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Önkormányzati Képviselő-testület 
Bakonyszentiván 
 
Szám: 18/2016.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 13-án 
18 órakor megtartott nyilvános   alakuló  üléséről.   
 
Az ülés helye: Bakonyszentiván, Művelődési Ház   
 
J e l e n   voltak:  Karvas János polgármester, Földing Zoltán, Frum István, 
                            Mázi József, Strommerné Biró Hajnalka  k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:    Fehér Mária címzetes főjegyző                                                       
                                                          Koncz Gáborné köztisztviselő 
                                                          Adorján Róbert  vál. biz. elnök 
                                                          Baranyai Miklósné falugondnok  
 
 
Lakosság részéről megjelent:  13 fő választópolgár 
 
Karvas János polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 fő 
képviselő közül 5 fő megjelent, a képviselő-testület határozatképes.  Az ülést megnyitotta. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére:  
 

N a p i r e n d 
 
 
1./ A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
     Előadó: Adorján Róbert vál. biz. elnök 
 
2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele  
     Előadó: Adorján Róbert vál. biz. elnök 
 
3./ A polgármester eskütétele 
     Előadó: Adorján Róbert vál. biz. elnök 
 
4./ A polgármester programjának ismertetése 
     Előadó: Karvas János polgármester 
 
 
5./  A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének rögzítése, munkarendje 
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző  
 
6./ Alpolgármester választása, eskütétele 
     Előadó: Karvas János polgármester 
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7./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
     Előadó: Karvas János polgármester 
 
8./ Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása  
     Előadó: Karvas János polgármester 
 
9./ Egyéb ügyek  
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d  tárgyalása: 
 
1./ A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
     Előadó: Adorján Róbert  vál. biz. elnök 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette.  
 
Karvas János polgármester megköszönte a választási bizottság tájékoztatóját, a 
választáson való közreműködését.  
 
 
2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele 
     Előadó: Adorján Róbert vál. biz. elnök 
 
Előadó kérte a képviselőket, hogy a törvényben előírt esküt tegyék le. 
A képviselők az esküt letették. 
 
3./ A polgármester eskütétele 
    Előadó: Adorján Róbert vál. biz. elnök    
 
Előadó felkérte a polgármestert, hogy az esküt tegye le. 
 
A polgármester az esküt letette. 
 
 
4./ A polgármester programjának ismertetése 
     Előadó: Karvas János polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt programot ismertette.   
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
5./ A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének rögzítése  
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző  
 
Előadó tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a polgármester illetménye közérdekű adatnak 
minősül, nyilvános ülésen tárgyalják. A közhatalmat gyakorlók, közszereplést vállalók 
esetében a személyeknek, különösen a választópolgároknak a közérdekű adatok 
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megismeréséhez fűződő jogai elsőbbséget élveznek, a köztevékenység és annak 
megítélése szempontjából jelentősek.  
Bejelentette, hogy előzetes egyeztetés alapján polgármester úr a határozathozatalban 
nem vesz részt. A jelöltbejelentéskor polgármester úr  úgy nyilatkozott, hogy 
megválasztása esetén a polgármesteri tisztséget társadalmi megbízatásban látja el.   
 
A polgármester tiszteletdíját összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése 
alapján. A tiszteletdíj összege tekintetében nincs a testületnek mérlegelésre lehetősége, 
egyszerű többséggel hoz határozatot róla.  

Az Mötv.  71. § (5) bekezdése szabályozza a polgármester tiszteletdíjának mértékét,  
mely szerint az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében bruttó 
74.790 Ft.  
A (6) bekezdés szerint a társadalmi megbízatású polgármester havonta a tiszteletdíjának 
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult: havi 11.220 Ft.  Kérte a 
testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  
meghozta a következő határozatát:  
 
 
               52/2016. (X. 13.) határozat 
 

BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Karvas János polgármester tiszteletdíját 2016. október 2. napjától  
az Mötv.  71. § (5) bekezdése  szerint bruttó 74.790 Ft-ban, a  
(6) bekezdés szerint költségtérítését havi 11.220 Ft-ban rögzíti. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj és költségtérítés számfejtése 
ügyében intézkedjék. 
 
Határidő: 2016. október 20. 
Felelős:   Fehér Mária 

                               címzetes főjegyző  
 
 
Karvas János polgármester a megállapított tiszteletdíjat és költségtérítést elfogadta. 
 
Fehér Mária címzetes főjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a társadalmi 
megbízatású polgármester munkarendjét a képviselő-testületnek kell meghatároznia. A 
polgármester úrral történt egyeztetés után javasolta, hogy ügyfélfogadása a következő 
legyen:  csütörtök 13-16 óráig. 
 
