
Mesterszállás Község Polgármestere 
 
Előkészítette: Makainé Ésik Klára kirendeltség-vezető 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 

a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdés alapján a 
képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy 
felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján 
megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt 
illetményükről, tiszteletdíjukról. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71.§ 
(2), (4) bekezdés d) pontja és a (6) bekezdés valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (a továbbiakban: Kttv.) 224.§-ában foglaltak az irányadóak a polgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapítására. 
 
A Mötv. 71.§ (2) bekezdése és a (4) bekezdés b) pontja a polgármester illetményére vonatkozóan kimondja:  
 
„(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának 
időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkár 
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, 
vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.” 
 
„(4)A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

b) 40%-a az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;” 
 
A helyettes államtitkár illetménye a Kttv. 224. §-a (1)-(3) bekezdésében foglaltak alapján 
 
„(1) A helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap (132. §) kilencszerese. 
(2) A helyettes államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a. 
(3) A helyettes államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.” 
 
A Kttv. illetményalap 2014. évben: 38.650 Ft. 
 
A Mötv. 71.§ (6) bekezdése polgármester költségtérítésére vonatkozóan kimondja:  
 
„A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének 
elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre 
jogosult.” 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatására és elfogadására.  
 
_____/2014.(X.22.) képviselő-testületi h a t á r o z a t  
 

a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 
 

Mesterszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (2), (4) bekezdés b) pontja és a (6) bekezdés valamint a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 224.§-ában foglaltak –alapján - 2014. 
október 12. napjától Kiss Gábor polgármester 
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havi illetményét   299.151 Ft,  
kerekítve   299.150 Ft  
 
költségtérítését   44.873 Ft  
kerekítve:   44.875 Ft  

 

összegben állapítja meg.  
 
 
Erről: 

1. Kiss Gábor polgármester, Helyben 
2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 
3. Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Igazgatóság, 5002 Szolnok, Liget út 6. 
4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  
 
 
 
Mezőtúr, 2014. október 17. 
 
 
 

dr. Szűcs Attila 
 

 
 



Mesterszállás Község Polgármestere 
 
Előkészítette: Makainé Ésik Klára kirendeltség-vezető  
 

El ő t e r j e s z t é s 
 

a képviselő-testületi bizottság tagjainak megválasztásáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdés alapján 
a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy 
felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése 
alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt 
illetményükről, tiszteletdíjukról. 
 
A képviselő-testület bizottságának feladata a képviselő-testület hatáskörébe tartozó, de onnan a 
szervezeti és működési szabályzatban a bizottság hatáskörébe átruházott ügyben való döntés.  
 
Mesterszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(VI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban SZMSZ) 
51.§ (1) és (2) bekezdése tartalmazza a képviselő-testület bizottságának elnevezését, valamint a 
bizottság létszámát.  
 
A képviselő-testületi bizottság tagjainak összetételére az alábbi javaslatot teszem.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 
 
___/2014.(X.22.) képviselő-testületi h a t á r o z a t 
 
a képviselő-testületi bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
Mesterszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 58.§ (1) bekezdése alapján – az állandó bizottság elnökét és tagjait 
az alábbiak szerint választja meg: 
 

Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság (3 fő) : 
Elnök:  
Elnökhelyettes:  
Képviselő-testületi tag:  

 
Erről: 

 
1. Kiss Gábor polgármester, Helyben 
2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 
3. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k. 
 

Mezőtúr, 2014. október 20. 
 

Kiss Gábor 
 



Mesterszállás Község Polgármestere 
 
Előkészítette: Makainé Ésik Klára kirendeltség-vezető 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 

az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § 
(3) bekezdés alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint a 
polgármester előterjesztése alapján megválasztja az alpolgármestert, dönt illetményéről, tiszteletdíjáról. 
 
A Mötv. 80.§ (2), (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak az alpolgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapítására. 
 
A Mötv. 80.§ (2) bekezdése az alpolgármester illetményére vonatkozóan kimondja:  
„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 Mötv. 71.§ (5) bekezdése alapján  
„A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező 
mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-
testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.” 

 
A Mötv. 80.§ (3) bekezdése az alpolgármester költségtérítésére vonatkozóan kimondja:  
„A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei 
közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 
költségtérítésre jogosult.” 
 
A Mötv. 71.§ (6) bekezdése szerint: 
„A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 
költségtérítésre jogosult.” 
 
A fentiek alapján javasolom a társadalmi megbízású alpolgármester  
 

illetményét: a társadalmi megbízású polgármesteri bér: 149.575 Ft  70%-ban azaz 104.702 Ft 
a költségtérítését: 15.705 Ft 

 
összegben megállapítani.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatására és elfogadására.  
 
_____/2014.(X.22.) képviselő-testületi h a t á r o z a t 
 
az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 
 

Mesterszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2), (3) bekezdésében –alapján - 2014. október 22-étől 
……………………………… alpolgármester 
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havi illetményét   104.702 Ft,  
kerekítve   104.700 Ft  
 
költségtérítését     15.705 Ft  

 
összegben állapítja meg.  
 

 
Erről: 
 

1. Kiss Gábor polgármester, Helyben 
2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 
3. Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Igazgatóság, 5002 Szolnok, Liget út 6. 
4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k. 
 
 
 
Mezőtúr, 2014. október 17. 
 

Kiss Gábor 
 
 
 



Mesterszállás Község Polgármestere 
 
Előkészítette: Makainé Ésik Klára kirendeltség-vezető 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s  

 
Mesterszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 43. § (1) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselő és polgármester választást követő 15 napon belül a 
képviselő-testület alakuló ülést tart. Az általános önkormányzati választások 2014. október 12-én kerültek 
megtartásra. 
 
A Mötv. 43. § (3) bekezdés alapján  
„A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy 
felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján 
megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait,” 
 
Mesterszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(VI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban SZMSZ) 51.§ (1) és 
(2) bekezdése tartalmazza a képviselő-testület bizottságának elnevezését, valamint a bizottság létszámát.  
 
Az SZMSZ 1 számú melléklete tartalmazza a képviselők névsorát, a 3 számú melléklete a 
Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsági tagok névsorát, melyeket módosítani szükséges. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet módosításának megvitatására és elfogadására. 
 
 
Mezőtúr, 2014. október 18. 
 
 
 

Kiss Gábor  
 


