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AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
Tisztelettel  köszöntöm  Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  alakuló  ülésén
megjelenteket: képviselőtársaimat, Vörös Györgyöt a helyi választási bizottság elnökét, Baumann
Anita Gabriellát  településünk jegyzőjét, meghívott vendégeinket és nem utolsósorban a település
jelen lévő lakóit. 



Megállapítom,  hogy  az  alakuló  ülés  határozatképes, mert  a  képviselő-testület  megválasztott  7
tagjából, mindenki, azaz 7 képviselő jelen van. 
Az ülést megnyitom. 

NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirendek tárgyalásának és annak
sorrendjének elfogadását. A napirend elfogadása SZMSZ rendelkezése szerint vita nélkül, egyszerű
többséggel elfogadott határozattal történik.
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását.
Köszönöm.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  vita  nélkül,  egyhangúlag,  7 igen,  0  nem szavazattal,  0
tartózkodással az ülés meghívóban szereplő napirendjét elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

109/2014.(X.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a  2014. október 22-ei alakuló ülés
napirendjét:

Nyilvános ülés napirendje:
1.) A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választásról 

Előterjesztő: Vörös György a helyi választási bizottság elnöke

2.) Képviselő-testületi tagok eskütétele 
Közreműködik: Vörös György a helyi választási bizottság elnöke 

3.) Polgármester eskütétele 
Közreműködik: Vörös György a helyi választási bizottság elnöke 

4. ) Az SZMSZ módosítása, illetve az felülvizsgálatáról való rendelkezés 
a.) Az SZMSZ módosítása
b.) Az SZMSZ felülvizsgálata
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

5.) Ügyrendi döntés a bizottságok választásaihoz kapcsolódóan az alakuló ülésen titkos vagy nyílt 
szavazással való szavazások ügyében
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

6. ) A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

 
7.) Bizottságok külső tagjainak eskütétele 

Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

8.) Az  alpolgármester  megválasztását  lebonyolító  ad-hoc  bizottság  megválasztása,  a  titkos  szavazás
menetének meghatározása 
a.) Ad-hoc bizottság megválasztása 
b.) Titkos szavazás lebonyolításának meghatározása 
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

9. ) Az alpolgármester megválasztása
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

10.) Az alpolgármester eskütétele
Szatmári Kornélia polgármester

11.) Tájékoztatás a polgármester illetményéről  
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Előterjesztő: Baumann Anita Gabriella jegyző

12.) Polgármester költségtérítése
Előterjesztő: Baumann Anita Gabriella jegyző

13.) Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének a megállapítása 
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

14.) A gazdasági program  kidolgozására megbízás 
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

15.) Képviselői tiszteletdíjak
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

16.) Javaslat Pollák Tibor polgármester megbízatása megszűnésével összefüggő munkajogi intézkedésekre 
a.) Szabadság megváltása
b.) Végkielégítés
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

17.) Egyebek
a.)Társulási tanácsban történő képviselet
b.)Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatás
c.) Összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatás
d.)Adóhatóságoz történő bejelentési kötelezettségről tájékoztatás
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

JEGYZŐKÖNYV-HITELESÍTÓK VÁLASZTÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
SZMSZ-ünk rendelkezései  szerint  két  fő  jegyzőkönyv-hitelesítőt  választunk  minden  ülésen.  Az
alakuló  ülés  jegyzőköny-hitelesítőinek  Harta  János  és  Fehér  József  képviselőket  javaslom
megválasztani.
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással javaslatom elfogadását.
Köszönöm.

Megállapítom,  hogy a  képviselő-testületvita  nélkül,  egyhangúlag,  7  igen,  0  nem szavazattal,  0
tartózkodással  az alábbi határozatot hozta:

110/2014.(X.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület  a  2014.  október  22-ei  alakuló  ülés  jegyzőkönyv-hitelesítőinek
Harta János és Fehér József képviselőket megválasztotta.

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA

1.napirend
A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választásról 
Közreműködik: Vörös György a helyi választási bizottság elnöke

Szatmári Kornélia polgármester: 
Felkérem Vörös Györgyöt a helyi választási bizottság elnökét, ismertesse a 2014. október 12-én
lebonyolításra került önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményét.

Vörös György a ahelyi választási bizottság elnöke:
Településünkön 1802 fő rendelkezett választójoggal, ebből 922 fő (51,2 %) vett részt a szavazáson.
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán
ÁDÁND községben a helyhatósági választások eredménye a következőképp alakult:

Polgármesterjelöltekre leadott érvényes szavaztok száma: 916.
Érvénytelen szavazatok száma: 1. szavazókörben 5 db, 2. szavazókörben 1 db
Szatmári Kornélia független jelölt 506 szavazat (55,2%), Pollák Tibor független jelölt 410 szavazat
44,8%.

Név Leadott érvényes szavazatok száma, megoszlása

1.szavazókör 2.szavazókör Összesen %

1 Szatmári Kornélia
független jelölt

207 299 506 55,2

2 Pollák Tibor 
független jelölt 

205 205 410 44,8

A fentiek alapján a megválasztott  főállású polgármester Szatmári Kornélia független jelölt. 

Ismertette  a   képviselő  választás  eredményét.  A 6,  legtöbb  szavazatot  kapott  jelölt  kerül  be  a
képviselő-testületbe az alábbiak szerint:

Sorszám NÉV Kapott szavazatok száma

1. Németh Ilona 436

2. Fehér József 420

3. Bene László 399

4. Mater Zsolt 397

5. Lengyel Imre 370

6. Harta János 351

Szatmári Kornélia polgármester: 
Megköszönöm  a  választási  bizottság  elnökének  tájékoztatóját,  megkérdezem  van-e  kérdés,
észrevétel?  Nincs,  akkor  javaslom  a  tájékoztató  elfogadását.  Aki  egyetért  a  javaslattal,  kérem
kézfeltartással szavazzon!

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:

111/2014.(X.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület  a helyi választási bizottság tájékoztatóját tudomásul veszi.

2.napirend
Képviselő-testületi tagok eskütétele 
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Közreműködik: Vörös György a helyi választási bizottság elnöke 

Szatmári Kornélia polgármester: 
Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén a képviselő-testület előtt esküt tesz
az Önkormányzati törvény 1. melléklete szerinti szöveggel. 
Hagyományaink szerint Vörös Györgyöt, a Helyi Választási Bizottság elnökét kértem fel az eskü
előmondására.

