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Győrladamér Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

Szám: 16/2014. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 

16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében (9173 Győrladamér, 

Szent István u. 41.) megtartott alakuló üléséről. 

 Jelen vannak:  Kettinger János   polgármester 

   Gorgosilits Márta  képviselő 

Kiss Sándorné   képviselő 

   Vargáné Molnár Márta képviselő                

Őrfi Mária    képviselő 

Ponty István    képviselő 

Szabó István Balázs  képviselő (7 fő) 

Meghívottként jelen van: 

Kelemen Dóra         aljegyző  (1 fő) 

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT 

Kettinger János polgármester köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent 

képviselőtársait, aljegyző asszonyt. Megállapítja, hogy 7 képviselő-testületi tagból 7 fő jelen 

van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  

Kettinger János polgármester ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat, kéri, hogy azt 

a mai munka alapjául fogadja el a testület. 
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Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ Önkormányzati képviselők eskütétele 
 Előadó: Kelemen Dóra aljegyző 
2./ Polgármester eskütétele 
 Előadó: Kelemen Dóra aljegyző 
3./ Alpolgármester választás titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen, eskütétele 
 Előadó: Kettinger János polgármester 
4./ Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 
 Előadó: Kelemen Dóra aljegyző 
5./ Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésnek megállapítása 
 Előadó: Kettinger János polgármester 
6./ Bizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok megválasztása 
 Előadó: Kettinger János polgármester 
7./ Képviselői tiszteletdíjakról döntés 
 Előadó: Kettinger János polgármester 
8./ Egyéb aktuális ügyek 
 Előadó: Kettinger János polgármester 
 

Ponty István képviselő a napirend tekintetében a következő javaslatot teszi: a meghívó 

szerinti 7. napirendi pontot a 3. napirendi pont előtt javasolja megtárgyalni, arra tekintettel, 

hogy a megválasztandó alpolgármester a tiszteletdíjával kapcsolatos döntést (felveszi vagy 

lemond arról) ennek a döntésnek az ismeretében tudja meghozni. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

102/2014. (X.21.) Kt. határozat 

–        Napirendi pontok módosítására javaslat –  

Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

1./ 2014. október 21-i alakuló ülés meghívó szerinti 7. napirendjét „Képviselői 

tiszteletdíjakról döntés” a 3. napirendi pont előtt tárgyalja. 

2./   módosított napirendjét 8 nyílt napirendi ponttal elfogadja. 

Napirendi pontok: 

1./ Önkormányzati képviselők eskütétele 
 Előadó: Kelemen Dóra aljegyző 
2./ Polgármester eskütétele 
 Előadó: Kelemen Dóra aljegyző 
3./ Képviselői tiszteletdíjakról döntés 
 Előadó: Kettinger János polgármester 
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4./ Alpolgármester választás titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen, eskütétele 
 Előadó: Kettinger János polgármester 
5./ Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 
 Előadó: Kelemen Dóra aljegyző 
6./ Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésnek megállapítása 
 Előadó: Kettinger János polgármester 
7./ Bizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok megválasztása 
 Előadó: Kettinger János polgármester 
8./ Egyéb aktuális ügyek 
 Előadó: Kettinger János polgármester 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kettinger János polgármester 

 

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

1. Napirendi pont 

Önkormányzati képviselők eskütétele 
Előadó: Kelemen Dóra aljegyző 

Kelemen Dóra aljegyző felkéri a tisztelt képviselőket, hogy álljanak fel, és szíveskedjenek 

utána mondani az eskü szövegét.   

(eskü) 

Felkéri a képviselőket, hogy az esküokmányt írják alá. 

 

 

2. Napirendi pont 

Polgármester eskütétele 
Előadó: Kelemen Dóra aljegyző 

Kelemen Dóra aljegyző felkéri a jelen lévőket, hogy szíveskedjenek felállni. 

Felkéri a polgármester urat, hogy szíveskedjen utána mondani az eskü szövegét.   

(eskü) 

Felkéri a polgármester urat, hogy az esküokmányt írja alá. 
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3. Napirendi pont 

Képviselői tiszteletdíjakról döntés 
 Előadó: Kettinger János polgármester 

Kelemen Dóra aljegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy tiszteletdíjat csak rendeletben lehet 

megállapítani. Jelenleg élő, hatályos önkormányzati rendelet van, a 11/2010.(X.19.) mely 

szerint havi bruttó 10.000,- Ft a tiszteletdíj.  

