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Szám: At-118- 17/2010. 
         
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én,  
              18,30 órakor a Művelődési házban tartott alakuló nyilvános képviselő-testületi üléséről 
 
Jelen vannak: 
- Szavazati jogosultsággal: 
Fodor Béla    polgármester    
Bódai Tibor   képviselő 
Németh József     képviselő  
Mayer Gyula   képviselő 
Somogyi Lászlóné    képviselő 
    
 
- Tanácskozási jogosultsággal: 
Pappné Szóka Lilla   körjegyző 
Rosta Attila    HVB elnöke 
Bogdán Nikolett   jkv.vezető 
 
- Lakosság részéről:   
15 fő 
 
Távol van: 
-----------    
 
Bódai Tibor az alakuló ülés levezető elnöke köszönti a nyilvános alakuló ülésen a lakosság 
részéről megjelent érdeklődőket, a Helyi Választási Bizottság elnökét és tagjait, meghívott 
vendégeket, a polgármestert, a képviselő-testület tagjait, körjegyző asszonyt és a hivatal 
dolgozóit. Az ünnepélyes alakuló ülés nyitányaként felkéri a jelenlévőket a Himnusz 
meghallgatására. 
 
A nyilvános képviselő-testületi ülés határozatképességét megállapítja arra figyelemmel, hogy a 
szavazásra jogosultak közül 5 fő közül 5 fő jelen van - majd az ülést megnyitja. 
 
Az alakuló ülés napirendjére az írásban kiküldött meghívó (Meghívó a jkv. 1. számú melléklete) 
szerint az alábbi javaslatot teszi: 
     



   N a p i r e n d : 
 
Tárgy:          Előadó: 
 
1.)Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója     Rosta Attila 

a választás eredményéről, megbízólevelek átadása                           HVB elnöke 
                                                                       
 

2.) A polgármester és az önkormányzati képviselők eskütététele    Rosta Attila 
                                               HVB elnöke 
       

3.) A polgármester programjának ismertetése      Fodor Béla  
         polgármester 
 

4.)Az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság megválasztása    Pappné Szóka Lilla                          
         körjegyző   
  
 

5.) A polgármester illetményének megállapítása     ÜszSzB elnöke 
 

6.)A polgármester költségáltalányának megállapítása     Pappné Szóka Lilla 
         körjegyző 

    
7.)Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról    Pappné Szóka Lilla 

szóló 7/2005.(VII.1.) rendelet módosítása                        körjegyző  
        

8.)Alpolgármester választás titkos szavazással, eskütététele    Fodor Béla  
          polgármester 
 

9.)Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása     Fodor Béla 
                                                                                                                     polgármester 
        
   
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5  „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
„tartózkodás” nélkül elfogadja. 

   
N a p i r e n d            t á r g y a l á s a : 

 
1.) N a p i r e n d :  Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 
választás eredményéről 
      Előadó: Rosta Attila HVB elnöke  
(Előterjesztés a jkv. 2. számú melléklete)  
 
Bódai Tibor levezető elnök:   felkéri Rosta Attilát, a Helyi Választási Bizottság elnökét  a 
választás lebonyolításáról készített tájékoztató ismertetésére 
 
Rosta Attila HVB elnök: szó szerint ismerteti a tájékoztatót 
 



Bódai Tibor levezető elnök:  Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a tájékoztatóval 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Bódai Tibor levezető elnök: Elrendeli a szavazást a tájékoztató elfogadásáról 
 
A Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója elfogadása tárgyában 5  
„igen” szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül az alábbi határozatot hozza: 
    
   117/2010./X.14./  Kt. határozat: 
   Adásztevel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
   tudomásul veszi a Helyi Választási Bizottság elnökének  
   tájékoztatóját a 2010. október 3-án lezajlott települési  
   önkormányzati képviselő és polgármester választásról és a 
   választás eredményéről. 
   Köszönetét fejezi ki a Helyi Választási Bizottság és a Helyi  

Választási Iroda tagjainak lelkiismeretesen végzett 
munkájáért. 