Vörös György a HVB elnöke
Felkérem a tisztelt képviselőket, hogy szíveskedjenek felállni és utánam mondani az eskü szövegét.

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez  hű  leszek;  jogszabályait  megtartom  és  másokkal  is  megtartatom;  képviselői
tisztségemből  eredő  feladataimat  a  ÁDÁND  község fejlődésének  előmozdítása  érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Felkérem a képviselőket, hogy az esküokmányt írják alá.

A képviselők az esküokmányokat aláírják.

3. napirend
Polgármester eskütétele 
Közreműködik: Vörös György a helyi választási bizottság elnöke 

Baumann Anita Gabriella jegyző:
A korábbi  szabályokkal  ellentétben  a  polgármester  jogainak  gyakorlása  nem  az  eskütételhez
kapcsolódik, ugyanis jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek. Az alakuló ülésünkön
ünnepélyes keretek között sor kerül a polgármester esküjére, a Helyi Választási Bizottság elnökének
elmondása alapján.

Vörös György a HVB elnöke
Felkérem tisztelt  Polgármester Asszonyt,  hogy szíveskedjen felállni  és utánam mondani az eskü
szövegét.

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait  megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri
tisztségemből  eredő  feladataimat  a  ÁDÁND  község fejlődésének  előmozdítása  érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Felkérem tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy az esküokmányt írja alá.

A polgármester az esküokmányt aláírja.

4. napirendi pont
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Az SZMSZ módosítása, illetve az felülvizsgálatáról való rendelkezés 
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

a.) Az SZMSZ módosítása

Szatmári Kornélia polgármester

A bizottsági struktúrában egy kisebb változtatást javaslok. Településünkön eddig két bizottság, a
Szociális és a Pénzügyi Bizottság működött. Ezen nem kívánok változtatni, azonban javaslom, hogy
a Szociális Bizottság 2 települési képviselő és 1 külsős tag helyett, 3 települési képviselő taggal mű-
ködjön. 
A fentiek miatt szükséges már az alakuló ülésen az SZMSZ vonatkozó részét módosítani, az ülés
szünetében a rendeletet kihirdetni, hogy az hatályossá válva már alkalmazható legyen a bizottságok
tagjainak megválasztása napirend során.

Az írásos rendelet-tervezet megküldésre került.

Megnyitom a tervezet felett a vitát.
Kérdés?
Hozzászólás?

Amennyiben nincs szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását. A tervezet elfogadáshoz
minősített többség, azaz a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazata kell. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi döntést hozta:

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta
10/2014.(X.22.) önkormányzati rendeletét

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
2/2011. (III.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A  rendelet aláírása és kihirdetése idejére szünetet rendelek el. 

SZÜNET

(A szünet idején a jegyző megszerkeszti a rendeletet, aláírás és bélyegzés után az önkormányzat hir-

detőtábláján kifüggeszti.)

b.) Az SZMSZ felülvizsgálata

Szatmári Kornélia polgármester

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (  a  továbbiakban
Mötv.)  43. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az SZMSZ-t - az alakuló ülésen, vagy az azt követő
ülésen – az önkormányzati törvény szabályai szerint meg kell alkotni, vagy felül kell vizsgálni.
Javasolja,  hogy bízzák  meg  a  jegyzőt,  hogy a  soron  következő  ülésre  terjessze  elő  a  jelenleg
hatályos SZMSZ felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést és rendelet-tervezetet, hogy az a jelenleg
hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Szavazásra teszem az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
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Ellenszavazat?
Tartózkodás?

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:

112/2014.(X.22.) Kt. határozat

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  a  soron
következő ülésre terjessze elő a jelenleg hatályos  SZMSZ felülvizsgálatára
vonatkozó előterjesztést  és  rendelet-tervezetet,  hogy az  a  jelenleg  hatályos
jogszabályoknak megfeleljen.

Határidő: soron következő ülés
Felelős: Baumann Anita Gabriella jegyző

5. napirendi pont
Ügyrendi döntés a bizottságok választásaihoz kapcsolódóan az alakuló ülésen titkos vagy nyílt
szavazással való szavazások ügyében
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester:

A képviselő-testület döntési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy titkos vagy nyílt szavazással
választja-e meg a bizottságok tagjait és elnökeit. A nyílt vagy titkos szavazásra vonatkozó javaslat
ügyrendi kérdés. Az ügyrendi javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok egyszerű többségi szavazata
szükséges. 
Javaslom, hogy a testület  nyílt szavazással  döntsön a bizottságok tagjainak és elnökének megvá-
lasztásról.

Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfelemeléssel szavazzon. 
Ellene?
Tartózkodott?

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a bizottságok elnökeinek és tagjainak választására vonat-
kozóan a nyílt szavazásra vonatkozó javaslatot 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás-
sal elfogadta és az alábbi döntést hozta:

113/2014.(X.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület a bizottságok tagjainak és elnökének választása során nyílt
szavazással dönt.

6. napirendi pont
A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

 
Szatmári Kornélia polgármester:

A képviselő-testület  a  törvény keretei  között  önállóan  alakítja  ki  szervezetét,  határozza  meg  a
szervei  közötti  munkamegosztást.  A bizottságok  kiemelt  helyet  foglalnak  el  az  önkormányzat
szervezetében,  a  képviselő-testület  felhatalmazása  alapján  részt  vesznek  az  önkormányzati
döntéshozatalban. A képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását bizottságaira átruházhatja. A
képviselő-testület  a bizottságokat  önkormányzati  feladatainak eredményesebb ellátása érdekében
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hozza létre.
A hatályos SZMSZ-ünk szerint (50.§ (3) bek.)  Pénzügyi és Szociális Bizottságot kell választanunk.
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 3 tagú,  elnökből  és  2  tagból  áll,  akik  közül  1  fő  nem települési
képviselő. 

A következő javaslatot teszem a bizottság tagjaira:
Bizottság elnöke: BENE LÁSZLÓ

Bizottság képviselő tagja: MATER ZSOLT

Bizottság nem képviselő-tagja: DOBÁR FERENCNÉ

A jelöltek közül senki nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását

A javasolt személyek (Bene László, Mater Zsolt)bejelentették, hogy a döntés személyüket érinti, ké-
rik, hogy a testület döntsön a szavazásból kizárás kérdésében. 