 
 
Kérte a testületet, hogy a polgármester munkarendjét fogadja el. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  
meghozta a következő határozatát:  
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                  53/2016. (X. 13.) határozat 
 
                  Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
                  Karvas János polgármester 
                  munkarendjét a következők szerint fogadta el: 
                  csütörtök 13-16 óráig. 
                
 
6./ Alpolgármester választása, eskütétele 
     Előadó: Karvas János polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára, 
titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának 
segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-
testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester 
jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével 
szűnnek meg. 
A Szervezeti és működési szabályzat szerint az alpolgármester társadalmi megbízatású.   
Javasolta, hogy a titkos szavazás lebonyolítására  válasszon szavazatszámláló bizottságot 
a képviselő-testület. Javasolta a bizottság elnökének Strommerné Biró Hajnalka, tagjainak 
Mázi József és Földing Zoltán képviselőket.  Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
              
                 54/2016. (X. 13.) határozat 
 
                  Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
                  az alpolgármestert megválasztó titkos szavazás 
                  lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot választott: 
                  a bizottság elnöke: Strommerné Biró Hajnalka 
                                     tagjai:  Földing Zoltán és Mázi József  
                                                képviselők. 
 
Karvas János polgármester javasolta alpolgármesternek Frum István képviselőt 
megválasztani. Felkérte a szavazatszámláló bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására. 
 
A titkos szavazásról a mellékelt külön jegyzőkönyv készült. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
                  55/2016. (X. 13.) határozat 
 
                  Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
                  FRUM ISTVÁN képviselőt 
                  alpolgármesternek megválasztotta. 
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Karvas János polgármester gratulált az alpolgármester úrnak megválasztásához, kívánta, 
hogy sikeresen dolgozzanak együtt a község érdekében.  
Felkérte az alpolgármestert, hogy az esküt tegye le. 
 
Az alpolgármester az esküt letette.  
 
Karvas János polgármester átadta Frum István részére az alpolgármesteri megbízólevelet.  
 
7./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
     Előadó: Karvas János polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 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. 
 
Az Mötv.  80. § (2) bekezdése szabályozza a társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíját: az 500 fő lakosságszám alatti település polgármester tiszteletdíja 74.790 Ft, 
ennek 70-90 %-a: 52.350 – 67.310 Ft.  
Javasolta 52.350 Ft-ban megállapítani.  
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta 
tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.  
Javasolta költségtérítését 7850 Ft-ban megállapítani.  
 
Alpolgármester úr bejelentette érintettségét és saját elhatározásából nem vesz részt a 
döntéshozatalban.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő 
határozatát:  
 

56/2016. (X. 13.) határozat  
 
Bakonyszentiván  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Frum István alpolgármester tiszteletdíját  
2016. október 13. napjától az Mötv.  80. § (2)  
bekezdése  szerint bruttó 52.350 Ft-ban, 
költségtérítését havi 7850 Ft-ban állapítja meg. 
 

 
Frum István  alpolgármester nyilatkozott, hogy lemond a tiszteletdíjról és költségtérítésről, 
nem kívánja felvenni.   
 
 
8./ Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 
     Előadó: Karvas János polgármester 
 
Előadó elmondta, hogy Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 20.) rendeletének  64. §-a 
szerint a képviselő-testület vagyonnyilatkozat vizsgálatával foglalkozó bizottságot  hoz 
létre.  
Javaslatot tett a bizottság elnökére: Mázi József képviselő, tagjaira: Földing Zoltán és 
Strommerné Biró Hajnalka képviselők személyében.  
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Kérte a testület döntését. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
 

  57/2016. (X. 13.) határozat  
 
                 Bakonyszentiván  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
                 a vagyonnyilatkozat vizsgálatával foglalkozó bizottság 
                 elnökének: Mázi József,  
                 tagjainak:   Földing Zoltán és Strommerné Biró Hajnalka  
                                   képviselőket  megválasztotta.  
 