    
Megállapítja, hogy a megbízólevelek átadásával Adásztevel  
Község Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi  
összetétellel megalakult: 

    
Fodor Béla polgármester 

   Bódai Tibor képviselő 
   Németh József képviselő 
   Mayer Gyula képviselő 
   Somogyi Lászlóné képviselő     
 
   Utasítja a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges  

intézkedések megtételére.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Fodor Béla polgármester  
 Pappné Szóka Lilla körjegyző  

 
 
2.) N a p i r e n d : A polgármester és az önkormányzati képviselők eskütétele, 
megbízólevelek átadása 
Előadó: Rosta Attila HVB elnök                                
( A polgármester által aláírt eskü szövege a jkv. 3. számú melléklete, a képviselők által aláírt eskü 
szövege a jkv. 4. számú,) 
 
Bódai Tibor levezető elnök: felkéri a HVB elnökét, hogy a polgármestertől az esküt vegye ki. 
 
Rosta Attila HVB elnök: felkéri a polgármester urat, hogy az ünnepélyes eskütételhez álljon fel 
és mondja utána az eskü szövegét: 
 



„ Én, .......................... esküszöm, hogy hazámhoz a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot 
megőrzöm; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Adásztevel fejlődésének 
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem 
( A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engme úgy 
segéljen!” 
Rosta Attila HVB elnök: Megállapítja, hogy a megválasztott polgármester a jogszabályban előírt 
esküt letette. Ezt követően Fodor Béla polgármesternek a következő 4 éves ciklusró szóló 
Megbízólevelet átadja. 
 
Bódai Tibor levezető elnök: elrendeli a szavazást a polgármester eskütétele tárgyában: 
 
A Képviselő-testület a polgármester eskütétele tárgyában  5  „igen” szavazattal, „nem” szavazat 
és „tartózkodás” nélkül az alábbi határozatot hozza:    
 
   118/2010.(X.14.) Kt. Határozat  
   A képviselő-testület megállapítja, hogy  

Fodor Béla polgármester  
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 

LXIV.  
törvény 1. §. (7) bekezdése szerinti esküt jelen  jegyzőkönyv 

3.  
sz. melléklete szerinti esküokmánnyal letette. 

 
Bódai Tibor levezető elnök: felkéri  a HVB elnökét, hogy a képviselőktől az esküt vegye ki. 
 
Rosta Attila HVB elnök: felkéri a képviselőket, hogy az ünnepélyes eskütételhez álljanak fel és 
mondják utána az eskü szövegét: 
 
„Én, ................................................. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű 
leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra 
jutott titkot megőrzöm; a képviselői tisztségemből eredő feladataimat Adásztevel fejlődésének 
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
( A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy 
segéljen!” 
 
Rosta Attila HVB elnök: Megállapítja, hogy a megválasztott képviselők a jogszabályban előírt 
esküt letették. Ezt követően a képviselőknek a következő 4 éves ciklusra szóló Megbízólevelet 
átadja. 
 
Bódai Tibor levezető elnök: elrendeli a szavazást a képviselők eskütétele tárgyában: 
 
A Képviselő-testület a képviselők eskütétele tárgyában  5  „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
„tartózkodás” nélkül az alábbi határozatot hozza:    
 
 
   119/2010(X.14) Kt. Határozat 



   A képviselő-testület megállapítja, hogy  
Bódai Tibor képviselő 
Németh József képviselő 

   Mayer Gyula képviselő 
   Somogyi Lászlóné képviselő     

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 

LXIV.  
törvény 1. §. (7) bekezdése szerinti esküt jelen  jegyzőkönyv  

4.  
sz. melléklete szerinti esküokmánnyal letették. 

 
 
3.) N a p i r e n d : Polgármesteri program ismertetése  
Előadó:         Fodor Béla polgármester   
(Polgármesteri program a jkv. 5. sz. melléklete) 
 
Bódai Tibor levezető elnök: felkéri Fodor Béla polgármester urat programjának ismertetésére. 
 
Fodor Béla polgármester: szó szerint ismerteti a jegyzőkönyv mellékletében szereplő programját. 
 
Bódai Tibor levezető elnök: megköszöni Fodor Béla polgármesternek programja ismertetését, 
majd megkérdezi a képviselő-testületet, hogy a programmal kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Bódai Tibor levezető elnök: elrendeli a szavazást a polgármesteri program elfogadásáról: 
 
 
A Képviselő-testület a polgármester programját  5  „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
„tartózkodás” nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
   120/2010.(X.12.) Kt.határozat: 
   Adásztevel Község Önkormányzati Képviselő-testülete Fodor 
   Béla következő 4 éves ciklusra szóló programját elfogadja. 
   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, 
   hogy az Önkormányzat következő 4 évre vonatkozó 
Gazdasági    Programját a polgármester programjának figyelembevételével 
   dolgozza ki, és a választást követő 6 hónapon belül terjessze a 
   Képviselő-testület elé elfogadásra. 
   Felelős: Fodor Béla polgármester 
                 Pappné Szóka Lilla körjegyző  
   Határidő: 2011. március 31. 
 
