
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. 

 
Szám: 38-15/2010. 
 
 
 

Jegyzőkönyv 
  
 
Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-
én 17 órai kezdettel megtartott alakuló, nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Kultúrház nagyterme 
                        Felsőpáhok, Szent István u. 74. 
 
Jelen vannak:  Mocsári Attila  polgármester 

Varga Ádám 
Hegyi József 
Prótár Richárd Krisztián és  
Erdélyi Zoltán helyi képviselők 
Dr. Horváth Éva mb. jegyző 
Horváth Imre  Helyi Választási Bizottság elnöke 
Lakosság részéről 45 fő 

 
 

I. 
Napirendek tárgyalása előtt 

 
Erdélyi Zoltán  (korelnök): Köszöntötte a megjelenteket Felsőpáhok Község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete alakuló ülésén. Megállapította, hogy az alakuló ülés ha-
tározatképes, mivel azon a polgármester és a négy megválasztott helyi képviselő jelen 
van. Javaslatot tett az ülés napirendjére: 
 
1. A Helyi választási Bizottság tájékoztatója a választás végleges eredményéről 
 Előadó: Horváth Imre HVB elnöke 
 
2. Képviselő-testület és a polgármester eskütétele 
 
3. Polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
     Előadó: Erdélyi Zoltán korelnök 
 
4. Ügyrendi bizottság tagjainak megválasztása 

Előadó: Mocsári Attila polgármester 
 

5. Alpolgármester választása, eskütétele 
Előadó: Mocsári Attila polgármester 
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6. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előadó: Mocsári Attila polgármester 
 

7. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása és felülvizsgálata 
 Előadó: Mocsári Attila polgármester 
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül – alakszerű határozat hozatala mellőzésével – elfogadta. 
 
 

II. 
Napirendek tárgyalása 

 
 

1. A Helyi választási Bizottság tájékoztatója a választás végleges eredményé-
ről 

           (tájékoztató szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Horváth Imre : Ismertette a választás végleges eredményét, majd átadta a megbízóle-
veleket a polgármesternek és a helyi képviselőknek. 
 
 

2. Képviselő-testület és a polgármester eskütétele 
           (az esküokmányok a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
 
Erdélyi Zoltán : Felkérte a helyi képviselőket, hogy az esküt tegyék le, és az esküok-
mányt írják alá.  
 
A képviselők az esküt letették, az esküokmányt aláírták.  
 
Erdélyi Zoltán : Felkérte Mocsári Attila polgármester urat, hogy az esküt a képviselő-
testület előtt tegye le. 
 
Mocsári Attila polgármester az esküt a képviselő-testület előtt az esküt letette. 
 
 
 

3. Polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
 

Erdélyi Zoltán : A következő napirendi pont a polgármester tiszteletdíjának megálla-
pítása. Bejelentette, hogy az előzetes egyeztetés alapján a polgármester nem vesz részt 
a döntéshozatalban.  
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A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a testületnek összegszerűen kell 
meghatároznia, melynek mértéke 1000 fő lakosságszám alatti településeken a köztiszt-
viselői illetményalap (38650 Ft) kettő és fél – négy és félszerese lehet, azaz 96625 Ft-
tól 173825 Ft-ig terjedhet. A polgármester írásban benyújtott kérelme alapján a tiszte-
letdíj megállapítása mellőzhető vagy kisebb összegben is megállapítható.  
A polgármestert, választása szerint – a tisztsége ellátásával összefüggő, az általa előle-
gezett, számlákkal igazolt költségei megtérítése helyett - költségátalány illeti meg. A 
költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - a polgármester tisztelet-
díja 20-30%-ának megfelelő összeg. Ha a polgármester kéri a költségátalány megálla-
pítását, annak mértékéről a képviselőtestület a következő ülésén köteles határozni. Ha 
a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot, a polgármestert a képviselő-
testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány törvényben meg-
határozott minimális összege (tiszteletdíj 20%-a).  
 
Mocsári Attila polgármester írásban úgy nyilatkozott, hogy a költségátalány megálla-
pítására nem tart igényt és kérte, hogy a képviselő-testület a tiszteletdíját az alsó határ-
nál állapítsa meg. 
 
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy Mocsári Attila polgármester tiszteletdíját havi 
100.000   Ft összegben állapítsa meg, és kérelmére mellőzze a költségátalány megálla-
pítását.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az 

alábbi 
 

51/2010.(X.14.) számú határozatot: 
A képviselő-testület Mocsári Attila polgár-
mester tiszteletdíját havi 100.000 Ft összeg-
ben állapítja meg, és kérelmére mellőzi a 
költségátalány megállapítását. 

 
 
Erdélyi Zoltán: Az  ülés vezetését a polgármesternek átadta. 
 