Gorgosilits Márta képviselő fel szeretné ajánlani, nem kívánja felvenni. 

Kelemen Dóra aljegyző elmondja, hogy Kató Mária jegyző asszony a törvényességi 

főosztállyal folytatott egyeztetés alapján a rendeletben meghatározott tiszteletdíj csak 

számfejtve vehető fel, aki akarja, ezt követően felajánlhatja közcélra. Ha a testület egy tagja 

sem szeretné felvenni a tiszteletdíját, akkor nem is kell rendelet, hanem egy testületi 

határozattal egy keretet létrehozni, amelyből lehet támogatni egyesületeket, alapítványokat. 

Ponty István képviselő szerint a köztisztviselői illetményalaphoz kellene igazítani a 

tiszteletdíjat. Javasolja annak 50%-ában meghatározni. 

Szabó István Balázs képviselő szerint, ha már ezen vita van, nehéz lesz együtt dolgozni. A 

köztisztviselői illetményalap 50%-a 19.325,- Ft, akkor legyen 20.000,- Ft a számfejtés miatt.  

Kelemen Dóra aljegyző javasolja, hogy a következő ülésen döntsenek erről, addigra kér 

állásfoglalást a képviselői keret és tiszteletdíj rendeleti szabályozásáról, és készít elő rendelet-

tervezetet. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  1 nem 

szavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

103/2014. (X.21.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

következő testületi ülésre terjesszen be előterjesztést a képviselők tiszteletdíjára 

vonatkozóan, úgy hogy annak havi összege bruttó 20.000,- Ft legyen, és ha a 

jogszabály megengedi, ennek megfelelő összegű képviselői keretről, úgy hogy a 

képviselő választhasson, hogy felveszi a juttatást, vagy képviselői keretként 

felajánlhassa. 

Határidő:  2014. november 30. 

Felelős:  Kató Mária jegyző 
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4. Napirendi pont 

Alpolgármester választás titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen, eskütétele 
Előadó: Kettinger János polgármester 

Kettinger János polgármester ismerteti, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 74.§ (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a 

polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester 

helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert 

választhat. Megválasztása titkos szavazással történik, melynek lebonyolításához ideiglenes 

bizottságot kell megválasztani. A Bizottság 3 tagú. Van önként jelentkező? A három önként 

jelentkező képviselő: Ponty István, Őrfi Mária, Vargáné Molnár Márta.  

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

104/2014. (X.21.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete az alpolgármester titkos 

szavazás lebonyolítására az alábbi 3 tagú Ideiglenes Bizottságot hozta létre: 

Ponty István elnök 

Vargáné Molnár Márta 

Őrfi Mária 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

Kettinger János polgármester elmondja hogy a hatályos SZMSZ alapján 1 fő társadalmi 

megbízatású alpolgármester választható. Kiss Sándorné képviselő asszonyt javasolja 

alpolgármesternek. Megkérdezi Kiss Sándornét, hogy a jelölést elfogadja-e, továbbá kéri-e 

zárt ülés elrendelését? 

Kiss Sándorné képviselő a jelölést elfogadja, és nem kéri zárt ülés elrendelését. Egyúttal 

bejelenti érintettségét. 

Kettinger János polgármester a bejelentést követően szavazásra bocsátja Kiss Sándorné 

képviselő esetében az érintettségről a döntést. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen,  0 nem szavazattal 

és 1 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot: 

105/2014. (X.21.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete a bejelentett személyes 

érintettség kapcsán úgy dönt, hogy Kiss Sándorné képviselőt az alpolgármester 

választásból nem zárja ki. 
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Határidő:  azonnal 

Felelős:  képviselő-testület 

 

Kettinger János polgármester felkéri az Ideiglenes Bizottság elnökét, hogy ossza ki a 

szavazólapokat, és bonyolítsa le a titkos választást. 

Titkos szavazás (külön jegyzőkönyv szerint) 

Ponty István képviselő, Ideiglenes Bizottság elnöke megállapítja, hogy a szavazóládában 7 

érvényes szavazólap volt. A képviselők 7 igen szavazattal Kiss Sándornét választották meg 

alpolgármesternek. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

106/2014. (X.21.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete titkos szavazással, 

minősített többséggel 2014. október 21. napjától kezdődően Kiss Sándorné települési 

képviselőt alpolgármesternek megválasztja.  

