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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. október 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Alpolgármester választás
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester

A Képviselő testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX.19.) önkormányzati
rendelet 26. § (1) bekezdése szerint a Képviselő-testület a polgármester indítványára az alakuló ülésén dönt arról,
hogy egy vagy két társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 34. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ illetve alpolgármestereket választhat. Legalább egy
alpolgármester választása az önkormányzati testületi munka folyamatos biztosítása érdekében a Képviselő-testület
számára kötelező.
Az Alkotmány 44/B.§ (1) bekezdése alapján a képviselő-testület olyan személyt is megválaszthat alpolgármesternek,
aki nem tagja a képviselő-testületnek.
A polgármestert a képviselő-testület elnökeként azonban csak olyan személy helyettesítheti, aki tagja a képviselőtestületnek.
A nem képviselő alpolgármester, nem válik a testület tagjává, feladatát a polgármester irányításával látja el, a
testületi munkában tanácskozási joggal vesz részt. Feladata a polgármester szakmai munkájának segítése. Az
alpolgármester, alpolgármesterek munkáját a polgármester szervezi, így annak a lehetősége nem biztosított, hogy
több alpolgármester választása esetén egy általános helyettest válasszon a képviselő-testület. Nem képviselő
alpolgármestert csak akkor választhat a képviselő-testület, ha választ olyan személyt, aki képviselő is, így betöltheti
az elnöki munkával kapcsolatos feladatokat is a polgármester akadályoztatása esetén.
Több alpolgármester választása esetén a polgármester ad tájékoztatást a közöttük kialakított munkamegosztásról.
Az alpolgármester választása titkos szavazással, minősített többséggel történik, melyhez szükséges 3 főből álló
szavazatszámláló bizottság létrehozása. Az 1990. évi LXV tv. 12. § (4) a) pontja esetében abban az esetben történik
az alpolgármester választása zárt ülés keretében, ha az érintett a nyílt ülés keretében történő tárgyalásba nem
egyezik bele.
Az alpolgármesterre, a polgármesterre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni, megválasztását
követően esküt tesz, tiszteletdíját az 5/1995. (III. 2.) Önkormányzati rendelet 2. §-a 71.400 Ft-ban határozza meg,
melynek 20%-ig terjedő költségtérítésre, mint költségátalányra jogosult.
A Képviselő-testület ülésének előkészítése során nem merült fel olyan igény, hogy az alpolgármesteri tisztség
főállásban kerüljön betöltésre, erre csak az SZMSZ módosítását követően nyílik meg a lehetőség.
Az alpolgármester megválasztását nyílt ülés keretében az alábbi eljárási rend szerint javaslom:
1.) A polgármester az SZMSZ 26. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva indítványt tesz az
alpolgármesterek számára. A képviselő-testület minősített többséggel dönt az alpolgármesterek számáról szóló
indítványról, figyelemmel az 1990. évi LXV tv. 15.§ (1) bek. -ben foglaltakra.
2.) Az alpolgármester alpolgármesterek számának meghatározását követően teszi meg az alpolgármester vagy
alpolgármesterek személyére vonatkozó indítványát.
3.) A titkos szavazás lebonyolítására a Képviselő-testület létrehozza a 3 főből álló szavazatszámláló bizottságot,
melynek tagjaivá javaslom megválasztani Béres János, Arnóczi István János, és Lehoczkiné Timár Irén
képviselőket.
4.) A szavazás mentének ismertetése, figyelemmel arra, hogy megválasztásukhoz minősített többségre van
szükség.
5.) Szavazás eredményének ismertetése, és az alpolgármester vagy alpolgármesterek személyének,
javadalmazásának (71.400Ft. tiszteletdíj+14.280 Ft. költségtérítés) kihirdetését követően eskütételük.

1. döntési javaslat
"Alpolgármester választás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Választás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel Várfi András polgármester indítványára a
7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva két társadalmi
megbízatású alpolgármestert választ.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 10. 14.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
2. döntési javaslat
"Alpolgármester választáshoz Szavazatszámláló Bizottság megválasztása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Választás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester választás lebonyolítására a
szavazatszámláló bizottság tagjává megválasztja Béres János, Arnóczi István, és Lehoczkiné Timár Irén
képviselőket.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 10. 14.
Felelős: Dr. Farkasinszky Erzsébet
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
3. döntési javaslat
"Alpolgármester választás "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Választás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, titkos szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 34. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva Gyomaendrőd Város Polgármesterének javaslatára a képviselő-testület tagjai közül ………..
képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja, míg
sz. alatti lakosú nem képviselőt, mint
társadalmi megbízatású alpolgármestert választja meg. Az alpolgármesterek tiszteletdíja bruttó 71.400 Ft. azaz
Hetvenegyezer négyszáz Ft. költségtérítésük összege bruttó 14.280 Ft azaz Tizennégyezer-kettőszáznyolcvan Ft.
figyelemmel az 5/1995. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglaltakra.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 10. 14.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. október 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
Lévai Éva
Dr. Farkasinszky Erzsébet korelnök