 
4.) N a p i r e n d : Az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 



Előadó:  Pappné Szóka Lilla körjegyző  
(Előterjesztés a jkv. 6. sz. melléklete) 
 
Bódai Tibor levezető elnök: kéri a körjegyző asszonyt az előterjesztés ismertetésére.  
 
Pappné Szóka Lilla körjegyző: az előterjesztést szó szerint ismerteti és kéri a testület tagjait, 
tegyenek javaslatot az ÜSZSZB tagjaira. 
 
Bódai Tibor levezető elnök: Köszöni a körjegyző asszony előterjesztését, majd kéri a Képviselő-
testület tagjait, hogy tegyenek javaslatot az ÜSZSZB tagjaira az előterjesztésben foglaltak 
figyelembevételével. 
 
Fodor Béla polgármester: az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottságba Németh Józsefet, Mayer 
Gyulát és Somogyi Lászlónét javasolja megválasztani. Kezdeményezi, hogy a három fő közül az 
elnök Somogyi Lászlóné, az elnökhelyettes pedig Mayer Gyula legyen 
 
Több javaslat nem hangzott el. 
 
Bódai Tibor levezető elnök: elrendeli a szavazást Fodor Béla polgámester által tett javaslat 
elfogadásáról, miszerint az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság tagjai a következő 
személyek legyenek: 
1.)Somogyi Lászlóné elnök 
2.)Mayer Gyula elnökhelyettes 
3.)Németh József tag 
 
A Képviselő-testület az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról   5  
„igen” szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
   121/2010.(X.14.) Kt. Határozat: 
   Adásztevel Község Önkormányzati Képviselő-testülete az  
   Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottságba az alábbi  
   személyeket választja: 

         1.) Somogyi Lászlóné elnök 
         2.) Mayer Gyula elnökhelyettes 
         3.)Németh József tag 

   A Képviselő-testület felkéri a polgámestert és a körjegyzőt,  
   gondoskodjon az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság  
   tagjainak a Szervezeti és Működési Szabályzatban történő  
   átvezetésről. 
   Felelős: Fodor Béla polgámester 
                 Pappné Szóka Lilla körjegyző  
   Határidő: azonnal 
 
 
5) N a p i r e n d : Polgámester illetményének megállapítása 
Előadó:       Somogyi Lászlóné az ÜSZSZB elnöke  
(Előterjesztés a jkv.7. sz. melléklete) 
 



 
Bódai Tibor levezető elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Fodor Béla 
polgámester úrral történt előzetes egyeztetés alkalmával bejelentette, hogy az illetményének  
megállapításával kapcsolatos döntéshozatalban személyes érintettsége miatt nem kíván részt 
venni.  
Megkérdezi polgármester urat, bejelentését fenntartja-e? 
 
Fodor Béla polgármester: bejelentését továbbra is fenntartja 
 
Bódai Tibor levezető elnök: elrendeli a szavazást Fodor Béla polgámester illetményének 
megállapítására vonatkozó döntéshozatalból való kizárásáról: 
 
A képviselő-testület Fodor Béla polgámester illetménye megállapítására vonatkozó 
döntéshozatalból való kizárásáról 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
   122/2010.(X.14.) Kt. Határozat: 
   Adásztevel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 
helyi    önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 14. §. /2/ 
   bekezdésében foglaltak értelmében Fodor Béla polgármester 
   személyes érintettsége miatt tett bejelentésére a polgármester 
   illetményének megállapítása napirendről történő szavazásakor 
a    döntéshozatalból kizárja. 
   Utasítja a levezető elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról 
   gondoskodjon. 
   Felelős: Bódai Tibor levezető elnök  
   Határidő: azonnal 
 
Bódai Tibor levezető elnök: Mivel az Ügyrendi és Szavzatszámláló Bizottságot ezen ezen ülésen 
választottuk meg, előzetesen ülésezni javaslatukról nem tudtak. Ezt most kell megtenniük. Ezért 
szünetet rendel el a bizottság ülésezésének időszakára.  
 
