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A d á s z t e v e l  
 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 30. napján 18 órakor 
megtartott alakuló képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8561 Adásztevel, Árpád u. 64. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 30. napján 

18 órakor megtartott alakuló képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Adásztevel – Művelődési ház kisterme. 
 
Az ülés típusa: Alakuló. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Fodor Béla polgármester, Somogyi Lászlóné, Németh József, 

Major Zsolt és Szalai Péter képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László jegyző 
- Kardos Anett jkv. vezető 
- Péterné Zeles Alíz HVB elnök 
 

A lakosság részéről megjelent polgár: 9 fő. 
 
Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (1) bekezdése 
szerint a képviselő-testület az alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását köve-
tő tizenöt napon belül tartja meg. Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti. (Mötv. 
43. § (2) bek.) A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy ülés határozatképes, mert az 5 képvi-
selő közül mindenki jelen van, az ülést megnyitja.  
Felkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel, s énekeljék el együtt a Himnuszt. 
Jelenlévők elénekelték a Himnuszt. 
 
Fodor Béla polgármester a meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 
 

N A P I R E N D : 
 

T á r g y : E l ő a d ó : 
  
1./ A 2019. október 13-i önkormányzati képviselők és polgár-                   Péterné Zeles Alíz 
     mester választás eredményéről tájékoztatás                                                  HVB elnök 
 
2./ Települési önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele                Fodor Béla                                   
                                                                                                                           polgármester               
                                                                                                                                                                                       
3./ Alpolgármester megválasztása és eskütétele                                                 Fodor Béla                                                                                                                   
                                                                                                                           polgármester         
                                                                                                                                                                            
4./ Polgármester illetményének és az alpolgármester tiszteletdíjának                Fodor Béla                                                                                                                                      
     rögzítése                                                                                                        polgármester                                                                          
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5./ Települési önkormányzati képviselők tiszteletdíja megállapítása                 Fodor Béla                                                                  
                                                                                                                           polgármester                

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre 
tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta 
következő határozatát: 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztés- 
ben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok megtárgyalásá-
ra.  
 

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 2019. október 13-i önkormányzati képviselők és polgármester vá- 
                                 lasztás eredményéről tájékoztatás                                                 
   E l ő a d ó :   Péterné Zeles Alíz HVB elnök 
  (Szóbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester felkéri Péterné Zeles Alízt, Adásztevel HVB elnökét, hogy a vá-
lasztás eredményéről szóló tájékoztatóját tartsa meg, s adja át a megválasztott polgármester-
nek és önkormányzati képviselőknek a megbízóleveleket. 
 
Péterné Zeles Alíz HVB elnök a 2019. október 13-i helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek választása Adásztevel HVB jegyzőkönyvei alapján ismerteti a választás adatait 
és eredményeit. Ezt követően gratulál a megválasztott polgármester úrnak és a képviselőknek, 
majd átadja a megbízóleveleiket. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
                            
2./ N a p i r e n d :  Települési önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele 
  E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester    
    (Szóbeli előterjesztés) 
 
a) Települési önkormányzati képviselők eskütétele 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Mötv. 28. § (2) bekezdése 
alapján, az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén,  a képviselő-testület 
előtt az 1. melléklet szerinti szöveggel esküt tesz és erről okmányt ír alá. Felkéri a 
jelenlévőket, hogy álljanak fel. Felkéri Péterné Zeles Alíz HVB elnök asszonyt, hogy a 
képviselőktől az esküt vegye ki. 
 
Péterné Zeles Alíz HVB elnök az alábbiak szerint kiveszi az esküt a képviselőktől: 
 
Én, ………………………..(eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; Adásztevel önkormányzati képviselő tisztségemből eredő feladataimat Adász-
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tevel fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom.  
(Az eskütevő meggyőződése szerint)  
Isten engem úgy segéljen!   
 
A képviselők letették az esküt, majd ezt követően aláírják az esküokmányt. 
 
Péterné Zeles Alíz HVB elnök kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
b)  Polgármester eskütétele 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Mötv. 63. §-a alapján, a pol-
gármester megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt és erről okmányt ír 
alá. Az eskü szövegét az 1. melléklet tartalmazza. Elmondja, hogy a polgármester jogai és kö-
telezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. Fel-
kéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel. Felkéri Péterné Zeles Alíz HVB elnök asszonyt, hogy a 
polgármesteri esküt vegye ki.  
 