 
 

4. Ügyrendi bizottság tagjainak megválasztása 
(esküokmány mellékelve) 

 
Mocsári Attila : A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, nyilvántartását és ellenőrzését az 
SZMSZ-ben meghatározott bizottság, az ügyrendi bizottság látja el. A vagyonnyilat-
kozat tételi kötelezettség elmulasztása esetén – annak benyújtásáig a helyi képviselő 
képviselői jogait nem gyakorolhatja. A polgármester esetén a vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettség szándékos elmulasztása pedig a tisztsége megszüntetésére irányuló kere-
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set benyújtásához vezethet. Az ügyrendi bizottság feladata még a titkos szavazások 
lebonyolítása is. Javasolta, hogy a bizottság elnökének Hegyi József helyi képviselőt, 
tagjainak pedig Prótár Richárd helyi képviselőt és Cseh István Felsőpáhok, Szent Ist-
ván u. 60. szám alatti lakost megválasztani. Elmondta, hogy a jelöltek hozzájárultak a 
nyilvános tárgyaláshoz, s a testületi tagok nem vesznek részt a szavazásban. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 

az alábbi 
 

52/2010.(X.14.) számú határozatot: 
A képviselő-testület az Ügyrendi bizottság el-
nökévé Hegyi József helyi képviselőt, tagjaivá 
Prótár Richárd helyi képviselőt és Cseh Ist-
ván Felsőpáhok, Szent I. u. 60. szám alatti la-
kost megválasztja. 

 
 
Mocsári Attila : Felkéri Cseh Istvánt, a bizottság nem képviselőtestületi tagját az eskü 
letételére. 
 
Cseh István bizottsági tag az esküt letette, az esküokmányt aláírta.  
 
 

5. Alpolgármester választása, eskütétele 
(ügyrendi bizottság jegyzőkönyve a titkos szavazásról, valamint az alpolgár-
mester esküokmánya mellékelve) 
 
 

Mocsári Attila : Tájékoztatja  a jelenlévőket, hogy az önkormányzati törvény 34.§. (1) 
bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy 
több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert sa-
ját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester megbízatása megszűnik az új polgár-
mester megválasztásával, valamint ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára, 
titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja.  
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a képviselő-testület tagjai közül a legtöbb sza-
vazatot kapó képviselőt, Varga Ádámot alpolgármesternek válassza meg. A jelölt a 
nyilvános tárgyaláshoz hozzájárult, ezért zárt ülést nem kell tartani, viszont a titkos 
szavazás kötelező. Bejelenti, hogy az alpolgármester-jelölt előzetes egyeztetés alapján 
nem vesz részt a szavazásban, a jelölést elfogadta. A titkos szavazást az ügyrendi bi-
zottság látja el. 
 
(titkos szavazás lebonyolítása) 
 



 5 

A képviselő-testület titkos szavazással, négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül 
 

53/2010.(X.14.) számú határozatával 
Varga Ádámot alpolgármesternek megválasz-
totta. 

 
Mocsári Attila: Felkérte a megválasztott alpolgármestert, hogy e minőségében az es-
küt tegye le.  
 
Varga Ádám alpolgármester az esküt letette, az esküokmányt aláírta. 
 
 

6. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Mocsári Attila:  A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapí-
tása a kisebb, 2000 fő alatti népességszámú önkormányzatoknál mellőzhető. Az alpol-
gármesterrel történt előzetes egyeztetés alapján javasolta a képviselő-testületnek, hogy 
az alpolgármester részére a tiszteletdíj megállapítását mellőzze. Az alpolgármester 
előzetesen jelezte, hogy nem vesz részt a szavazásban. 
 
A képviselő-testület négy szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az 

alábbi 
 

54/2010.(X.14.) számú határozatot: 
A képviselő-testület Varga Ádám alpolgár-
mester tiszteletdíjának megállapítását mellő-
zi. 

 
 

7. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása és felülvizsgálata 
(rendelet tervezet mellékelve) 
                

 
Mocsári Attila : Kérte, hogy a mellékelt szervezeti és működési szabályzat módosítást 
a képviselő-testület még az általános felülvizsgálatot megelőzően fogadja el, és alkos-
sa meg az erről szóló rendeletet. A rövid módosítás rögzíti, hogy a képviselő-testület 
létszáma öt fő lett, és mellékletben felsorolja a megválasztott polgármester és helyi 
képviselők nevét. 
Az Ötv. kimondja, hogy a képviselő-testület az alakuló ülést követő fél éven belül fe-
lülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatot. Indokolt, hogy a testület e feladat 
megkezdésére már az alakuló ülésen megbízást adjon. Javasolja, hogy a képviselő-
testület kérje fel a polgármestert, hogy az SZMSZ felülvizsgálatáról – az ügyrendi bi-
zottság közreműködésével - gondoskodjon.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt.  
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A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az 
alábbi 
 

9/2010.(X.15.) számú önkormányzati rendeletet 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 3/2007. (III. 7.) rendelet módosí-
tásáról 
(rendelet szövege mellékelve) 

 
A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az 

alábbi 
 

55/2010.(X.14.) számú határozatot: 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy az SZMSZ felülvizsgálatáról – az ügy-
rendi bizottság közreműködésével - gondos-
kodjon.  
Határidő: 2011. március 14. 
Felelős: Mocsári Attila polgármester 
 

 
 
 
Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 18,30 órakor bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 

        Dr. Horváth Éva                                  Mocsári Attila 
           mb. jegyző                                                  polgármester 
 