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

Kettinger János polgármester felkéri a jelen lévőket, hogy szíveskedjenek felállni. 

Felkéri Kiss Sándornét, hogy szíveskedjen utána mondani az eskü szövegét.   

(eskü) 

Felkéri az alpolgármester asszonyt, hogy az esküokmányt írja alá. 

 
 
 

5. Napirendi pont 

Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 
Előadó: Kelemen Dóra aljegyző 

Kelemen Dóra aljegyző elmondja, hogy a polgármester még jelöltként nyilatkozatot tett, hogy 

e tisztséget főállásban kívánja betölteni. A főállású polgármester illetményét az Mötv. 71.§ (4) 

bekezdés c) pontja állapítja meg. Ez a jogszabályhely kimondja, hogy a polgármester 

illetménye a törvény erejénél fogva az ott meghatározott összeg, mely a helyettes államtitkár 

közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 

illetménykiegészítéséből és a vezetői illetménypótlékából álló illetménye összegének 60%-a, 

az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében. Győrladamér 

lakosságszáma 2014. január 01. napján 1709 fő volt. 
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A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 132.§-a szerinti 

illetményalap 2014. évben 38 650 forint.  

A Kttv. 224.§ (1)-(3) bekezdése alapján a helyettes államtitkár 

-  alapilletménye az illetményalap kilencszerese, azaz 38 650 Ft X 9 = 347.850,- Ft 

- illetménykiegészítése az alapilletmény 50%-a, azaz 347.850 X 0,5 = 173.925,- Ft 

- vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a, azaz 347.850 X 0,65 = 226.103,- Ft 

Így a helyettes államtitkár illetménye összesen: 747.878,- Ft. 

Az összegek bruttóban értendők. 

 

Győrladamér község polgármesterének illetménye a lakosságszámot és a helyettes 

államtitkárokat megillető illetmény mértékét figyelembe véve: 747.848,- Ft X 0,6 = 448.727,- 

Ft, a kerekítés szabályainak alkalmazásával 448.700,- Ft. 

 

A polgármester költségtérítésének megállapítása 

 

Az Mötv. 71.§ (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a főállású polgármester havonta az 

illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Ez jelen esetben 

448.700,- X 0,15 = 67.305,- Ft, a kerekítés szabályainak alkalmazásával 67.300,- Ft. 

 

Kettinger János polgármester bejelenti érintettségét. 

Kiss Sándorné alpolgármester a bejelentést követően szavazásra bocsátja annak elfogadását, 

hogy szavazhasson-e a polgármester saját illetményéről és költségtérítéséről. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen,  0 nem szavazattal 

és 1 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot: 

107/2014. (X.21.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kettinger János 

polgármester által bejelentett személyes érintettség kapcsán úgy dönt, hogy az 

illetménye és költségtérítése megállapítása tárgyában történő döntéshozatalból nem 

zárja ki. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  képviselő-testület 
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Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

108/2014. (X.21.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1./ Kettinger János polgármester havi illetményét – a kerekítés szabályainak 

figyelembe vételével – bruttó 448.700,- Ft-ban, azaz Négyszáznegyvennyolcezer-

hétszáz forintban állapítja meg. 

2. A polgármestert megillető költségtérítés havi összegét bruttó 67.300,- Ft, azaz 

Hatvanhétezer-háromszáz forintban állapítja meg. 

3./ Felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester jogviszonyával kapcsolatos iratok 

elkészítése és Magyar Államkincstár felé történő felterjesztése, valamint a 

költségvetési rendelet következő módosítása és jövő évi tervezése során a fenti 

összegekre legyen figyelemmel. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kató Mária jegyző 

 

6. Napirendi pont 

Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésnek megállapítása 
Előadó: Kettinger János polgármester 

 

Kettinger János polgármester elmondja, hogy az alpolgármester tiszteletdíját az Mötv. 80.§ 

(2) bekezdése szabályozza. E szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 

képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti 

összegben állapítja meg, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-

testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

A társadalmi megbízatású alpolgármester az Mötv. 80.§ (3) bekezdése alapján havonta a 

tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a főállású polgármester illetményének 

50%-a, amely esetünkben bruttó 224.350,- Ft. Ennek 70-90%-a közötti összegben kell 

megállapítani. 

Szabó István Balázs képviselő: ez akkor bruttó 157.045,- forinttól 201.915,- forintig terjedő 

összeget jelent. Javasol egy középösszeget. 