Péterné Zeles Alíz HVB elnök az alábbiak szerint kiveszi az esküt a polgármestertől: 
 
Én, Fodor Béla becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; Adásztevel 
polgármestere tisztségemből eredő feladataimat Adásztevel fejlődésének előmozdítása érdek-
ében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  
(Az eskütevő meggyőződése szerint)  
Isten engem úgy segéljen!  
 
Fodor Béla polgármester letette az esküt, majd ezt követően aláírja az esküokmányt. 
 
Péterné Zeles Alíz HVB elnök felhívja a képviselő-testület tagjainak a figyelmét, hogy az 
Mötv. 39. § (1) bekezdése szerint, az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt 
követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti va-
gyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához 
csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének 
(e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. Az Mötv. 39. 
§ (2) bekezdése szerint, a vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtá-
sáig – az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdí-
jat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. Az Mötv. 72. § (4) bekezdése értelmé-
ben, a polgármester, a nem képviselő-testületi tag alpolgármester is köteles vagyonnyilatkoza-
tot tenni, a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok sze-
rint.  
 
3./ N a p i r e n d : Alpolgármester megválasztása és eskütétele 
  E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az Mötv. 74. § (1) bekezdése 
értelmében, a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, főpol-
gármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: alpolgármester) 
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választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert 
saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával 
keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.  
Javasolja, hogy alpolgármesternek Somogyi Lászlóné képviselőt válassza meg a képviselő-
testület. Elmondja, hogy már öt éve vezették a falut, közmegelégedésre. Matild nagyon jól 
helytállt a polgármester helyettesítése terén, s a társadalmi munkákban is rendszeresen részt 
vett. Megkérdezi Somogyi Lászlónét, hogy megválasztása esetén vállalja-e az alpolgármesteri 
tisztséget? 
 
Hozzászólás:  
 
Somogyi Lászlóné képviselő hozzászólásában elmondja, hogy vállalja az alpolgármesteri 
tisztség ellátását, amennyiben a képviselő-testület megválasztja erre a tisztségre. 
 
Fodor Béla polgármester javasolja, hogy a titkos szavazás lebonyolítására a képviselő-
testület 3 fős ad-hoc Szavazatszámláló Bizottságot határozattal válassza meg. Az ad-hoc 
Szavazatszámláló Bizottságba Németh József, Major Zsolt és Szalai Péter képviselőket ja-
vasolja megválasztani.  
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Adásztevel Község 
Önkormányzat alpolgármestere megválasztásának titkos szavazása lebonyolításá-
ra ad-hoc Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, melybe Németh József, Major 
Zsolt és Szalai Péter képviselőket választja meg. 
 

Fodor Béla polgármester a szavazás lebonyolítására 5 perc szünetet rendel el. 
 
Az ad-hoc Szavazatszámláló Bizottság a tagjai közül Németh József képviselőt választotta 
meg elnökének. 
Ezt követően Németh József, az ad-hoc Szavazatszámláló Bizottság elnöke kiosztja az 
alpolgármester választás szavazólapjait a képviselő-testület tagjainak, melyen „Igen, Nem, 
Tartózkodom” szavak szerepelnek. Elmondja, hogy közülük a megfelelőt kell megjelölni, a 
szavazólapot kétszer össze kell hajtani, s az urnába kell dobni. 
A szavazást követően a Szavazatszámláló Bizottság a szavazatokat megszámolja, s Németh 
József, az ad-hoc Szavazatszámláló Bizottság elnöke tájékoztatja a jelenlévőket a titkos 
szavazás eredményéről: 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással, minősített többség-
gel, 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében meghozta következő határozatát: 
 

84/2019.(X.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete titkos szavazással, 
minősített többséggel Somogyi Lászlóné Adásztevel Kossuth u. 44. sz. alatti lakos 
képviselőt választotta meg Adásztevel Község Önkormányzat alpolgármesterének. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. november 14.  
Felelős: Fodor Béla polgármester 

Kelemen László jegyző 



6 
 

 

Fodor Béla polgármester elmondja, hogy az alpolgármester asszonynak ebben a tisztségé-
ben is le kell tennie az esküt a képviselő-testület előtt. Kéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel. 
Felkéri Somogyi Lászlóné alpolgármester asszonyt, hogy mondja utána az eskü szövegét: 
         
Én, Somogyi Lászlóné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
Adásztevel alpolgármester tisztségemből eredő feladataimat Adásztevel fejlődésének előmoz-
dítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  
(Az eskütevő meggyőződése szerint)  
Isten engem úgy segéljen!   
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester letette az esküt, majd ezt követően aláírja az esküokmányt. 
 