SZÜNET : 19,38 órától 19,45 óráig  
 
 
Bódai Tibor levezető elnök bejelenti, hogy az ülés folytatódik 19,45 órakor. Az ülés 
határozatképességét megállapítja arra figyelemmel, hogy a szavazásra jogosult 5 főből mindenki 
jelen van. Felkéri Somogyinét, az ÜSZSZB elnökét javaslatuk ismertetésére.  
 
Somogyi Lászlóné ÜSZSZB elnöke: Szószerint felolvassa az előzetesen kiküldött polgármester 
illetményéről szóló előterjesztést és megjegyzi, hogy Fodor Béla ugyanannyi összegben kéri 
illetményének megállapítását, mint amennyi összeg volt 2010.október 3-a előtt, emelésre nem tart 
igényt. 
 
Ezt követően, mint az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
határozatát a polgármester illetménye összegére vonatkozóan az alábbiak szerint: 
 
   ÜSZSZB határozat: 



   Az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság Fodor Béla,  
   Adásztevel Község Polgármestere illetményének összegére 
   2010. október 4-től Adásztevel Önkormányzata szervezeti és 
   működési szabályzatáról szóló 7/2005.(VII.01. Rendelet 69. 
§-a    értelmében – figyelemmel A polgármesteri tisztség 
ellátásának    egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjál    szóló 1994. évi LXIV. Törvényt (Ptv) 3-4. §-aira- 
38.650 Ft-os    illetményalap és 7,28 szorzó figyelembevételével 
281.372 Ft/hó,    azaz kétszáznyolcvanegyezer-
háromszázhetvenkettő forint    összegben tesz javaslatot. 
   Utasítja a Bizottság elnökét a javaslat Képviselő-testület elé 
   terjesztésére 
   Felelős: Somogyi Lászlóné ÜSZSZB elnöke 
                           Határidő: azonnal 
 
Bódai Tibor levezető elnök: Kérdezi, hogy van-e hozzászólás? 
Megállapítja, hozzászólás nem hangzott el, elrendeli a szavazást az ÜSZSZB által az illetményre 
tett javaslat, 281.372 Ft/hó összeg elfogadásáról: 
 
A képviselő-testület Fodor Béla polgármester illetményének megállapításáról 4 „igen” szavazat, 
„nem” szavazat és  „tartózkodás” nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 
 
   123/2010.(X.14) Kt. határozat: 
   Adásztevel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a  
   Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az  
   önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXVI .    Törvény 3-4. §-ai értelmében az Ügyrendi és 
Szavazatszámláló    Bizottság  2/2010.(X.14.) határozatában foglalt 
javaslat     figyelembevételével Fodor Béla, Adásztevel 
Község     Polgármestere illetményét 2010. október 4-től 
kezdődő hatállyal    281.372 Ft összegben állapítja meg. 
   Utasítja az alpolgármestert és a körjegyzőt a szükséges  
   intézkedések megtételére. 
   Határidő: Azonnal 
   Felelős: alpolgármester és Pappné Szóka Lilla körjegyző 
 
  
 
6.) N a p i r e n d : Polgármester költségátalányának megállapítása 
Előadó:       Pappné Szóka Lilla körjegyző  
(Előterjesztés a jkv. 8. sz. melléklete) 
 
Bódai Tibor levezető elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Fodor Béla 
polgármester úrral történt előzetes egyeztetés alkalmával bejelentette, hogy a költségátalányának 
megállapításával kapcsolatos döntéshozatalban személyes érintettsége miatt nem kíván részt 
venni.  
Megkérdezi polgármester urat, bejelentését fenntartja-e? 



 
Fodor Béla polgármester: bejelentését továbbra is fenntartja 
 
Bódai Tibor levezető elnök:elrendeli a szavazást Fodor Béla polgármester költségátalányának 
megállapítására vonatkozó döntéshozatalból való kizárásáról: 
 
A képviselő-testület Fodor Béla polgármester költségátalányának  megállapítására vonatkozó 
döntéshozatalból való kizárásáról 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
   124/2010.(X.14.) Kt. Határozat: 
   Adásztevel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 
helyi    önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 14. §. /2/ 
   bekezdésében foglaltak értelmében Fodor Béla polgármester 
   személyes érintettsége miatt tett bejelentésére a polgármester 
   illetményének megállapítása napirendről történő szavazásakor 
a    döntéshozatalból k i z á r j a. 
   Utasítja a levezető elnököt, hogy a határozat végrehajtásáról 
   gondoskodjon. 
   Felelős: Bódai Tibor levezető elnök 
   Határidő: Azonnal 

 
Bódai Tibor levezető elnök: felkéri a napirend előterjesztőjét, a körjegyző asszonyt előterjesztése 
ismertetésére. 
 