Ponty István képviselő: akkor a javaslat tulajdonképpen 80%-ot jelent, ezt ő is támogatja. 

 



 
9 

Kiss Sándorné alpolgármester bejelenti érintettségét. 

Kettinger János polgármester a bejelentést követően szavazásra bocsátja annak elfogadását, 

hogy szavazhasson-e az alpolgármester saját tiszteletdíjáról és költségtérítéséről. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen,  0 nem szavazattal 

és 1 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot: 

109/2014. (X.21.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kiss Sándorné 

alpolgármester által bejelentett személyes érintettség kapcsán úgy dönt, hogy a 

tiszteletdíja és költségtérítése megállapítása tárgyában történő döntéshozatalból nem 

zárja ki. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  képviselő-testület 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

110/2014. (X.21.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1./ Kiss Sándorné alpolgármester havi tiszteletdíját – a kerekítés szabályainak 

figyelembe vételével – bruttó 179.500,- Ft-ban, azaz Százhetvenkilencezer-ötszáz 

forintban állapítja meg. 

2. Az alpolgármestert megillető költségtérítés havi összegét – a kerekítés szabályainak 

figyelembe vételével - bruttó 26.900,- Ft, azaz Huszonhatezer-kilencszáz forintban 

állapítja meg. 

3./ Felkéri a jegyzőt, hogy a havi tiszteletdíj és költségtérítés folyósításához szükséges 

iratokat készítse el, valamint a költségvetési rendelet következő módosítása és jövő évi 

tervezése során a fenti összegekre legyen figyelemmel. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kató Mária jegyző 
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7. Napirendi pont 

Bizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok megválasztása 
 Előadó: Kettinger János polgármester 
 

Kettinger János polgármester elmondja, hogy jelenlegi SZMSZ szerint egy bizottság van, a 

Vagyonnyilatkozat és Összeférhetetlenségi Vizsgálati Bizottság. Ha ezen változtatni kíván a 

testület, akkor az SZMSZ-t is módosítani kell, ha nem, marad ez az egy bizottság, akkor csak 

elnököt és tagokat kell választani. 

A képviselő-testület részéről nincs igény új bizottság létrehozására. 

Az elnököt és a tagokat a képviselő-testület választja meg minősített többséggel. 

Kettinger János polgármester javasolja a Vagyonnyilatkozat és Összeférhetetlenségi 

Vizsgálati Bizottság elnökének Vargáné Molnár Mártát, tagjainak pedig Ponty Istvánt és Őrfi 

Máriát megválasztani. 

A javasolt személyek a felkérést elfogadták. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

111/2014. (X.21.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat és 

Összeférhetetlenségi Vizsgálati bizottságba az alábbi személyeket választja meg: 

Elnök: Vargáné Molnár Márta 

Tagok: Ponty István és Őrfi Mária  

képviselők 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

 

8. Napirendi pont 

Egyéb aktuális ügyek 
 Előadó: Kettinger János polgármester 
 

8/1. Kötelezettségek ismertetése 

Kelemen Dóra aljegyző tájékoztatást ad, és nyomtatvány csomagokat biztosít a 

vagyonnyilatkozat-tételhez, ismerteti a képviselői méltatlanság intézményét és a 

tartozásmentes adatbázisba való felvétel menetét, valamint tájékoztatja a képviselőket arról, 

hogy kötelesek részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen. 
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8/2. Iskola – beszerzés 

Kettinger János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Vargáné Molnár Márta 

igazgató asszony jelezte, hogy az Iskolába szünetmentes tápegység beszerzésére lenne 

szükség, melynek költsége bruttó 26.000,- Ft.  

Fentiek után Kettinger János polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a győrladaméri Általános Iskola 

számára szünetmentes tápegység vásárlására maximum bruttó 26.000,- Ft összeget biztosít a 

2014. évi költségvetése általános tartalék terhére. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

112/2014. (X.21.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a győrladaméri 

Általános Iskola számára szünetmentes tápegység vásárlására maximum bruttó 

26.000,- Ft összeget biztosít a 2014. évi költségvetése általános tartalék terhére. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 
 

Kettinger János polgármester megállapítja, hogy további kérdés nincs. Megköszöni a 

Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és az ülést 17.30 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

Kettinger János                                                  Kató Mária 

polgármester                                                                                   jegyző 