 
4./ N a p i r e n d : Polgármester illetményének és az alpolgármester tiszteletdíjának rög-                   
                                zítése 
  E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester 
    (Szóbeli előterjesztés) 
 
a) A polgármester illetménye               
 
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy az Mötv. 71. § (2) szabályozza a polgármester il-
letményét: A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármes-
tere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegye-
zik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegé-
szítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. (997.170,-Ft) 
A (4) bekezdés szerint: A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

 a) 40 %-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; (398.868-Ft, 
100,-Ft-ra kerekítve 398.900,-Ft) 

Tehát a képviselő-testületnek a polgármester illetménye összege tekintetében nincs mérlege-
lési lehetősége. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző javasolja, hogy a polgármester úr illetményét a jogszabálynak meg-
felelően, bruttó 398.900,-Ft összegben rögzítse a képviselő-testület. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, 1 tartózkodás ellenében meghozta következő határozatát: 
 

85/2019.(X.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fodor Béla főállású 
polgármester illetményét - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján - bruttó 398.900,-Ft összegben rögzíti. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. november 14.  
Felelős: Fodor Béla polgármester 

Kelemen László jegyző 
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Hozzászólás: 
 

Kelemen László jegyző hozzászólásában elmondja, hogy az Mötv. 71 § (6) bekezdése sze-
rint a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult. 

 
b) Az alpolgármester tiszteletdíja 
 
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a társadalmi megbízatású alpol-
gármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjához viszonyítva, 
az Mötv. 80. §-ában meghatározott keretek között állapítja meg a képviselő-testület. A pol-
gármesteri tiszteletdíj 90 %-a a felső korlát (179.500,-Ft, 100,- Ft-ra kerekítve), ezen belül 
mérlegelhet a képviselő-testület. Javasolja, hogy az alpolgármester tiszteletdíját 40.000,-Ft 
összegben állapítsa meg a képviselő-testület.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Major Zsolt képviselő támogatja a polgármester úr javaslatát. 
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen szava-
zattal, 1 tartózkodás ellenében meghozta következő határozatát: 
 

86/2019.(X.30.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének ha-
tározata: 
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Somogyi Lászlóné 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját - Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján 
- bruttó 40.000,-Ft összegben állapítja meg. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék. 
Határidő: 2019. november 14.  
Felelős: Fodor Béla polgármester 

Kelemen László jegyző 
 
 
5./ N a p i r e n d : Települési önkormányzati képviselők tiszteletdíja megállapítása 
   E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés) 
 
Fodor Béla polgármester részletesen ismerteti a jegyző úr rendelethez készített előterjeszté-
sét, valamint a rendelet-tervezetet, melyet a képviselő-testület tagjai előzetesen megkaptak, 
tanulmányozhattak. A tervezetben – előzetes egyeztetések szerint – 20.000,-Ft/hó összegű 
tiszteletdíj szerepel, az önkormányzati költségvetésben is ekkora összeggel terveztek. Javasol-
ja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás:  
 
Németh József képviselő támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.  
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

11/2019.(XI.5.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete a települési önkormányzati képviselők tisztelet-
díjáról  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
Fodor Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” pályázaton 
4.999.482,-Ft támogatást nyert Adásztevel Község Önkormányzata. Ebből a támogatásból a 
József Attila utca 1-59. sz. ingatlanai előtt újul meg a járda. Ezt követően részletesen ismerteti 
a Támogatói okiratot. 
 
Üdvözli a képviselő-testületben Szalai Péter új képviselőt, elmondja, hogy számít a munkájá-
ra. 
 
Ezt követően, az öt éves önkormányzati ciklus lezárásaként, megköszönte a képviselő-testület 
munkáját, s tagjainak egy díszdobozba rendezett borválogatást nyújtott át. 
 
Somogyi Lászlóné alpolgármester megköszönte az elmúlt ciklusban végzett lelkiismeretes 
munkáját, s neki is átnyújtotta a díszdobozba rendezett borválogatást. 
 
 
Fodor Béla polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése, 
vagy bejelentése? 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Fodor Béla polgármester kéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel, s az alakuló ülés zárásaként 
énekeljék el a Szózatot. 
Jelenlévők elénekelték a szózatot. 
 
Fodor Béla polgármester - mivel közérdekű hozzászólás nem volt - megköszöni a jelenlé-
vőknek az aktív közreműködést, s az alakuló ülést 18 óra 41 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 

 
 

 
                            Fodor Béla Kelemen László 
                           polgármester                                                             jegyző 
                             