Pappné Szóka Lilla körjegyző: Fodor Béla polgármester részére a 2006-2010. választási 
ciklusban is költségátalány volt megállapítva. Újonnan történő megválasztását követően is úgy 
nyilatkozott, hogy 2010. október 4-től továbbra is költségátalányt kér. 2010. január 1-től a 
polgármesteri költségátalány adó és járulékköteles, nyilatkozat alapján azzal szemben költség 
számolható el. Jelenleg az illetményének 22,89 %-a a költségátalányának összege 100 forintra 
kerekítve. Megjegyzi, hogy a Polgármester Úr költségátalány összegének emelésére nem tart 
igényt.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. 
 
Bódai Tibor levezető elnök:elrendeli a szavazást Fodor Béla polgámester költségátalányáról : 
 
A képviselő-testület Fodor Béla polgámester költségátalányáról  4 „igen” szavazattal, „nem” 
szavazat és „tartózkodás” nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
   125/2010.(X.14) Kt. határozat: 
   Adásztevel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a  
   Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az  
   önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXVI.    Törvény 18. §-ai értelmében a Fodor Béla polgármesternek a 
   polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő tevékenysége 
   során felmerülő költségei megtérítésére, kérelmére,  



   költségátalányt állapít meg. 
   A költségátalány mértéke a mindenkori illetményének 22,89 
%-   ával egyenlő 
   Utasítja az alpolgármestert és a körjegyzőt a szükséges  
   intézkedések megtételére. 
   Határidő: Azonnal 
   Felelős: alpolgármester és Pappné Szóka Lilla körjegyző 
 
Bódai Tibor levezető elnök: tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a polgármester és 
képviselők eskütételével, valamint a polgármester programjának elfogadásával, illetményének és 
költségátalányának megállapításával a képviselő-testület megalakultnak tekinthető. Ezért az ülés 
további vezetését a polgármesternek átadja. 
 
Fodor Béla polgármester: az ülés vezetését átveszi 
  
7.) N a p i r e n d : Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2005.(VII.1) rendelet módosítása 
Előadó:       Pappné Szóka Lilla körjegyző  
(Előterjesztés a jkv. 9. sz. melléklete) 
 
Fodor Béla polgármester: felkéri a körjegyző asszonyt előterjesztése és a rendelet-tervezet 
ismertetésére. 
 
Pappné Szóka Lilla körjegyző: az előterjesztést és rendelet-tervezetet szó szerint ismerteti. 
 
Fodor Béla polgármester:  megköszöni az előterjesztést, majd kéri a hozzászólásokat. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fodor Béla polgármester elrendeli a szavazást a Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadása tárgyában: 
 
A képviselő-testület a  Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezet 
tárgyában  5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
   8/2010.(X.18.) rendelet: 
   Adásztevel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a  
   Szervezeti és Működési Szabályzatáról a jkv. 10. sz. 
melléklete    szerinti rendeletet alkotja. 
   A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a rendelet  
   kihirdetéséről gondoskodjon. 
   Határidő: azonnal 
   Felelős: Pappné Szóka Lilla körjegyző  
    
  
8.) N a p i r e n d : Alpolgármester választás titkos szavazással, eskütétel  
Előadó:       Fodor Béla polgármester   



(Előterjesztés a jkv. 11. sz. melléklete) 
 