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Köztársaság Alkotmányának 44. § (3) bekezdése szerint a polgármester megbízatása az új polgármester
megválasztásáig tart. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdésiről, valamint az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV tv. 3. § (1) bekezdése alapján a polgármester illetményéről alakuló ülésén
köteles dönteni. A főállású polgármester illetményének megállapítására a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV tv. 3. § (2) rendelkezik oly módon,
hogy az illetmény megállapítása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 43. § (1) bekezdésében meghatározott
illetményalap[1] és az 1994. évi LXIV tv.3. § (2) bekezdésében meghatározott szorzószám szorzataként
összegszerűen történik. A 10.000 lakosnál nagyobb[2] lakosságszámmal rendelkező, valamint a körzetközponti
feladatokat[3] ellátó települések esetében ez a szorzószám 12,5 és 13,5 között határozható meg. A polgármester
illetménye tekintetében ez a szorzószám 13-ban kerül meghatározásra, hivatkozással az 1994. évi LXIV. tv. 4/A §
(3) bekezdésére, mely szerint a polgármester illetményének, a megválasztást követően megállapított összege a
megválasztását megelőző polgármesteri illetménye összegénél nem lehet kevesebb.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről
szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 13. § (2) bekezdésében 2010. évre, a köztisztviselők illetmény
alapját változatlanul 38.650 Ft-ban határozta meg.
Az 1994. évi LXIV tv. 18. § (1) szerint a polgármesternek a tisztsége ellátásával összefüggő költségeket meg kell
téríteni, számlák alapján. A fenti jogszabály 18. § (2) bekezdése szerint a polgármester választása alapján az (1)
bekezdésben foglaltaktól eltérően költség általány illeti meg, melynek mértékét a jogszabály a polgármesteri
illetmény 20-30%-ban határozza meg. A fenti keretek között korábban a képviselő-testület a költségátalány mértékét
a polgármesteri illetmény 25%-ban határozta meg.
Az illetmény, a tiszteletdíj és egyéb juttatás közérdekű adat, a Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja, és
egyszerű többséggel hozza meg határozatát. (1994. évi LXIV. tv. 4. § (4)
Fent leírtakra figyelemmel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a polgármesteri illetményt a következők
szerint határozza meg: 13 x 38.650 Ft = 502.450.-Ft.
A költségátalány mértéke 502.450 x 25% =125.600.- Ft.[4]
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Várfi András polgármester úrnak az előző ciklusban 63 nap ki nem
adott szabadsága maradt.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
[1] Az illetményalap mértékét az éves költségvetési törvény határozza meg, a 2010-es költségvetési évben: 38.650.Ft.
[2] 2010. január 1-én a település lakosainak száma 14.593 fő
[3] Gyomaendrőd városa, Hunya község vonatkozásában lát el körzetközponti feladatokat
[4] Az illetmény és a költségátalány kifizetésére a költségvetésben a fedezet biztosított

