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Adásztevel Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8561 Adásztevel 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 10. napján 19 

órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Adásztevel – Polgármesteri Hivatal tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai:  Fodor Béla polgármester, Somogyi Lászlóné alpolgármester, Major 

Zsolt és Németh József képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 
- Kelemen László jegyző 
- Kardos Anett jkv. vezető 

  
A lakosság részéről nem jelent meg senki. 
 
Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel csak Böröczky Ákos képviselő hiányzik, aki 
előzetesen kimentette magát, munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen.  
A meghívón szereplő napirendi pontot javasolja kiegészíteni ”Honlap karbantartása” napirendi 
ponttal.  
 
 

N a p i r e n d : 
 
 T á r g y :  E l ő a d ó : 
 
1./ A polgármester illetményének és költségtérítésének rögzítése                Kelemen László                                                                                                                                                           
      jegyző 
                                                                                                                            
2./ Honlap karbantartása     Fodor Béla 
    polgármester    
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre tett 
javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta következő 
határozatát: 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztésben 
szereplő napirendi pontok tárgyalását. 

 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Ezt köve- 
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tően részletesen ismerteti a beszámolót. Javasolja a testületnek, hogy vegyék tudomásul a 
beszámolót. 
 
Kéri a jelenlévőket, mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

  Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a jelentést a 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 és 153/2016.(XI.29.) számú lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtásáról. 
 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi ülés között, átruházott ha-
táskörben a következő polgármesteri döntések születtek: 1 fő részére családi települési támogatás 
megállapítása, 2 fő támogatásának megszüntetése (elköltöztek); 1 fő részére szülési települési tá-
mogatás megállapítása; 1 fő lakhatási települési támogatás kérelme elutasítása (kevés rezsiköltség); 
1 fő részére gyógyszer kiadási települési támogatás megállapítása; 21 fő részére rendkívüli települé-
si támogatás megállapítása. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására. 
 

 
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 :  A polgármester illetményének és költségtérítésének rögzítése 
   E l ő a d ó:      Kelemen László jegyző 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) A polgármester illetményének rögzítése  

Kelemen László jegyző előterjesztésében elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés b) pontja megállapítja, hogy az 501-1500 fő 
lakosságszámú település polgármestere esetében a polgármester illetménye az államtitkárnak a 
központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői 
illetménypótlékából álló illetménye 40 %-a, vagyis 398.868,-Ft. Az illetmény 100,-Ft-ra kerekítve 
kerülhet megállapításra. Ennek alapján javasolja, hogy a polgármester úr részére, a törvény által 
meghatározott, bruttó 398.900,-Ft/hó illetményt rögzítse határozatában a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Fodor Béla polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a polgármestereknek már régóta ígér-
ték, hogy rendezik az illetményüket. Tudni kell azt is, hogy az adóerő-képességét is figyelembe vé-
ve, azoknak a településeknek, melyek nehéz helyzetben vannak, a régi és a jelenlegi polgármesteri 
illetmény közötti különbözetét az állam kiegészítő támogatásként átvállalja az önkormányzatoktól.  
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A polgármesterek fizetését rendbe tették, csak a hivatal dolgozóiét nem. A pedagógusoké, így az 
óvónőké is rendben van, de az rosszul érinti, hogy a kisegítőké csak a minimálbér körül mozog. Így 
sajnos az is előfordulhat, hogy más, jobb jövedelmezőségű munka után néznek. Bérek tekintetében 
jelenleg ott tartanak, hogy egy pályakezdő majdnem annyit keres, mint egy 30 éve dolgozó köz-
tisztviselő. Reméli, hogy a Parlament a hivatali dolgozók bérét is rendezni fogja. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

38/2017.(I.10.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fodor Béla, Adásztevel köz-
ség polgármestere bruttó illetményét - 2017. január 1. napjától visszamenőleg - 
398.900,-Ft/hó összegben állapítja meg. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, s a határozat végrehajtá-
sáról gondoskodjon. 
Határidő: 2017. január 25. 
Felelős: Kelemen László jegyző 
 
               

b) A polgármester költségtérítésének rögzítése 

Kelemen László jegyző előterjesztésében elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése megállapítja, hogy a főállású polgármester 
havonta az illetményének 15 %-ban meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
Így a költségtérítés összege: 398.900,-Ft/hó x 15 % = 59.835,-Ft/hó. Javasolja, hogy a polgármester 
úr részére, a törvény által meghatározott, költségtérítést rögzítse határozatában a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Mivel hozzászólás nem volt, javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodás ellenében, meghozta következő határozatát: 
 

39/2017.(I.10.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fodor Béla Adásztevel köz-
ség polgármestere költségtérítését - 2017. január 1. napjától visszamenőleg - 59.835,-
Ft/hó összegben állapítja meg. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, s a határozat végrehajtá-
sáról gondoskodjon. 
Határidő: 2017. január 25. 
Felelős: Kelemen László jegyző 

 
 
2./ N a p i r e n d : Honlap karbantartása 
   E l ő a d ó:   Fodor Béla polgármester 
   (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülésen a képviselő-testület a 
135/2016.(XI.29.) határozatával úgy döntött, hogy Adásztevel település honlapja karbantartásával  
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kapcsolatos, Piller Zsolt egyéni vállalkozóval (8564 Ugod, Dózsa u. 8.) kötendő vállalkozási 
szerződést azzal a módosítással fogadta el, hogy a szerződés hatálya csak 2017. január 31. napjáig 
terjed. Ezt követően részletesen ismerteti a honlap karbantartásával kapcsolatos tájékoztatót, és a 
vállalkozó által megküldött vállalkozási szerződés-tervezetet. Javasolja, hogy a határozatukat úgy 
módosítsák, hogy a honlap karbantartási szerződés hatályát terjesszék ki 2017. december 31. 
napjáig, vagyis az új vállalkozási szerződést fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester támogatja a polgármester úr javaslatát. Javasolja, hogy hatal-
mazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

40/2017.(I.10.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 135/2016.(XI.29.) határoza-
tát az alábbiak szerint módosítja: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Adásztevel település honlapja 
karbantartásával kapcsolatos, Piller Zsolt egyéni vállalkozóval (8564 Ugod, Dózsa u. 
8.) kötendő, 2017. január 10. napján kelt vállalkozási szerződést elfogadja.  
A vállalkozási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2017. január 25. 
Felelős: Fodor Béla polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
 
Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, s a testületi ülést 19 óra 23 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Fodor Béla     Kelemen László 
                            polgármester                                                             jegyző 
 
 
 
 