Szatmári Kornélia polgármester: 
A kizárásról a testületnek vita nélkül a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szava-
zatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy Bene László és Mater Zsolt képviselőket a Pénzügyi
bizottság tagjainak és elnökének megválasztásából ne zárjuk ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze!

Ellenvélemény?
Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:

114/2014.(X.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület Bene László és Mater Zsolt  képviselőket a Pénzügyi
Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásából  nem zárja ki.

Szatmári Kornélia polgármester: 
A Bizottság tagjait, előző döntésünk értelmében nyílt szavazással választjuk meg. A bizottság tagjait
egyszerre teszi fel szavazásra.

Lengyel Imre képviselő: 
Az a módosító indítványa, hogy külön-külön szavazzanak a bizottság tagjairól.

Szatmári Kornélia polgármester: 
Szavazásra teszi fel Lengyel képviselő módosító indítványát.
Ki ért egyet azzal, hogy a bizottságok tagjairól külön-külön szavazzanak?

A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodással a módosító indítványt
elutasította. 

Szatmári Kornélia polgármester: 
Akkor szavazásra teszi fel a pénzügyi bizottság tagjait. Kérem, aki egyetért azzal, hogy Bene László
képviselőt a Pénzügyi  bizottság elnökének,  tagjainak Mater Zsolt  képviselőt és Dobár Ferencné
nem képviselő tagot megválasszuk, az kézfelemeléssel jelezze! A bizottság tagjainak megválasztá-
sához a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazata szükséges.

Ellenvélemény?
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Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület   6 igen, 0 nem szavazattal,  1 tartózkodással  az alábbi
határozatot hozta:

115/2014.(X.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület Bene László képviselőt a Pénzügyi bizottság elnökének,
tagjainak Mater  Zsolt  képviselőt  és  Dobár  Ferencné nem képviselő  tagot
megválasztotta. 

Szatmári Kornélia polgármester: 
A  SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 3 tagú, elnökből és 2 tagból áll.
Feladatai:  dönt  az  önkormányzati  segély  iránti  kérelmek  elbírálásáról,  elbírálja  a  kamatmentes
kölcsön iránti kérelmeket, dönt a szociális étkezés és az idősek nappali ellátása iránti kérelmekről,
Véleményezi a szociális tárgyú önkormányzati rendelet-tervezeteket, illetve előterjesztéseket.
Javaslataim a bizottság tagjaira:
Bizottság elnöke: FEHÉR JÓZSEF

Bizottság képviselő tagja: LENGYEL IMRE

Bizottság képviselő tagja: HARTA JÁNOS

A javasolt személyek bejelentették, hogy a döntés személyüket érinti, kérik, hogy a testület döntsön a
szavazásból kizárás kérdésében. 

Szatmári Kornélia polgármester: 
A kizárásról a testületnek vita nélkül a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szava-
zatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy a javaslatba hozott képviselőket a Szociális Bizottság
tagjainak és elnökének megválasztásából ne zárjuk ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
Ellenvélemény?
Tartózkodás?
Megállapítom,  hogy a képviselő-testület  6  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodással   az  alábbi
határozatot hozta:

116/2014.(X.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület Fehér József, Lengyel Imre és Harta János  képviselő-
ket a Szociális Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásából nem zár-
ja ki.

Szatmári Kornélia polgármester: 
A Bizottság tagjait, előző döntésünk értelmében nyílt szavazással választjuk meg.
A jelöltek közül senki nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását.

Kérem, aki egyetért azzal, hogy Fehér József képviselőt a Szociális Bizottság elnökének, tagjainak
Lengyel Imre és Harta János képviselőket  megválasszuk, az kézfelemeléssel jelezze! A bizottság
tagjainak megválasztásához a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazata szük-
séges.

Ellenvélemény?
Tartózkodás?
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Megállapítom,  hogy a képviselő-testület  5  igen,  0  nem szavazattal,  2  tartózkodással   az  alábbi
határozatot hozta:

117/2014.(X.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület a Szociális Bizottság elnökének Fehér József képviselőt,
tagjainak Lengyel Imre és Harta János képviselőket megválasztotta. 

7.napirendi pont
Bizottságok külső tagjainak eskütétele 
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

 
Szatmári Kornélia polgármester: 
A Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának esküt kell tennie a képviselő-testület előtt.
Az eskü szövege megegyezik a  polgármesteri és képviselői eskü szövegével.

Felkérem a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni.

Felkérem  a  Pénzügyi  Bizottság  nem  képviselő  tagját,  Dobár  Ferencnét,  hogy  szíveskedjenek
utánam mondani az eskü szövegét.

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű
leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tisztségemből eredő feladataimat a ÁDÁND
község fejlődésének  előmozdítása  érdekében  lelkiismeretesen  teljesítem,  tisztségemet  a  magyar  nemzet  javára
gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Az érintett ezt követően az esküokmányt aláírta.

8. napirendi pont
Az  alpolgármester  megválasztását  lebonyolító  ad-hoc  bizottság  megválasztása,  a  titkos
szavazás  menetének meghatározása 
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

 
Szatmári Kornélia polgármester: 
Az  Mötv.  74.  §-a  alapján  a  képviselő-testület  a  polgármester  javaslatára,  titkos  szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert
választ, illetve több alpolgármestert választhat. 

a.) Ad-hoc bizottság megválasztása

Mivel az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, s hatályos SZMSZ-ben nincs
olyan állandó bizottság, amelyet felruházott volna a titkos szavazás esetén a folyamatos szavazat-
számlálási feladatokkal a képviselő-testület, ezért a titkos szavazást lebonyolító bizottság tagjainak
és elnökének megválasztásához a szavazás lebonyolítására ad-hoc bizottságot kell alakítani.

Javaslom, hogy a titkos szavazási eljárások lefolytatásához a szavazat számláló bizottság tagjai Fe-
hér József, Lengyel Imre, Mater Zsolt képviselők  legyenek, közülük Fehér József  lássa el a bizott-
sági elnöki feladatot.
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A javasolt személyek bejelentik, hogy a döntés személyüket érinti, kérik, hogy a testület döntsön a
szavazásból kizárás kérdésében. 

Szatmári Kornélia polgármester: 
A kizárásról a testületnek vita nélkül a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szava-
zatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy a javaslatba hozott képviselőket a szavazatszámláló
ad-hoc bizottság tagjainak és elnökének megválasztásából ne zárjuk ki, kérem, kézfelemeléssel je-
lezze!
Ellenvélemény?
Tartózkodás?