Döntési javaslat
"Polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Várfi András főállású polgármester illetményét, megválasztásának
napjától – 2010. október 3. - az 1994. évi LXIV tv. 3. §-ban biztosított hatáskörében eljárva, figyelemmel a 8/2010. (II.
15.) önkormányzati rendelet 13.§ (2) bekezdésére, bruttó 502.450.-Ft/hó, azaz ötszázkettőezer négyszázötven
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Ft/hó összegben állapítja meg, mely a köztisztviselői illetmény alap 13 szorosa.
A megválasztott főállású polgármester részére Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV tv. 18. §
(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, megválasztásának napjától -2010. október 3.- a polgármesteri illetmény
25%-nak megfelelő költségátalányt állapít meg, melynek összege 125.600.- Ft/hó azaz egyszázhuszonötezer
hatszáz Ft/hó.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az illetmény számfejtéssel kapcsolatos további intézkedéseket tegye
meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Lévai Éva
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2010. október 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Képviselőt-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX.
19.) önkormányzati rendelet módosítása
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatok az Alkotmány [44/A. § (1) e)] és a helyi önkormányzatokról szóló törvény 1990. évi LXV.
törvény (a továbbiakban: Ötv.) [1. § (6) bek] értelmében a törvény keretei között önállóan alakítja ki a szervezetét és
működési rendjét.
Az Ötv. 22. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület határozza meg bizottsági szervezetét, és választja meg
bizottságait. A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot választ. Törvény más
bizottság megalakítását is elrendelheti. Ilyen lehet pl. a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát végző vagy az oktatási
feladatokkal foglalkozó bizottság. A jogszabály csak a pénzügyi bizottságot nevesíti, így a szervezet alakítás
szabadsága miatt a további kötelező bizottsági hatáskörök és feladatok bármilyen bizottsági szerkezetben elláthatók.
A törvény további korlátként kimondja, hogy a bizottság elnökét és tagjainak több, mint a felét a települési képviselők
közül kell választani. A polgármester, az alpolgármester, a települési kisebbségi önkormányzat elnöke, a képviselőtestület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja. A Képviselő-testület jelenlegi létszámára
tekintettel így a korábbi négy bizottság helyett csak maximum három bizottsággal oszthatók meg azok a feladatok
amelyeket a bizottságoknak kell ellátniuk.
A bizottságok egyébként feladatkörükben előkészítik a képviselő-testület döntéseit, szervezik és ellenőrzik a
döntések végrehajtását. A képviselő-testület határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt
be, továbbá amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek. A képviselőtestület döntési jogot is adhat bizottságainak és a bizottság döntését felülvizsgálhatja, önkormányzati rendeletben
hatósági hatáskört állapíthat meg bizottságának.
Az önkormányzat előtt álló feladatok és hatáskörökre figyelemmel a következő három bizottság megalakítását
javasoljuk:
a) .............................. Bizottság
b) ............................. Bizottság
d) ............................ Bizottság
A fentiek alapján az alábbi rendelet tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
TERVEZET
.../2010. (....) önkormányzati rendelet
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmzás
alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 1. § (61) bekezdésében a)
pontjában foglalt hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
"24. § (1) A Képviselő-testület:
a) ..................................Bizottságot
b) ................................ Bizottságot
d) ................................ Bizottságot alakít."
Záró rendelkezések
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 22/2006. (X. 24.) KT rendelet.
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Gyomaendrőd, 2010. október 12.
Döntési javaslat
"SZMSZ módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
.../2010. (....) önkormányzati rendelet
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmzás
alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 1. § (61) bekezdésében a)
pontjában foglalt hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
"24. § (1) A Képviselő-testület:
a) ........................... Bizottságot
b) ..........................Bizottságot
d) ..........................Bizottságot alakít."
Záró rendelkezések
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 22/2006. (X. 24.) KT rendelet.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2010. október 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tájékoztató a települési képviselők tiszteletdíjáról, vagyonnyilatkozattételi
kötelezettségéről
Lévai Éva
Dr. Farkasinszky Erzsébet korelnök

Tisztelt Képviselő-testület!
A települési képviselők jogállásával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket a helyi önkormányzati képviselők
jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI tv., valamint az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv.
határozza meg. A képviselő jogosultságaival és kötelezettségeivel az eskütétel időpontjától élhet. A 2000. évi XCVI
tv. 10/A §. (1) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő, a mandátum átvételét követően ezt követően minden
naptári év január 1-től számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot tesz. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
kiterjed a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségére is.
A vagyonnyilatkozat benyújtásának elmulasztása esetén - annak benyújtásig – az önkormányzati képviselő jogait
nem gyakorolhatja, ennek megfelelően a testületi döntésben nem vehet részt, és a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv 20. §-ában meghatározott juttatásokban nem részesülhet. A vagyonnyilatkozatokat a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározott bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. A Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet 24. § (3) alapján az Ügyrendi és Jogi
Bizottság látja el a vagyonnyilatkozat vizsgálatával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatot. A képviselő
vagyonnyilatkozata az ellenőrzéshez szolgáló azonosító adat kivételével nyilvános. Ez a nyilvánosság a
hozzátartozó vagyonnyilatkozatára már nem terjed ki. Az egységes tájékoztatás érdekében a bizottsági átvizsgálást
követően a nyilvános adattartam a honlapon kerül közzétételre.
A képviselői juttatásokat az 5/1995. (III. 3.) KT rendelet határozza meg, mely alapján a képviselőt 35.700 Ft/hó
összegű alapdíj, bizottsági tagság esetén 17.900 Ft/hó összegű pótdíj illeti meg több bizottsági tagság esetén is. A
bizottsági elnököt az alapdíjon felül - több tisztség és tagság esetén is - 29.500 Ft/hó összegű pótdíj illeti meg.
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 71.400 Ft/hó. A társadalmi megbízatású alpolgármestereknek
a saját tulajdonú gépjármű és telefon hivatali célú használatának megtérítésére, továbbá a tisztség ellátásával
felmerülő egyéb költségek elismerésére havi költségtérítésben részesül, mely összeg a tiszteletdíj 20%-a.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati rendeletek az önkormányzat honlapjáról a
www.gyomaendrod.hu letölthetőek.
Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.
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