elnöke kihirdetem a szavazatszámlálás eredményét. Főállású
alpolgármester választása, jelölt: Fazekas Barna. Urnában lévő szavazatok száma: 9 db. Urnában lévő
érvénytelen szavazatok száma 0 db. Urnában lévő érvényes szavazatok száma 9 db. Igen szavazat 9 db. Nem
szavazat: 0 db. A megválasztott főállású alpolgármester: Fazekas Barna 9 igen, 0 nem szavazattal.

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással 9 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
328/2014. (X. 22.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése és 75. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy 2014. október 22.
napjától Fazekas Barnát főállású alpolgármesterré választja meg.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről értesítse a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest
Megyei Igazgatóságát.
Felelős: Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző
Határidő: 2014. október 30.

Tóthné Szentandrássy Csilla képviselő:
Társadalmi megbízatású alpolgármester választása, jelölt: Podmaniczki József. Urnában lévő szavazatok
száma: 9 db. Urnában lévő érvénytelen szavazatok száma 0 db. Urnában lévő érvényes szavazatok száma 9
db. Igen szavazat 8 db. Nem szavazat: 1 db. A megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármester:
Podmaniczki József 8 igen, 1 nem szavazattal. Gratulálunk.

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással 8 igen, 1 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
329/2014. (X. 22.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy 2014. október 22. napjától Podmaninczki
Józsefet társadalmi megbízatású alpolgármesterré választja meg.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntéssel összefüggő adminisztrációs intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző
Határidő: 2014. október 30.
(A szavazatszámláló bizottság titkos szavazás eredményéről készült jegyzőkönyve jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)

Szöllősi Ferenc polgármester:
Szeretnék megkérni mindenkit, hogy álljanak fel, a két alpolgármester eskütétele következik.
Szöllősi Ferenc polgármester előmondja az alpolgármesteri eskü szövegét.
Az eskü szövege: „Én, (az alpolgármester neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is
megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Pécel fejlődésének előmozdítása érdekében
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lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(A eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
(Fazekas Barna és Podmaniczki József alpolgármesterek leteszik az esküt és alárják az esküokmányokat.)
Szöllősi Ferenc polgármester:
Gratulálunk a megválasztott alpolgármestereknek. Biztosak vagyunk benne, hogy tehetségüket a város javára
fogják kamatoztatni.

6. napirendi pont
Javaslat az alpolgármesterek díjazásának, valamint költségtérítésének megállapítására
Szöllősi Ferenc polgármester:
Az előterjesztés kettő határozati javaslatot tartalmaz, egyszerű többséget igényel. Az alpolgármesterek
díjazásáról szól, amit szintén törvény ír elő. Az I. határozati javaslat: Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy Fazekas Barna főállású alpolgármester illetményét
2014. október 22. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: az Mötv. 80. § (1) bekezdés szerinti illetménye:
471.150 Ft/hó, - a Kttv. 141. § (6) bekezdés b) pontja szerinti idegennyelv-tudási pótléka: 23.190 Ft/hó,
illetménye összesen: 494.340 Ft/hó az illetménye mindösszesen (a kerekítés szabályai szerint): 494.300
Ft/hó. A Képviselő-testület Fazekas Barna főállású alpolgármester költségtérítését a Mötv. 80. § (3)
bekezdése alapján 74.145 Ft/hó, összegben állapítja meg. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy
döntéséről értesítse a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságát.
Van valakinek a határozati javaslattal kapcsolatban észrevétele, kérdése? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk a határozati javaslatról.
(A szavazáson jelen van 9 fő képviselő.)