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:

118/2014.(X.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület Fehér József, Lengyel Imre és Mater Zsolt képviselőket
a Szavazatszámláló Ad-Hoc Bizottság tagjainak és elnökének megválasztá-
sából nem zárja ki.

Szatmári Kornélia polgármester: 
Ki ért egyet azzal, hogy a titkos szavazási eljárások lefolytatásához a szavazat számláló bizottság
tagjai Fehér József, Lengyel Imre, Mater Zsolt képviselők  legyenek, közülük Fehér József  lássa el
a bizottsági elnöki feladatot.

Megállapítom,  hogy a képviselő-testület  5  igen,  0  nem szavazattal,  2  tartózkodással   az  alábbi
határozatot hozta:

119/2014.(X.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület a titkos szavazási eljárások lefolytatásához a szavazat
számláló bizottság tagjainak Fehér József, Lengyel Imre, Mater Zsolt kép-
viselőket megválasztotta, azzal. hogy közülük Fehér József  lássa el a bi-
zottsági elnöki feladatot.

b.) Titkos szavazás lebonyolításának meghatározása

Szatmári Kornélia polgármester:
Felkérem a jegyzőnőt, hogy ismertesse a titkos szavazás menetét.

Baumann Anita Gabriella jegyző: 
A titkos szavazás lebonyolítását ügyrendi javaslatként az alábbiak szerint javasolom:
 
A szavazólapon szerepeljen a szavazás dátuma, valamint az, hogy milyen választáshoz készült (al-
polgármester megválasztásához).
A szavazólapon szerepel a polgármester által alpolgármesternek javasolt képviselő neve.
A szavazólapokat a jegyző készíti el a szavazás lebonyolításának idejére elrendelt szünetben. A kép-
viselő-testület  tagjai  abc sorrendben szavaznak az erre  kijelölt  szavazóhelyiségben,  ahol  urnába
dobják a szavazólapot.
A jelöltekre érvényesen úgy kell szavazni, hogy a jelölt neve mellett az „igen”, „nem”, vagy „tar-
tózkodom” oszlopban lévő körbe két egymást metsző vonalat kell tenni. A szavazólapra új jelölt ne-
vét nem lehet felírni.
A jelölt akkor tekinthető megválasztottnak, akinek a neve mellett lévő „igen” oszlopba tett jelölések

12



száma eléri  a  megválasztott  képviselők  számához  viszonyított  többséget,  azaz  legalább  4  igen
szavazatot kapott. 

Szatmári Kornélia polgármester:
Az  ismertetett  ügyrendi  javaslat  elfogadásához  a  jelenlévő  tagok  egyszerű  többségi  szavazata
szükséges. 
Javaslom, a titkos szavazás jegyző által ismertetett menetének elfogadását. 

Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfelemeléssel szavazzon. 
Ellene?
Tartózkodott?
Megállapítom,  hogy a képviselő-testület  7  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodással   az  alábbi
határozatot hozta:

120/2014.(X.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület az alpolgármester választás során a titkos szavazást me-
netére vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
A szavazólapon szerepeljen a szavazás dátuma, valamint az, hogy milyen
választáshoz készült (alpolgármester megválasztásához).
A szavazólapon  szerepel  a  polgármester  által  alpolgármesternek javasolt
képviselő neve.
A szavazólapokat a jegyző készíti el a szavazás lebonyolításának idejére el-
rendelt szünetben. A képviselő-testület tagjai abc sorrendben szavaznak az
erre kijelölt szavazóhelyiségben, ahol urnába dobják a szavazólapot.
A jelöltekre érvényesen úgy kell  szavazni,  hogy a jelölt  neve mellett  az
„igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” oszlopban lévő körbe két egymást met-
sző vonalat kell tenni. A szavazólapra új jelölt nevét nem lehet felírni.
A jelölt  akkor  tekinthető  megválasztottnak,  akinek  a  neve  mellett  lévő
„igen”  oszlopba  tett  jelölések  száma  eléri  a  megválasztott  képviselők
számához viszonyított többséget, azaz legalább 4 igen szavazatot kapott. 

9. napirendi pont
Az alpolgármester megválasztása
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

 
Szatmári Kornélia polgármester:
Az  Mötv.  74.  §-a  alapján  a  képviselő-testület  a  polgármester  javaslatára,  titkos  szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert,
választ, illetve több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert
saját tagjai közül választ meg, ez azt jelenti, hogy egy alpolgármester megválasztása kötelező. Az
alpolgármester  jogai  és  kötelezettségei  a  megválasztásával  keletkeznek,  a  megbízatás
megszűnésével szűnnek meg. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. 

A hatályos SZMSZ szerint egy alpolgármester választására van lehetőség, aki a képviselő-testület
tagja, s feladatát társadalmi megbízatásban látja el. 

Alpolgármesternek javasolom megválasztani  NÉMETH ILONA képviselőt.

A jelölt nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását.
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A javasolt személy bejelenti, hogy a döntés személyét érinti, kéri, hogy a testület döntsön a szava-
zásból kizárás kérdésében. 

Szatmári Kornélia polgármester:
A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szava-
zatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy Németh Ilona képviselőt az alpolgármester megvá-
lasztásából ne zárjuk ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
Ellenvélemény?
Tartózkodás?
Megállapítom,  hogy a  képviselő-testület  6  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi
határozatot hozta:

121/2014.(X.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület Németh Ilona képviselőt az alpolgármester megválasztá-
sából  nem zárja ki.

Szatmári Kornélia polgármester:
Az alpolgármester megválasztása az előző napirendnél ismertetett módon, titkos szavazással törté-
nik, melynek lebonyolítására felkérem az előzőekben megválasztott  szavazatszámláló ad-hoc bi-
zottságot.. Felhívom a képviselő-társaim figyelmét, hogy az alpolgármester-jelölt akkor tekinthető
megválasztottnak, ha a neve mellett elhelyezett „igen” oszlopban lévő körben elhelyezett jelölések
száma több, mint a megválasztott képviselők számának a fele. Felkérem a jegyzőt, hogy készítse el
a szavazólapokat. A szavazólapok elkészítése és a szavazás idejére szünetet rendelek el. 

SZÜNET – ALATTA TITKOS SZAVAZÁS

Szatmári Kornélia polgármester:
Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét!