Fodor Béla polgármester: Szó szerint ismerteti az előterjesztést.  
Szóbeli kiegészítést tesz az alábbiak szerint: Adásztevel településen társadalmi megbízatású 
alpolgármestert kell választani. Jelenleg nincs alpolgármestere a településnek, mivel az előző 
ciklus alpolgármestere Antal György Dezső a választásokon nem indult. 
Kihangsúlyozza, hogy az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot. 
Az önkormányzati munka során mindig jönnek feladatok, amelyekben jó döntést kell hozni. A 
választásokból kifolyólag 4 fő olyan képviselő dolgozik a testületben, akik közül mindegyikre  
alpolgármesterként rá tudná bízni a települést. Sokat gondolkodott az alpolgármester személyét 
illetően, mindegyik képviselő mellett szóltak pozitív és negatív érvek. A 4 fő közül a legjobbat 
szeretné javasolni.  
Polgármesteri jogköréből adódóan Adásztevel település alpolgármester tisztére Bódai Tibor 
települési képviselőt javasolja. 
Megjegyzi, hogy a 4 képviselő közül őt tartja a legrátermettebbnek, sokat tett a faluközösségért 
és egy ciklust kivéve, amikor nem választották meg képviselőnek, mindegyik önkormányzati 
ciklusban aktívan részt vett a képviselő-testület munkájában. 
 
További hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fodor Béla polgármester: elrendeli az alpolgármester választását titkos szavazással. Tájékoztatja 
a jelenlévőket, hogy az alpolgármester választása az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság 
közreműködésével, titkos szavazással történik. A képviselő-testület tagjai a bizottságtól egy-egy 
szavazólapot kapnak, amelyen igennel vagy nemmel szavazhatnak az alpolgármesternek javasolt 
személyre. 
Az alpolgármester megválasztásához minősített többség – tehát a képviselő-testület tagjai több, 
mint 50 %-ának érvényes „igen” szavazata – szükséges. A szavazás menetét a bizottság felügyeli 
és végzi el a szavazatszámlálást. Ezt követően az eredményt közzéteszik. 
Ezután felkéri az ÜSZSZB-t, hogy az alpolgármester választást bonyolítsa le. 
A szavazás lebonyolítása idejére szünetet rendel el. 
 
S Z Ü N E T: 20,29 órától 20,45 óráig. 
 
Fodor Béla polgármester: bejelenti, hogy a nyilvános alakuló ülés folytatódhat. Az ülés 
határozatképességét megállapítja arra figyelemmel, hogy a szavazásra jogosult 5 főből mindenki 
jelen van.  
Felkéri az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy az alpolgármester 
választásának eredményét ismertesse. 
 
Somogyi Lászlóné ÜSZSZB elnöke: Ismerteti az alpolgármester választás eredményét.  
(Az alpolgármester választásáról készült külön jegyzőkönyv ezen jegyzőkönyv 12. számú 
melléklete) 
 
Fodor Béla polgármester: megköszöni a bizottság munkáját. Kéri a képviselő-testület, hogy titkos 
szavazás eredményét – alpolgármester: Bódai Tibor- fogadja el. A határozathozatalt elrendeli. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő 
határozatot hozza: 



 
   126/2010. X.14.) Kt. határozat: 
   Adásztevel Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
   tudomásul veszi az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság 
   tájékoztatóját az alpolgármester megválasztásáról. 

A képviselő-testület megállapítja, hogy a képviselő-testület
  megbízatásának időtartamára az alpolgármester: Bódai Tibor  

települési képviselő. 
 
 
Fodor Béla polgármester: gratulál Bódai Tibor alpolgármesterré választásához.  
Felkéri Bódai Tibort, hogy alpolgármesteri minőségben az esküt tegye le. 
Esküvevő: Fodor Béla polgármester 
( Az eskü Bódai Tibor alpolgármester által aláírt szövege a jkv. 13. számú melléklete) 
 
„Én, .................................................................esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és 
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; az alpolgármesteri tisztségemből eredő 
feladataimat Adásztevel fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem. 
( A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen. 
 
Fodor Béla polgármester:  megállapítja, hogy az alpolgármester az esküt letette. 
Ezután megadja a szót a megválasztott alpolgármesternek. 
 
Bódai Tibor alpolgármester: köszöni a képviselő-testület megtisztelő bizalmát, megválasztását. 
Ígéri, hogy próbál tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában, és egyben segíteni a 
polgármesterét is.  
 
További hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület Bódai Tibor alpolgármester eskütétele tárgyában  5 „igen” szavazattal, 
„nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
   127/2010.(X.14.) Kt. határozat: 
   A képviselő-testület megállapítja, hogy Bódai Tibor  
   alpolgármester az 1994. évi LXIV. Törvény 1. §.(7) 
bekezdése    szerinti esküt jelen jegyzőkönyv  14. sz. melléklete szerinti 
   esküokmánnyal letette. 
 
