
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült

 

  Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének  2014. október 22-én 
megtartott alakuló üléséről. 

Az ülés helye: 
 

 Községháza Gilvánfa 

Az ülés ideje:
   

  2014. október 22., 08.00 óra 

 
Jelen vannak: 

Bogdán László polgármester 
Csonka László képviselő   
Ignácz Sándor képviselő   
Nagy Gábor képviselő   
Orsós János képviselő 
Pető György a HVB elnöke 
Tóth László jegyző 
Fábián Viktória hivatalvezető 

 

Bogdán László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-
testület ülése határozatképes, azon a képviselő-testület tagjainak a többsége megjelent, az  
ülés összehívása a  hatályos jogszabályokban és a Szervezeti és működési szabályzatban 
foglalt rendelkezések megtartásával történt, az ülést megnyitotta. Az alakuló ülés jogilag 
szabályozott napirendjének megfelelően javaslatot tett a napirendre. 

 

 
Az ülés napirendjére javasolta: 

 
1. A 2014. október 12-i választások eredményének ismertetése 

Előterjesztő:

 

 Bogdán László polgármester, Pető György  a Helyi Választási Bizottság 
elnöke 

2./  Képviselők eskütétele 
Előterjesztő: 

 

Bogdán László polgármester, Pető György  a Helyi Választási Bizottság 
elnöke 

3./  Polgármester eskütétele 
Előterjesztő: 

 
Tóth László jegyző, Pető György  a Helyi Választási Bizottság elnöke 

4./ A polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
     Előterjesztő:

5./ A képviselők tiszteletdíjának megállapítása 

 Tóth László jegyző 

     Előterjesztő:

6./ Alpolgármester választása és eskütétele 

 Bogdán László polgármester 

     Előterjesztő: Bogdán László polgármester 
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7./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
     Előterjesztő

8./ Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása 

: Bogdán László polgármester 

     Előterjesztő

9./ Ügyrendi Bizottság tagjainak a megválasztása 

: Bogdán László polgármester 

     Előterjesztő

 

: Bogdán László polgármester 

Bogdán László polgármester felkérte Pető Györgyöt, a Választási 
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 2014. október 12-i választás 
eredményét. 

Napirend tárgyalása: 

Pető György    a Választási Bizottság elnöke ismertette a 
választás eredményét: 
 
Polgármester választás: 
 
 1  Bogdán László  109  57.37 
 2  Orsós János  72  37.89 
 3  Ignácz János  9  4.74 

 
Képviselő választás: 
 

 1  Nyerges László  26  

 2  Csonka László  55  

 3  Moldoványi István  32  

 4  Nagy László  19  

 5  Nagy Gábor  44  

 6  Bogdán Jánosné  31  

 7  Szabó János  16  

 8  Palkó László  14  

 9  Ignácz Sándor  47  

 10  Kiss István  16  

 11  Csonka Sándor  28  

 12  Orsós János  54  

 13  Orsós Zoltán  35  

 14  Kiss Sándor  15  

 15  Roskó István Norbert  15  

 16  Ignácz János  23  

 17  Palkó Tibor  4  

 18  Csonka János  32  

 19  Orsós Krisztián  27  

 20  Csonka Tibor  42  

 

Bogdán László polgármester felkérte Pető Györgyöt, a Választási 
Bizottság elnökét, hogy fogadja a képviselők esküjét. 

Napirend 2. pontja: 

A képviselő-testület  képviselő tagjai  Pető Györgynek a Választási 
Bizottság elnökének előmondása alapján a következő szövegű 
esküt tették: 
„Én, …………………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, 
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; 
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jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői 
tisztségemből eredő feladataimat  Gilvánfa fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorlom.” 

Az eskütételt követően Pető György a Választási Bizottság elnöke átadta a képviselők részére 
a megbízólevelet és aláíratta az esküokmányokat. 

 

Tóth László jegyző felkérte a Pető Györgyöt, a Választási 
Bizottság elnökét, fogadja a polgármester esküjét: 

Napirend 3. pontja: 

 
Bogdán László polgármester Pető Györgynek, a Választási 
Bizottság elnökének előmondása alapján a következő szövegű 
esküt tette: 
 
„Én, Bogdán László, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, 
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; 
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat  Gilvánfa 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
 

Pető György a Választási Bizottság elnöke ezt követően átnyújtotta a polgármester részére a 
megbízólevelet és aláíratta az esküokmányt. 