Fehér József a Szavazatszámláló Bizottság elnöke :
A szavazatszámláló  bizottság  megállapította,  hogy  az  alpolgármester  választás  a  Mötv.74.§-a
alapján titkos szavazással zajlott.
A bizottság a szavazatok megszámlálása után az alábbiakat állapította meg:

Szavazott : 7 fő

Érvényesen szavazott : 7 fő

Érvénytelen szavazatok száma:0 db

Németh Ilona alpolgármester jelöltre igennel szavazott: 7 fő

Németh Ilona  alpolgármester jelöltre  nemmel szavazott: 0 fő

Németh Ilona  alpolgármester jelöltre  tartózkodással szavazott: 0 fő

A szavazatszámláló  bizottság  megállapította,  hogy  a  szavazás  érvényes  és  eredményes  volt,  a
képviselő-testület  Németh  Ilona  képviselőt  7  igen,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással
alpolgármesternek megválasztotta.

Szatmári Kornélia polgármester:
A titkos szavazás eredményeként megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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122/2014.(X.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület Németh Ilona képviselőt az alpolgármesternek megvá-
lasztotta.

Az alpolgármesternek sok sikert kívánok a munkájához.

10.napirend
Az alpolgármester eskütétele
Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester:
Az alpolgármester a képviselői eskün túl, e minőségben is köteles esküt tenni, mivel vonatkoznak rá
a polgármesterre irányadó szabályok. 

Felkérem a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni.

Felkérem  Német  Ilona  alpolgármester  asszonyt,  hogy  az  eskü  szövegét  szíveskedjen  utánam
mondani. 

Az eskü szövege:

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű
leszek;  jogszabályait  megtartom és  másokkal  is  megtartatom;  alpolgármesteri   tisztségemből  eredő  feladataimat  a
ÁDÁND község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Felkérem tisztelt Alpolgármester Asszonyt, hogy az esküokmányt írja alá.

Köszönöm, szíveskedjenek helyet foglalni.

Az alpolgármester az esküokmányt aláírta.

11. napirend
Tájékoztatás a polgármester illetményéről  
Előterjesztő: Baumann Anita Gabriella jegyző

Szatmári Kornélia polgármester:
Bejelentem továbbá személyes érintettségemet és kérem a testületet, döntsön a kizárás kérdésében,
az ülés vezetését a továbbiakban átadom az alpolgármester asszonynak.

Németh Ilona alpolgármester:
A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szava-
zatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy a Polgármestert a döntéshozatalból ne zárjuk ki, ké-
rem, kézfelemeléssel jelezze!
Ellenvélemény?
Tartózkodás?
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal,  1 tartózkodással az
alábbi döntést hozta:

123/2014.(X.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület Szatmári Kornélia   polgármestert a döntéshozatalból a
11. napirend tárgyalása során nem zárja ki.

Németh Ilona alpolgármester:
Megkérem a jegyzőnőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet az illetménnyel kapcsolatos jogsza-
bályi rendelkezésekről.

Baumann Anita Gabriella jegyző:
A  polgármester  e  tisztségét  főállásban  tölti  be.  A  jelenleg  hatályos  szabályozás  szerint  a
polgármesteri  illetményt  a  törvény  és  nem  a  képviselő-testület  határozza  meg,  vagyis  a
polgármester illetményének összege nem helyi döntés függvénye. A hatályos jogszabályok alapján a
település lakosságszámára tekintettel a polgármester illetménye a helyettes államtitkár közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott  illetményének 60%-a, vagyis 448.726,- Ft/hó.

Németh Ilona alpolgármester:
Fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot:

Szatmári Kornélia polgármester illetménye  az Mötv. 71. § (4) bekezdése alapján, figyelembe véve
a település lakosságszámát - a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben
meghatározott illetményének  60%-a, vagyis 448.726,- Ft/hó.
Ellenvélemény?
Tartózkodás?

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
határozati javaslatot elfogadta és az alábbi döntést hozta:

124/2014.(X.22.) Kt. határozat

Szatmári  Kornélia  Ádánd  község  2014.  október  12-én  megválasztott

polgármesterének  az   illetménye   az  Mötv.  71.  §  (4)  bekezdése  alapján,

figyelembe  véve  a  település  lakosságszámát  -  a  helyettes  államtitkár

közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  törvényben  meghatározott  illetményének

60%-a, vagyis 448.726,- Ft/hó.

Határidő: értelem szerint

Felelős: munkajogi intézkedések megtételére jegyző

12. napirend
P  olgármester költségtérítése
Előterjesztő: Baumann Anita Gabriella jegyző

Szatmári Kornélia polgármester:
Bejelentem továbbá személyes érintettségemet és kérem a testületet, döntsön a kizárás kérdésében,
az ülés vezetését a továbbiakban átadom az alpolgármester asszonynak.
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Németh Ilona alpolgármester:
A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szava-
zatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy a Polgármestert a döntéshozatalból ne zárjuk ki, ké-
rem, kézfelemeléssel jelezze!
Ellenvélemény?
Tartózkodás?

Megállapítom, hogy a képviselő-testület  6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal,  1 tartózkodással az
alábbi döntést hozta:

125/2014.(X.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület Szatmári Kornélia   polgármestert a döntéshozatalból a
12. napirend tárgyalása során nem zárja ki.

Németh Ilona alpolgármester:
Megkérem a jegyzőnőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet az polgármester költségtérítésével
kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekről.

Baumann Anita Gabriella jegyző:
A hatályos jogszabályok értelmében a polgármestert az illetményén felül költségtérítés is megilleti,
amely az illetményének 15%-a. A jogalkotó nem ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület szá-
mára a költségtérítés összegét illetően.

Németh Ilona alpolgármester:
Fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot:
Szatmári  Kornélia  polgármester  részére  a  költségtérítés  mértéke  illetményének  15  %-a,  vagyis
67.309,- Ft/hó.
Ellenvélemény?
Tartózkodás?

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással  az
alábbi határozatot hozta meg:

126/2014.(X.22.) Kt. határozat

Szatmári Kornélia polgármester részére a költségtérítés mértéke illetményének
15 %-a, vagyis 67.309,- Ft/hó.

13. napirend
Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének a megállapítása 
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester:
Következő napirendi pontunk az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.

Az alpolgármester bejelenti, hogy a döntés személyét érinti, kéri, hogy a testület döntsön a szava-
zásból kizárás kérdésében. 