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Mázi József  képviselő a következőket mondta el:  
„Szeretném megköszönni annak a 139 választásra jogosult polgárnak a részvételt, akik 
eljöttek a polgármester és képviselő választásra, melyen voksukat leadták. Külön 
köszönetet mondok azoknak, akik a leadott szavazataikkal (ez az összes szavazatok több 
mint 80%-a) támogatott minket egy olyan beruházás megvalósítása elleni harcban, 
amelynek kihasználtsága egyenlő a nullával és nem befolyásolták a kampány szórólapban 
leírtak. Tehát nem csak MI négyen akartuk a választást. A kultúrház, amelyről a vita 
kialakult energia felhasználás díja 50-60 ezer Ft/év. Az önrész, amelyet a támogatás mellé 
kellett volna felvenni 3 millió forint, amiből ha a duplájára emelkedne a rezsi költsége, 
akkor is 25-30 évig lehet fedezni. 
Amiről szólni szeretnék a kampány szórólap tartalma. Mint a volt polgármester asszony a 
kultúrház beruházásánál arról érvelt, hogy katasztrófa esetén a gyerekeket és az időseket 
el lehetne helyezni, nincs közút, aggregátor. Kérdezem Önöket, ha bármilyen katasztrófa 
lenne (földrengés, sugárzás, 150-200 km/h széllökés) akkor a kultúrházat kikerülné-e? 
Másik érv, amit mondott a kulturális  programok. Erre 9,5 év alatt, sőt amikor lehetett 
érezni, hogy a testület feloszlatja magát, lett volna lehetősége bebizonyítani, hogy a falu 
lakossága igényt tart rá. Ez lehetett volna egy kampányfogás részéről. Én személy szerint 
nyilvánosság előtt kértem volna tőle bocsánatot, ha lettek volna programok és érdeklődő, 
mert az építkezésnél sem a tetővel kezdik, hanem az alapot rakják le először. 
2x20 milliós pályázatokról írt, amely nem függ egyik a másiktól. Az önrész nélkülit a 
testület egyhangúlag megszavazta.  
A megtakarított pénzről csak annyit szeretnék mondani, hogy egy kis számolás után 
mindjárt más lenne a véleménye. Ugyanis az alpolgármester és a képviselők lemondtak a 
tisztelet- díjukról. 3 és fél év alatt a képviselő tisztelet díja évi kb. 700 ezer forint, 
alpolgármesteré kb. 900 ezer, ez beszorozva 9-cel kb. 15 millió forint, tehát akkor ki 
takarította meg a pénzt? 
A lakosság létszámáról pontosan nem tudom, de az biztos, hogy 50-es évek előtt volt 400 
lakosa Bakonyszentivánnak. Mindenki tudja, hogy a 70-es években és a 80-as évek elején 
a városok az embereket szippantották vidékről. Járdák felújítását kötelező feladatok közé 
sorolta. Például a Zrínyi utca 7. számú ház előtt akkora két mélyedés van, hogy egy 
kisebb növésű ember alig látszana ki! 
Legutoljára szeretnék még egy megjegyzést, amely az előző polgármesternek is szól. Aki 
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sajnos már nincs köztünk. Családtagjain kívül a lakosság nagyobb része is meg volt 
botránkozva, azon, amit a polgármester asszony leírt, hogy milyen kevés pénzt hagyott a 
kasszába és több millió forintos számlákat kellett kiegyenlíteni haszontalan dolgokra. 
Mondás így szól: Halott személyről jót vagy semmit! Abban a testületben én is részt 
vettem, de haszontalan dolgokra nem költött pénzt. Meg kell nézni, mennyi felújítás és 
beruházás történt polgármestersége idején. 
Magam részéről csak annyit, hogy ha olyan beruházásra tesz javaslatot valaki, amelynek 
nincs értelme, akkor is hangot fogok neki adni. 
Köszönöm, hogy meghallgattak!” 
 
Kapcsándi Istvánné érdeklődő lakos ígéretet tett, hogy egy-két ötlettel segíti majd az új 
testület munkáját.  
 
Karvas János polgármester elmondta, hogy a hivatal bejáratánál postaládát helyeznek el, 
amelybe név nélkül is bedobhatja bárki a javaslatait, észrevételeit, melyek -ígéri – nem 
maradnak kivizsgálás nélkül.  
 
 
9./ Egyéb ügyek  
 
 

- Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség  
 

Karvas János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az Mötv. 39. § (1) 
bekezdés szerint az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően 
minden év január 1-jétől számított harminc napon belül  vagyonnyilatkozatot köteles tenni. 
Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös 
háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének  vagyonnyilatkozatát. 

Kérte a képviselőket, hogy vagyonnyilatkozat nyomtatványt vegyék át, töltsék ki és 2016. 
november 1-ig adják le.     
 

 
-  Köztartozás-mentes adatbázisba való bejelentkezés 

 
Karvas János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az Mötv. 38. § (4) bekezdés 
szerint 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. 
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 értesíti a képviselő-testületet és a 
kormányhivatalt. 
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Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte az alakuló ülés résztvevőinek a 
megjelenését, a nyilvános ülést  18,45  órakor bezárta.   
  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
Fehér Mária                                                                                             Karvas János 
címzetes főjegyző                                                                                    polgármester 
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