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30/2010.  
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Művelődési Házban megtartott 2010. október 11.-én 18 óra 00 perckor megtartott 
alukuló képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Pékó Tamás polgármester 
  Sztraka László képviselő 
  Falb Zoltán  képviselő 

Leiner Márta képviselő 
  Tóth Roland képviselő 
  
Igazoltan távol van:-  
 
Meghívottak: Petók Zoltán Gyuláné HVB elnök 

Dr. Máténé Dr. Hajnal Piroska körjegyző 
 

Lakosság részéről 4 fő. 
 
Straka László korelnök köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy 
a képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitotta. 
 
A napirend elfogadására tesz javaslatot Sztraka László korelnök, amelyet utána szavazásra 
bocsájt. 
Napirendi pont: 
1.) Választási eredmények ismertetése, megbízó levelek átadása 
 Előterjesztés: Petók Zoltán Gyuláné HVB elnök 
2.) Képviselők eskütétele 
 Előterjesztő: Petók Zoltán Gyuláné HVB elnök 
3.) Polgármester eskütétele 
 Előterjesztő: Petók Zoltán Gyuláné HVB elnök 
4.) Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
 Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester 
5.) Polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
6.) Bizottság (ügyrendi) megalakítása 
 
A napirendet a testület egyhangúlag elfogadta.  
 
1.)Napirend: választási eredmények ismertetése, megbízó levelek átadása 
 
Petók Zoltán Gyuláné HVB elnök ismertette a választási eredményeket, majd gratuláció 
mellett átadta a megbízó leveleket. 
 
2.)Napirend: képviselők eskütétele 
  
Petók Zoltán Gyuláné HVB elnök kéri a jelenlévőket, hogy az eskü idejére álljanak fel és 
felolvasás után a képviselők esküt tettek. 



 2 

 
A képviselők esküokmányt írtak alá.  
 
3.)Napirend: polgármester eskütétele 
 
Petók Zoltán Gyuláné HVB elnök kéri a jelenlévőket, hogy az eskü idejére álljanak fel és 
felolvasás után a polgármester esküt tett. 
A polgármester esküokmányt írt alá. 
 
 4.)Napirend: alpolgármester megválasztása, eskütétele 
 
Az ülés vezetését ezek után a korelnök átadta a polgármesternek. 
A polgármester kéri, hogy az ügyrendi bizottság megválasztásával folytassák, mivel az 
alpolgármester választás lebonyolításához is már szavazat számlálás miatt szükség van rá. 
 
Javaslom, hogy a Leiner Mártát elnöknek, Falb Zoltánt és Tóth Rolandot tagnak válasszuk 
meg az ügyrend bizottságba. 
 
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: 
 
 148/2010. (10.11.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi 
Bizottság elnökének Leiner Márta képviselőt, a Bizottság tagjainak Falb 
Zoltán képviselőt és Tóth Roland képviselőt megválasztotta.   
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 

 
Pékó Tamás polgármester ismertette az alpolgármester választásra vonatkozó jogszabályokat. 
Javaslata, hogy az alpolgármester Sztraka László képviselő legyen és a szavazó lapra a neve 
felkerüljön 
 
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: 
 
 149/2010. (10.11.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alpolgármester szavazásra a szavazólapra Sztraka László képviselőt 
veszi fel jelöltként. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 
 

Sztaka László jelölt nem kéri a zárt tárgyalás tartását. Viszont az ügyrendi Bizottság elnöke a 
titkos szavazás lebonyolítására kéri, hogy szünetet rendeljen el a polgármester. 
 
A szünet után Pékó Tamás polgármester kéri az ügyrendi bizottság elnökét, hogy ismertesse 
az eredményt. 
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Leiner Márta ügyrendi bizottság elnöke a csatolt melléklet szerinti eredményt ismertette.  
 
Pékó Tamás polgármester kéri, hogy aki a választás eredményét elfogadja az igennel 
szavazzon.  
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: 
 
 150/2010. (10.11.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Sztraka Lászlót 
alpolgármesternek megválasztotta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 
 

Ezt követően Sztraka László alpolgármester e minőségében is esküt tett és eskü okmányt írt 
alá. 
 
5.)Napirend: polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Sztraka László alpolgármester ismerteti a tiszteletdíjas polgármesterre vonatkozó szabályokat. 
Javaslata, hogy a polgármester tiszteletdíját 3,5 szorzóval állapítsák meg, amely 135.275.-Ft 
tiszteletdíj. 
 
Pékó Tamás polgármester bejelentette személyes érintettségét, valamint, hogy a költség 
térítésnél a költség átalányt választja és a szavazás idejére a termet elhagyja. 
 
A testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: 
 
 151/2010. (10.11.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Pékó Tamás 
polgármester tiszteletdíját 2010. október 3. napjától havi 135.275.-Ft 
összegben állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 

 
Sztraka László alpolgármester a polgármester költség térítéseként a tiszteletdíj 30 %-át 
javasolja megállapítani. 
 
A testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: 
 
 152/2010. (10.11.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Pékó Tamás 
polgármester költségátalányát 2010. október 3. napjától a 
tiszteletdíjának  30 %-ában állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 
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Pékó Tamás polgármester visszahívták a terembe. 
 
Pékó Tamás polgármester ismerteti az alpolgármesterre vonatkozó szabályokat. 
Javaslata, hogy az alpolgármester tiszteletdíját 60.000.-Ft-ban állapítsák meg.  
 
Sztraka László alpolgármester bejelentette személyes érintettségét, valamint, hogy a költség 
térítésnél a költség átalányt választja és a szavazás idejére a termet elhagyja. 
 
A testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: 
 
 153/2010. (10.11.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Sztraka László 
alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 3. napjától havi 60.000.-Ft 
összegben állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 

 
Pékó Tamás polgármester az alpolgármester költség térítéseként a tiszteletdíj 20 %-át 
javasolja megállapítani. 
 
A testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: 
 
 154/2010. (10.11.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Sztraka László 
alpolgármester költségátalányát 2010. október 3 . napjától a 
tiszteletdíjának  20 %-ában állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 

 
Sztraka László alpolgármestert visszahívták a terembe. 
 
Pékó Tamás polgármester javaslata, hogy a képviselők tiszteletdíja az előzőekben 
megállapított 30.000.-Ft maradjon. A rendelet továbbra hatályban lesz így, ha módosításra 
igény lesz akkor azt majd megteszik a későbbiek során. 
 
 
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, az ülést 19 óra 00 perckor a polgármester 
bezárta. 

K.m.f. 
 

 
 
Pékó Tamás    Sztraka László  Dr. Máténé Dr. Hajnal Piroska 
Polgármester   korelnök    körjegyző 
 