Szatmári Kornélia polgármester:
A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szava-
zatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy az Alpolgármestert a döntéshozatalból ne zárjuk ki,
kérem, kézfelemeléssel jelezze!
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Ellenvélemény?
Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással  az
alábbi határozatot hozta meg:

127/2014.(X.22.) Kt. határozat

Megállapítom, hogy a képviselő-testület az alpolgármestert a döntéshoza-
talból nem zárja ki.

Szatmári Kornélia polgármester:
Tájékoztatom a képviselőket,  hogy az alpolgármester  tiszteletdíjának megállapításának alapját  a
társadalmi megbízatású polgármester  tiszteletdíjának összege jelenti.  Vagyis  azt  kell  figyelembe
venni, hogy amennyiben társadalmi megbízatású polgármesterünk lenne, akkor annak mennyi lenne
a tiszteletdíja.  Az Mötv.  71. § (5) bekezdése értelmében  a  társadalmi megbízatású polgármester
havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. Figyelembe
véve  a  település  lakosságszámát,  a  társadalmi  megbízatású  polgármester  tiszteletdíja  224.363,-
Ft/hó  lenne.  Ez  az  összeg  jelentheti  a  kiindulópontot  az  alpolgármester  tiszteletdíjának
megállapításánál,  ugyanis az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján ennek az összegnek a 70-90 %
közötti összegben határozható meg az alpolgármester tiszteletdíja.(157.054,-Ft – 201.927,-Ft)

Fentieket  figyelembe  véve  javaslom  az  alpolgármester  tiszteletdíját  157.054,-Ft/hó  összegben
javaslom megállapítani.

Van-e más javaslat?

Aki egyetért  azzal,  hogy Németh Ilona alpolgármester illetménye az Mötv.  80. § (1) bekezdése
alapján 157.054,- Ft/hó összegben kerüljön megállapításra, kérem, kézfeltartással jelezze!

Ellenvélemény?
Tartózkodás?

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással  az
alábbi határozatot hozta meg:

128/2014.(X.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület  Németh  Ilona  alpolgármester  illetményét  157.054,-
Ft/hó összegben állapítja meg.

Szatmári Kornélia polgármester:
A hatályos jogszabályok értelmében az alpolgármestert a tiszteletdíján felül költségtérítés is megil-
leti, amely a tiszteletdíjának 15%-a. A jogalkotó nem ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület
számára a költségtérítés összegét illetően.

Aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester részére a költségtérítés mértéke tiszteletdíjának 15%-a,
vagyis  23.558,- Ft/hó  összegben kerüljön megállapításra, kérem, kézfeltartással jelezze!
Ellenvélemény?
Tartózkodás?

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással  az
alábbi határozatot hozta meg:
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129/2014.(X.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület  Németh Ilona alpolgármester  költségtérítését  23.558,-
Ft/hó összegben állapítja meg.

14. napirend
A gazdasági program  kidolgozására megbízás 
Előadó: Szatmári Kornélia polgármester

  
Szatmári Kornélia polgármester:

Az  előző  képviselő-testület  86/2010.  (X.18.)  határozatával  megbízta  a  polgármestert,  hogy  az
önkormányzat gazdasági programját, ami 2007-ben készült a 2007-2013 évek vonatkozásában ( a
testület 42/2007. (III.29.) Kt. határozatával hagyta jóvá) vizsgálja felül és a 2010-2014-es évek
vonatkozásában és egészítse ki. Ez nem történt meg a ciklus ideje alatt.

A hatályos jogszabályok szerint az új képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon
belül új gazdasági programot kell elfogadnia. Javasolom, hogy a gazdasági program előkészítésére
és 6 hónapon belüli előterjesztésére adjon megbízást a polgármesternek. 

Kérdés?
Hozzászólás?
Van-e valakinek más javaslata?

Ha nincs, szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását. Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat
gazdasági programjának előkészítésével és 6 hónapon belüli előterjesztésével a polgármestert bízza
meg a képviselő-testület, kérem kézfeltartással jelezze!

Ellenvélemény?
Tartózkodás?

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással  az
alábbi határozatot hozta meg:

130/2014.(X.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az önkormányzat gazdasági
programjának előkészítésével és 6 hónapon belüli előterjesztésével. 
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 20.

15. napirend
Képviselői tiszteletdíjak
Előadó: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester:

Tájékoztatom a  Tisztelt Képviselőket, hogy Ádánd Községi Önkormányzat múlt évben alkotta meg
5/2013.(IV.25.)  önkormányzati  rendeletét  a  települési  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról,
természetbeni  juttatásáról  és  költségtérítéséről.  Ez  a  rendelet  jelenleg  is  hatályban  van,
rendelkezései a most megválasztott képviselőkre is vonatkoznak.
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A rendelet szerint :

A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) bruttó 30.000,-Ft/hó.

A képviselőt az alapdíjon felül az alábbi összeg illeti meg  illeti meg, ha:

a.) bizottság elnöke bruttó 30.000,-Ft/hó

b.) bizottság tagja bruttó 10.000,-Ft/hó 

bizottsági tagságok számától függetlenül.

A nem képviselő bizottsági  tagot  bizottsági  tagságok számától  függetlenül  bruttó  20.000,-Ft/hó
illeti meg.

Tájékoztatásom döntést nem igényel.

16. napirend
Javaslat Pollák Tibor polgármester megbízatása megszűnésével összefüggő munkajogi 
intézkedésekre 
Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

  
a.)Szabadság megváltása

Szatmári Kornélia polgármester:
Pollák Tibor volt polgármesternek ki nem adott szabadsága nincs.
2014. évi szabadságolási ütemtervében előírt szabadságát teljes egészében kivette.
Az előző ciklusról áthozott és a 2010-2013. között ki nem vett szabadságáról  pedig  jegyzőkönyvbe
foglalt képviselő-testületi határozattal lemondott:
Az előterjesztés tartalmazza a vonatkozó jegyzőkönyvek kivonatait.

A fentiek alapján Pollák Tibor volt polgármester szabadságmegváltásával kapcsolatban az alábbi
határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: A képviselő-testületnek Pollák Tibor volt
polgármester szabadságmegváltásával  kapcsolatban rendelkeznie nem kell,  mivel  Pollák Tibor  a
2014.  évi  szabadságolási  ütemtervében  előírt  szabadságát  teljes  egészében  kivette,  az  előző
ciklusról áthozott és a 2010-2013 között ki nem vett szabadságáról  pedig az  jegyzőkönyvbe foglalt
képviselő-testületi határozattal lemondott.