 

Tóth László jegyző ismertette a polgármesteri illetmény 
megállapításának szabályait. Bogdán László polgármester a 
polgármesteri tisztséget főállásban kívánja betölteni. A 
polgármester illetménye a helyettes államtitkár illetménye, 
illetménykiegészítése és vezetői pótléka alapján határozható meg a 
település lakosságának függvényében. Gilvánfa község - 
lakosságszámát tekintve - az 500 főnél kisebb településkategóriába 
tartozik. Ebben a településkategóriában a polgármester illetménye  
az említett módon számított  helyettes államtitkári illetmény 20 %-
a, amennyiben a polgármesteri tisztséget főállásban tölti be. A 
helyettes államtitkári illetmény összesen 747.878 Ft, ennek 20 %-a 
149.576 Ft. 

Napirend 4. pontja: 

Tóth László jegyző indítványozta, hogy a képviselő-testület a 
polgármester részére a törvény szerinti illetményt állapítsa meg. Az 
illetmény összegének megállapítása 100 Ft-ra kerekítve történhet. 
 

A napirendhez kérdés, vagy hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 
40/2014.(X.22.) határozata a polgármester 
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illetményének megállapításáról 
Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
Bogdán László polgármester illetményét 149.600 Ft-ban 
állapítja meg. 
Felelős: Tóth László jegyző 
Határidő
 

: 2014. október 22. 

 
Tóth László jegyző indítványozta, hogy a képviselő-testület  
Bogdán László polgármester költségtérítését illetményének 15 %-
ában, 22.436 Ft-ban állapítsa meg. 
 

A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 

Gilvánfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Bogdán László polgármester költségtérítését a részére 
megállapított illetmény 15 %-ában, 22.436 Ft-ban 
állapítja meg. 

Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 
41/2014.(X.22.) határozata a polgármester 
költségtérítésének  megállapításáról 

Felelős: Tóth László jegyző 
Határidő

 
: 2014. október 22. 

Bogdán László polgármester  a napirend előterjesztőjeként 
felhívta a figyelmet, hogy   a képviselői tiszteletdíj alsó/felső 
határát a törvény nem határozza meg, azonban azt előírja, hogy a 
tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat 
kötelező feladatai ellátását.   

Napirend 5. pontja: 

Ignácz Sándor képviselő  indítványozta, hogy a képviselő-testület 
a tiszteletdíj ügyében a döntést napolja el. Az önkormányzat anyagi 
helyzetének áttekintését követően határozza meg a képviselő-
testület a képviselők tiszteletdíját. 

A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 

Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elhatározza, hogy a  képviselők tiszteletdíjáról az 
önkormányzat anyagi helyzetének ismeretében határoz. A 
képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét, 
hogy az önkormányzat anyagi helyzetének megítéléséhez 
szükséges dokumentumokat bocsássa a képviselő-testület 
rendelkezésére. 

Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
42/2014.(X.22.) határozata a képviselők tiszteletdíjának 
megállapításáról 

Felelős: Tóth László  jegyző  
Határidő: 2014. november 4. 

Bogdán László polgármester  tájékoztatta a képviselő-testületet, 
Napirend 6. pontja: 
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hogy  a képviselő-testület a polgármester javaslatára választja meg 
az alpolgármestert, alpolgármestereket titkos szavazás útján.  A 
titkos szavazás lebonyolításában eseti bizottság működik közre. 
Indítványozta, hogy a képviselő-testület a szavazatszámláló 
bizottság elnökének válassza meg Ignácz Sándor képviselőt, 
tagjává válassza meg  Nagy Gábor és Orsós János képviselőket. 
 

A képviselő-testület  egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 

Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szavazatszámláló bizottság elnökének Ignácz Sándor 
képviselőt, tagjának Nagy Gábor és Orsós János 
képviselőket választja. 

Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
43/2014.(X.22.) határozata eseti bizottság 
megválasztásáról 

Felelős: Tóth László jegyző 
Határidő: 
 

2014. október 22. 

Bogdán László polgármester   indítványozta, hogy a képviselő-
testület egy alpolgármestert válasszon a képviselő-testületből 
Csonka László személyében. A választáson Csonka László kapta a 
legtöbb képviselői szavazatot. Az Mötv. 46. § (2) bekezdése 
alapján a képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére 
választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő 
személyi ügy tárgyalásakor. Indítványozta, hogy Csonka László 
nyilatkozzon a zárt ülés tekintetében. 
Csonka László kijelenti, hogy nem kéri zárt ülés tartását és jelzi a 
döntésben való személyes érintettségüket. 
Bogdán László polgármester  a javasolt képviselő személyes 
érintettségére tekintettel indítványozta, hogy a képviselő-testület 
határozzon a kizárásáról. 
 

A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
Csonka László képviselő személyes érintettségére 
vonatkozó bejelentését tudomásul veszi, a szavazásból a 
képviselőt nem zárja ki. 