 
9) N a p i r e n d : Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása 
Előadó:       Fodor Béla polgármester   
(Előterjesztés a jkv. 15. sz. melléklete) 
 
 



Fodor Béla polgármester: az előterjesztést és javaslatát  az alpolgármester tiszteletdíjára 
vonatkozóan ismerteti. Megjegyzi, hogy az önkormányzat ez évi költségvetésében 24.600 Ft 
összeggel tervezték. Véleménye szerint úgy tisztességes, ha az idei évet ezzel az összeggel 
állapítjuk meg. Jövőre ismét dönthet a testület a tiszteletdíj összegéről. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Bódai Tiborral történt előzetes egyeztetés alkalmával 
bejelentette, hogy tiszteletdíjának megállapításával kapcsolatos döntéshozatalban személyes 
érintettsége miatt nem kíván részt venni. 
Megkérdezi Bódai Tibort, hogy bejelentését fenntartja-e? 
 
Bódai Tibor alpolgármester: bejelentését továbbra is fenntartja 
 
 
A képviselő-testület Bódai Tibor alpolgármesteri tiszteletdíjának  megállapítására vonatkozó 
döntéshozatalból való kizárásáról 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
   
   128/2010.(X.14.) Kt. Határozat: 
   Adásztevel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 
helyi    önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 14. §. /2/ 
   bekezdésében foglaltak értelmében Bódai Tibor 
alpolgármester    személyes érintettsége miatt tett bejelentésére 
alpolgármester    illetményének megállapítása napirendről történő 
szavazásakor a    döntéshozatalból k i z á r j a. 
   Utasítja a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról  
   gondoskodjon. 
   Felelős: Fodor Béla polgármester  
   Határidő: Azonnal 
 
Fodor Béla polgármester: a határozathozatalt követően ismét javasolja az alpolgármester 
tiszteletdíjának 24.600 Ft /hó összegben való meghatározását. Ezután kéri a hozzászólásokat, 
javaslatokat. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fodor Béla polgármester elrendeli a szavazást javaslatáról: az alpolgármester részére 24.600 
Ft/hó összegű tiszteletdíj megállapításáról: 
 
A képviselő-testület Bódai Tibor alpolgármester tiszteletdíja megállapítása tárgyában 4 „igen” 
szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő határozatot hozza. 
    
 
   129/2010.(X.14.) Kt. határozat: 
   Adásztevel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a  
   Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az  
   önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV.    Törvény 4. §-a értelmében Bódai Tibor Adásztevel Község 
   alpolgármestere tiszteletdíját 2010. október 14-től kezdődő 



   hatállyal 24.600 Ft/hó , azaz huszonnégyezer-hatszáz forint 
   összegben állapítja meg. 
   Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
   Határidő: Azonnal 
   Felelős: Fodor Béla polgármester 
 
 
10.) N a p i r e n d : Egyéb ügyek 
Előadó:       Fodor Béla polgármester   
 
 
10.1,Egyéb tájékoztatók 
Előadó: Pappné Szóka Lilla körjegyző 
(Előterjesztés a jkv. 16. sz. melléklete) 
 
Pappné Szóka Lilla körjegyző: Az alakuló üléssel, a képviselői tiszteletdíjjal, a képviselői és 
alpolgármesteri költségek megtérítésével, a bizottsági szerkezettel, összeférhetetlenséggel, 
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban tájékoztatást nyújt a képviselő-testület tagjai számára. 
Megjegyzi, hogy amennyiben bárkinek kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az önkormányzat 
hivatalában a képviselők ügyfélfogadási időn kívül bármikor tájékozódhatnak. 
 
További hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
 
 
10.2. Kolontáron bekövetkezett gátszakadás kárenyhítéséhez segítségnyújtás 
( Előterjesztő: Fodor Béla polgármester) 
 
Fodor Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Pápai Többcélú 
Kistérségi Társulás megkereste önkormányzatunkat, hogy amennyiben módunkban áll, 
támogassuk a 2010. október 3-án történt vörösiszap katasztrófa károsultjait. 70.000 Ft összegű 
pénzügyi támogatást – adományt – javasol megállapítani. 
 
További hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fodor Béla polgármester elrendeli a szavazást javaslatáról: 70.000 Ft összegű pénzügyi 
támogatás Kolontáron bekövetkezett gátszakadás kárenyhítéséhez  
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
    
   130/2010.(X.14.)Kt. Határozat: 
   Adásztevel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a  
   Kolontáron bekövetkezett gátszakadás kárenyhítéséhez a  
   polgármester által eddig nyújtott személyi és tárgyi eszközök 
   biztosításával egyetért. 



   A fentieken túl további segítségképpen 2010. évi 
költségvetése    terhére egyszeri 70.000 Ft összegű pénzügyi 
támogatást –     adományt- állapít meg, amely 
összeget a Pápai Többcélú     Kistérségi Társulás 
11748045-15589679 számú elszámolási    számlájára rendel utalni. 
   Felhatalmazza a PTKT Munkaszervezetének vezetőjét, hogy 
az    adomány továbbításáról gondoskodjon. 
   Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
   Határidő: Azonnal 
   Felelős: Fodor Béla polgármester  
 
 
Somogyi Lászlóné képviselő: Bejelenti, hogy előzetes megbeszélés alapján a képviselők 1 havi 
tiszteletdíjukról lemondanak a vörösiszap katasztrófa károsultjai javára. 
 
 
10.3. A T-mobiltól kapott információk alapján tájékoztatja a jelenlévőket, hogy megkezdődött az 
adászteveli víztoronynál (glóbusz) az erősítő felszerelése. Várhatóan október végére Adásztevel 
területén teljes körű lesz a szolgáltatás lefedettsége. 
 
 
10.4. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az idősek napját 2010. november 13-án 

javasolja megtartani, mivel októberben volt a választás és az ünnepek nagy része is hétvégére 
esik. 

 
A képviselők hozzászólás és vita nélkül egyetértenek a polgármester javaslatával. 
 
További hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 
 
Fodor Béla polgármester:  megköszöni a nyilvános képviselő-testületi ülésen jelenlévőknek a 
részvételt.  
Zárszóként felhívja  a jelenlévőket, hogy az ülés bezárása előtt hallgassák meg a Szózatot. 
 
Fodor Béla polgármester: a nyilvános alakuló ülést 21,30 órakor bezárja 
  
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 
Fodor Béla      Pappné Szóka Lilla 
polgármester     körjegyző 
 
 
 



 
 
117/2010.(X.14.)Kt.számú határozat: 2010. október 3-án lezajlott választásról és annak 
eredményéről szóló HVB tájékoztató jóváhagyása 
 
118/2010.(X.14.)Kt.számú határozat: polgármester eskütétele 
 
119/2010.(X.14.)Kt.számú határozat: képviselők eskütétele 
 
120/2010.(X.14.)Kt.számú határozat: polgármesteri program jóváhagyása 
 
121/2010.(X.14.)Kt.számú határozat: Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 
megválasztása 
 
122/2010.(X.14.)Kt.számú határozat:  Fodor Béla polgármester illetménye megállapításánál 
döntéshozatalból való kizárása 
 
123/2010.(X.14.)Kt.számú határozat: Fodor Béla polgármester illetményének megállapítása 
2010. október 4-től 281.372 Ft  
 
124/2010.(X.14.)Kt.számú határozat: Fodor Béla polgármester költségátalányának 
megállapításánál döntéshozatalból való kizárása 
 
125/2010.(X.14.)Kt.számú határozat: Fodor Béla polgármester részére 2010. október 4-től 
mindenkori illetményének 22,9 %-val megegyző mértékű költségátalány megállapítása 
 
126/2010.(X.14.)Kt.számú határozat: Alpolgármester választás eredményének tudomásul 
vétele: Alpolgármester Bódai Tibor 
 
127/2010.(X.14.)Kt.számú határozat: Bódai Tibor alpolgármester eskütétele 
 
128/2010.(X.14.)Kt.számú határozat: Bódai Tibor alpolgármester tiszteletdíjának 
megállapításánál döntéshozatalból való kizárása 
 
129/2010.(X.14.)Kt.számú határozat: Bódai Tibor alpolgármester részére 2010. október 14-től 
24.600 Ft/hó összegű tiszteletdíj megállapítása 
 
130/2010(X.14.) Kt. számú határozat: Kolontáron bekövetkezett gátszakadás kárenyhítéséhez 
70.000 Ft összegű pénzügyi támogatás megállapítása 

  
 
 