Aki egyetért azzal, hogy az előterjesztett határozati javaslattal, kérem kézfeltartással jelezze!
Ellenvélemény?
Tartózkodás?

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással  az
alábbi határozatot hozta meg:

131/2014.(X.22.) Kt. határozat

A  képviselő-testületnek  Pollák  Tibor  volt  polgármester
szabadságmegváltásával kapcsolatban rendelkeznie nem kell, mivel Pollák
Tibor  a  2014.  évi  szabadságolási  ütemtervében  előírt  szabadságát  teljes
egészében kivette, az előző ciklusról áthozott és a 2010-2013 között ki nem
vett  szabadságáról   pedig  az   jegyzőkönyvbe  foglalt  képviselő-testületi
határozattal lemondott.

b.) Végkielégítés

Szatmári Kornélia polgármester:
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A  polgármestert  (Pttv.  2.§  (5)  bek.)  alapján  háromhavi  illetményének  megfelelő  összegű
végkielégítés illeti meg ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya az
új polgármester megválasztásával megszűnt.

Az  újonnan  megválasztott  képviselő-testület  a  volt  foglalkoztatási  jogviszonyban  álló
polgármesternek a végkielégítésen felül további háromhavi juttatást adhat.

A juttatás feltétele, hogy a polgármesteri munkakör átadása megtörténjen a választást követő nyolc
munkanapon belül. 

Jelzem a képviselő-testületnek, hogy a munkakör átadás 2014. október 20-án megtörtént.

Az alábbi határozati  javaslatot terjesztem a testület  elé:  A képviselő-testület  megállapítja,  hogy
Pollák Tibort, a település volt polgármesterét a Pttv. 2.§ (5) bek. alapján háromhavi illetményének
megfelelő összegű végkielégítés (367.200,-Ft x 3 hó), azaz bruttó.1.101.600,-Ft illeti meg, mivel e
tisztségét  legalább két  évig betöltötte.  A képviselő-testület  utasítja  a  jegyzőt,  hogy a szükséges
munkajogi intézkedéseket tegye meg. A képviselő-testület a törvényben előírt végkielégítésen felül
további juttatást nem kíván adni.

Baumann Anita Gabriella jegyző: a végkielégítés fedezet a polgármester lejárati életbiztosítása,
melynek kedvezményezettje az önkormányzat. December 1-jén járna le, akkor kb.1,5 millió Ft-ot
kapna az önkormányzat, a végkielégítés kifizetéséhez azonban javasolja felbontani, így kb. 100 
ezer forintot veszítenének, de határidőben tudnák teljesíteni a kifizetését.

Szatmári Kornélia polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az előterjesztett határozati javaslattal, kérem kézfeltartással jelezze!

Ellenvélemény?
Tartózkodás?

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással  az
alábbi határozatot hozta meg:

132/2014.(X.22.) Kt. határozat

A  képviselő-testület  megállapítja,  hogy  Pollák  Tibort,  a  település  volt
polgármesterét  a  Pttv.  2.§  (5)  bek.  alapján  háromhavi  illetményének
megfelelő  összegű  végkielégítés  (367.200,-Ft  x  3  hó),  azaz
bruttó.1.101.600,-Ft illeti meg, mivel e tisztségét legalább két évig betöltötte.
A  képviselő-testület  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  szükséges  munkajogi
intézkedéseket tegye meg. 
A  végkielégítés  fedezet  a  lejárati  életbiztosítás,  melynek  felbontására
utasítják a jegyzőt.
A  képviselő-testület  a  törvényben  előírt  végkielégítésen  felül  további
juttatást nem kíván adni.

Határidő: értelem szerint
Felelős: munkajogi intézkedések :jegyző

17.napirend
Egyebek
Szatmári Kornélia polgármester
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a.)Társulási tanácsban történő képviselet

Szatmári Kornélia polgármester:
 Az Mötv. 94. §-a szerint az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási
tanácsot  a  társult  önkormányzatok  képviselő-testületei  által  delegált  tagok  alkotják,  akik  a
megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek.

Önkormányzat a következő társulásoknak a tagja:

Társulás Delegált tag
volt

Helyettesítő tag
volt

Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás 
(Tamási)

Pollák Tibor Torda János és Csaba Sándor

Dél-Balatoni Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás

- -

 Somogy Megyei Önkormányzat 
Munka-, Tűzvédelmi Társulása 
(Kaposvár)

Pollák Tibor Torda János

Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi 
Végrehajtási Társulás 
(Balatonföldvár)

Pollák Tibor -

Tekintettel arra, hogy Pollák Tibor polgármesteri jogviszonya megszűnt, továbbá a helyettesítéssel
megbízott tagok nem tagjai az új képviselő-testületnek, ezért javaslom, hogy a társulások társulási
tanácsába delegálni a következő személyeket delegálni (a  Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás kivételével), illetve arról is döntést kell hozni, hogy ha a delegált tag nem tud
részt venni a társulási tanács ülésén, akkor ki fogja helyettesíteni.

Társulás Javasolt delegált tag Javasolt helyettesítő tag

Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás 
(Tamási)

Szatmári Kornélia polgármester Németh Ilona alpolgármester

Dél-Balatoni Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás

Térségenként 1 delegált volt. A
társulás az alakuló ülések után
tagok gyűlését fog tartani, ahol
térségenként kijelölik, hogy ki

legyen a delegált.  

-

 Somogy Megyei Önkormányzat 
Munka-, Tűzvédelmi Társulása 
(Kaposvár)

Szatmári Kornélia polgármester Németh Ilona alpolgármester

Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi 
Végrehajtási Társulás 
(Balatonföldvár)

Szatmári Kornélia polgármester Németh Ilona alpolgármester

Polgármester és alpolgármester bejelenti a személyes érintettséget és kérik, hogy a kizárásról a
képviselő-testület döntsön.

22



Szatmári Kornélia polgármester:
A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szava-
zatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy a Polgármester és az Alpolgármestert a döntéshoza-
talból ne zárjuk ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze!

Ellenvélemény?
Tartózkodás?

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással  az
alábbi határozatot hozta meg:

133/2014.(X.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület a polgármester és az alpolgármestert a döntéshozatal-
ból a 17. napirend tárgyalása során nem zárja ki.