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
330/2014. (X. 22.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy Fazekas Barna
főállású alpolgármester illetményét 2014. október 22. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
- az Mötv. 80. § (1) bekezdés szerinti illetménye: 471.150 Ft/hó
- a Kttv. 141. § (6) bekezdés b) pontja szerinti idegennyelv-tudási pótléka: 23.190 Ft/hó
- Illetménye összesen: 494.340 Ft/hó
Illetménye mindösszesen (a kerekítés szabályai szerint): 494.300 Ft/hó
A Képviselő-testület Fazekas Barna főállású alpolgármester költségtérítését a Mötv. 80. § (3) bekezdése
alapján 74.145 Ft/hó összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről értesítse a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest
Megyei Igazgatóságát.
Felelős: Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző
Határidő: 2014. október 30.
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Szöllősi Ferenc polgármester:
A II. határozati javaslat: Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) és (3) bekezdése alapján úgy határoz, hogy
Podmaniczki József társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 22. napjától 235.575
Ft/hó összegben, költségtérítését 35.336 Ft/hó összegben állapítja meg. A Képviselő-testület felkéri a
jegyzőt, hogy a döntéssel összefüggő adminisztratív intézkedéseket tegye meg.
Van valakinek a határozati javaslattal kapcsolatban észrevétele, kérdése? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk a határozati javaslatról.
(A szavazáson jelen van 9 fő képviselő.)

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
331/2014. (X. 22.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 80. § (2) és (3) bekezdése alapján úgy határoz, hogy Podmaniczki József társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 22. napjától 235.575 Ft/hó összegben,
költségtérítését 35.336 Ft/hó összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntéssel összefüggő adminisztratív intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző
Határidő: 2014. október 30.

7. napirendi pont
Tájékoztató a képviselők megválasztásából eredő határidős kötelezettségekről
Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző:
Tisztelettel köszöntöm önöket. Nem szeretném igazán rabolni az időt, csak az újonnan megválasztott
képviselőknek, illetve már a régebb óta képviselőknek szeretnék néhány dátumot elmondani, ami nagyon
fontos és a munkájuk végzéséhez nélkülözhetetlen. A hatályos jogszabályok szerint a képviselőknek a
megválasztásuktól számított 30 napjuk van arra, hogy összeférhetetlenségi nyilatkozatot tegyenek. 30 napjuk
áll rendelkezésre arra, hogy a vagyonbevallásukat megtegyék, illetve ez a 30 napos terminus vonatkozik
arra, hogy a NAV-nál a köztartozásmentes adózói adatbázisba a felvételüket kérelmezzék. Minderről írásban
fogjuk a képviselő hölgyet és az urakat tájékoztatni, megjelölni a hivatalban azt a kollégát, akit majd a
kérdéseikkel keresni tudnak. Ez a november 11-e nagyon fontos dátum lesz. Még egy fontos közlendőm van.
A választások napján hatályban lévő jogszabály szerint a képviselőknek 3 hónapon belül a Kormányhivatal
által szervezett felkészítő tanfolyamon kell részt venni, ahol az önkormányzatok működésével kapcsolatos
jogi szabályokat, eljárásrendet fogják majd részletesen tanulmányozni. Erre a Kormányhivatal tájékoztatása
szerint, december első napjaiban fog sor kerülni, de természetesen a konkrét időpontjáról is fogjuk önöket
írásban tájékoztatni. Köszönöm szépen.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Nagyon szépen megköszönjük minden jelenlévőnek ezt a kitartó türelmet, amivel végig kísérték ezt a
testületi ülést. A többi is hasonlóképpen zajlik, mindenkit szeretettel várunk a testületi ülésekre is. A Ossó
János Fúvószenekar és a Petőfi Sándor Férfikórus segítségével befejezésképpen elénekeljük a Szózatot,
majd pedig várom önöket egy frissítőre és egy szendvicsre az étteremben. Köszönöm mindannyiójuknak a
megjelenést.
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(A jelenlévők közösen eléneklik a Szózatot.)
A polgármester 19 óra 40 perckor bezárja az ülést.

K. m. f.

PH.

Szöllősi Ferenc
polgármester

Koncsekné dr. Kovács Ágnes
jegyző