 Gilvánfa  Község Önkormányzati Képviselő-
testületének 44/2014.(X.22.) határozata képviselő 
szavazásból való kizárásáról 

Felelős: Tóth László jegyző 
Határidő

 
: 2014. október 22. 

A határozathozatalt követően sor került a titkos szavazásra, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
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Ignácz Sándor képviselő  ismertette a titkos szavazás eredményét. 
A képviselő-testület  egyhangú igen szavazattal alpolgármesterré 
választja Csonka László képviselőt. 
 

A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 

Magyarmecske Község Önkormányzati Képviselő-
testülete Csonka László képviselőt alpolgármesterré 
választja. 

Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 
45/2014.(X.22.) határozata alpolgármester választásáról 

Felelős: Tóth László jegyző 
Határidő

 
: 2014. október 22. 

Bogdán László polgármester kezdeményezte, hogy a választási 
bizottság elnöke fogadja az alpolgármesterek esküjét. 
 
Csonka László alpolgármester Pető Györgynek, a Választási 
Bizottság elnökének előmondása után a következő szövegű esküt 
tette: 
 
„Én, Csonka László, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, 
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; 
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat  Gilvánfa 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

 
Napirend 7. pontja: 

Bogdán László polgármester indítványozta, hogy a képviselő-
testület  állapítsa meg a megválasztott alpolgármester tiszteletdíját. 
A társadalmi megbízatású  alpolgármester tiszteletdíja a 
polgármester tiszteletdíjának 70-90 %-a lehet. A képviselő-testület 
a hatályos jogszabályok szerint a minimumnál kevesebbet nem 
állapíthat meg. A minimális összeg 52.352 Ft (kerekítve 52.400 Ft), 
azonban egy részéről vagy a teljes összegéről az  alpolgármester 
lemondhat. Az alpolgármester költségtérítése a tiszteletdíjának 15 
%-a. 
 

A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Csonka László alpolgármester részére havi 52.400 Ft 
tiszteletdíjat és 7860 Ft költségtérítést  állapít meg. 

Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 
46/2014.(X.22.) határozata az alpolgármester 
tiszteletdíjáról 

Felelős: Tóth László jegyző 
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Határidő
 

: 2014. október 22. 

 

Tóth László jegyző  tájékoztatta a képviselő-testület a Szervezeti 
és Működési Szabályzat felülvizsgálatának kötelezettségéről. Ezt 
lehetőleg az alakuló ülésen el kell végezni.  Bogdán László 
polgármesterrel történt előzetes egyeztetést követően elkészítette a 
rendelet tervezetét, melyet az ülést megelőzően írásban megküldött 
a képviselő-testület tagjainak. A rendeletben foglaltakhoz szóbeli 
kiegészítést nem tett. 

Napirend 8. pontja: 

 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület  egyhangú igen 
szavazattal elfogadta az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
6/2014.(VI.21.) önkormányzati rendeletet. 
(Rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

Bogdán László polgármester indítványozta, hogy a képviselő-
testület válassza meg a  a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
nevesített Ügyrendi Bizottság tagjait.  A bizottság elnökének 
Ignácz Sándor képviselőt, a tagjainak Nagy Gábor és Orsós János 
képviselőket. 

Napirend 9. pontja:  

 

A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot:  

Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Ügyrendi Bizottság elnökének Ignácz  Sándor képviselőt, 
tagjainak Orsós János és Nagy Gábor képviselőket 
választja. 

Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
47/2014.(X.22.) határozata az Ügyrendi Bizottság 
tagjainak megválasztásáról 

Felelős: Bogdán László polgármester 
Határidő:
 

 2014. október 22. 

 
Tóth László jegyző tájékoztatta a  képviselő-testület tagjait, hogy  
a polgármesternek és a képviselőknek a megválasztásukat követő 
30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenni, az ehhez szükséges 
nyomtatványokat átadta. Felhívta a képviselő-testület tagjainak a 
figyelmét, hogy a megválasztástól számított 30 napon belül 
kérelmezniük kell a felvételt a 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. Amennyiben az állami 
adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, 
hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel 
feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban 
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értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.   
Tájékoztatta továbbá a képviselő-testületet az önkormányzati 
törvény változásának fontosabb rendelkezéseiről,  a 
méltánytalanság jogintézményéről. 
Felhívta a képviselő-testület tagjainak a figyelmét, hogy  a 
megválasztásukat követő 30 napon belül a  kormányhivatal által 
szervezett képzésben kell részt venniük. 

 
A tanácskozás lényegét érintő hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bogdán László 
polgármester az ülést 09.50 órakor berekesztette. 
 
 
 

k.m.f. 
  

Tóth László 
jegyző  

Bogdán László 
polgármester 

  