Kérdés?
Hozzászólás?
Van valakinek más javaslata?

Ha nincs, szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását. Kérem kézfenntartással jelezze, aki egyetért
azzal,  hogy  a  társulási  tanácsokban  a  polgármester,  akadályoztatása  esetén  az  alpolgármester
képviselje a testületet, az kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással  az
alábbi határozatot hozta meg:

134/2014.(X.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület  a  Dél-dunántúli  Régió  Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati
Társulás (Tamási) társulási tanácsába 2014. október 12-étől Szatmári Kornélia
polgármestert delegálja.

Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási tanácsába
delegált polgármester akadályoztatása esetén Németh Ilona alpolgármester
vesz részt a társulási tanács ülésén.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással  az
alábbi határozatot hozta meg:

135/2014.(X.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület a  Somogy Megyei Önkormányzat Munka-, Tűzvédelmi Társulása
(Kaposvár) társulási  tanácsába  2014.  október  12-étől  Szatmári  Kornélia
polgármestert delegálja.

Somogy  Megyei  Önkormányzat  Munka-,  Tűzvédelmi  Társulása  társulási  tanácsába
delegált  polgármester  akadályoztatása  esetén  Németh  Ilona  alpolgármester
vesz részt a társulási tanács ülésén.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással  az
alábbi határozatot hozta meg:
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136/2014.(X.22.) Kt. határozat

A képviselő-testület  a  Balatonföldvár  és  Környéke  Pénzügyi  Végrehajtási  Társulás
(Balatonföldvár) társulási  tanácsába  2014.  október  12-étől  Szatmári  Kornélia
polgármestert delegálja.

Balatonföldvár  és  Környéke  Pénzügyi  Végrehajtási  Társulás társulási  tanácsába
delegált  polgármester  akadályoztatása  esetén  Németh  Ilona  alpolgármester
vesz részt a társulási tanács ülésén.

b.)Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatás

Baumann Anita Gabriella jegyző
A képviselők, az alpolgármesterek és a bizottságok nem képviselő tagjai a hatályos jogszabályok
értelmében vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek. E kötelezettségnek 30 napon belül lehet eleget
tenni az alakuló ülésen átadásra kerülő nyomtatványok kitöltésével és a Pénzügyi Bizottság részére
történő leadásával. Felhívom a képviselők figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozat tételére nyitva álló
határidő  elmulasztása  esetén  addig  nem  vehetnek  részt  a  képviselő-testület  munkájában,  míg
vagyonnyilatkozatukat  a  Pénzügyi  Bizottság  részére  le  nem  adják.  A  vagyonnyilatkozatra
vonatkozó további részletes tájékoztatást az átadásra kerülő nyomtatványcsomagban olvashatnak.

Kérem a tájékoztatás tudomásulvételét.

c.) Összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatás

Baumann Anita Gabriella jegyző
A hatályos  jogszabályok értelmében az  önkormányzati  képviselő az összeférhetetlenségi  okot  a
megválasztásától  vagy az  összeférhetetlenségi  ok  felmerülésétől  számított  harminc  napon  belül
köteles megszüntetni. 
Amennyiben valami miatt nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony
harminc  napon  belül  történő  megszüntetése,  akkor  az  önkormányzati  képviselő  által  tett  és  a
jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatot
a   Pénzügyi  Bizottságnak  át  kell  adni,  ebben  az  esetben  ezt  kell  az  összeférhetetlenség
megszüntetésének tekinteni.

Felhívom a figyelmet a határidő pontos betartására, mert a mulasztásnak súlyos következményei
lesznek.  Ugyanis  a  hatályos  jogszabály  alapján  ha  az  önkormányzati  képviselő  ezen
kötelezettségének nem tesz eleget, bármely önkormányzati képviselő vagy bizottság indítványára –
Pénzügyi  Bizottság  javaslata  alapján  -  a  képviselő-testület  a  következő  ülésén,  legkésőbb  az
összeférhetetlenség  megállapításának  kezdeményezését  követő  harminc  napon  belül  határozattal
megállapítja  az  összeférhetetlenség  alapjául  szolgáló  körülmények  fennállását,  és  kimondja  az
összeférhetetlenséget, vagyis a képviselői megbízatás megszűnik.

Kérem a tájékoztatás tudomásulvételét.

c.)Adóhatóságoz történő bejelentési kötelezettségről tájékoztatás

Baumann Anita Gabriella jegyző
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Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni
felvételét  az  adózás  rendjéről  szóló  törvényben  meghatározott  köztartozásmentes  adózói
adatbázisba.  Az  önkormányzati  képviselő  az  adatbázisba  történő  felvételére  irányuló  kérelme
benyújtásának  hónapját  követő  hónap  utolsó  napjáig  köteles  a  képviselő-testületnél  igazolni  az
adatbázisba  való  felvételének  megtörténtét.  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  önkormányzati  képviselő
legkésőbb  2014.  december  31-ig  köteles  a  képviselő-testületnél  igazolni  az  adatbázisba  való
felvételének megtörténtét.

Felhívom a  figyelmet  arra,  hogy akinek az  állammal,  önkormányzattal  szemben -  a  lehetséges
jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés
kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt
engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi, méltatlanság miatt a képviselő-
testület határozatával megszünteti az önkormányzati képviselőnek a megbízatását.

Kérem a tájékoztatás tudomásulvételét.

Szatmári Kornélia polgármester:
Megkérdezem  képviselő-társaimat,  van-e  valakinek  az  alakuló  ülésre  tartozó  bejelentése,
észrevétele?

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.

k.m.f.

Baumann Anita Gabriella Szatmári Kornélia
jegyző polgármester

Harta János Fehér József
             jegyzőkönyv-hitelesítő                       jegyzőkönyv-hitelesítő
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	Az előző képviselő-testület 86/2010. (X.18.) határozatával megbízta a polgármestert, hogy az önkormányzat gazdasági programját, ami 2007-ben készült a 2007-2013 évek vonatkozásában ( a testület 42/2007. (III.29.) Kt. határozatával hagyta jóvá) vizsgálja felül és a 2010-2014-es évek vonatkozásában és egészítse ki. Ez nem történt meg a ciklus ideje alatt.
	A hatályos jogszabályok szerint az új képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül új gazdasági programot kell elfogadnia. Javasolom, hogy a gazdasági program előkészítésére és 6 hónapon belüli előterjesztésére adjon megbízást a polgármesternek.

