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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt
az újonnan választott Képviselő-testület

2014. október 23-án 14 órakor
kezdődő alakuló ülésére az Új Városháza Nagytermébe.
Napirend:
1. Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2014. október 12. napján
megtartott önkormányzat képviselők és polgármester választás eredményéről,
a megbízólevelek átadása
2. Képviselő-testület eskütétele
3. Polgármester eskütétele
4. Polgármester programjának ismertetése
5. Alpolgármester megválasztása és az alpolgármester eskütétele
6. A polgármester illetményének megállapítása
7. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
8. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
elnökének és tagjainak megválasztása
9. Tájékoztató a képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi,
méltatlansági esetekről és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről
10. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
11. Tájékoztatás a leköszönő polgármester végkielégítéséről
12. Tájékoztatás a polgármesteri munkakör átadásáról
13. Döntés a leköszönő polgármester ki nem adott szabadságának megváltásáról
Gyomaendrőd, 2014. október 21.

Toldi Balázs
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2014. október 23.
napján tartandó alakuló üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. október 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Polgármester illetményének megállapítása
Dr. Csorba Csaba jegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71.§ (4)
bekezdése határozza meg. Javadalmazása a helyettes államtitkár illetményének %-ban kerül megállapításra attól
eltérni nem lehet. A 10.001-30.000 fő lakosságszámú település esetében a főállású polgármester illetménye a
helyettes államtitkár illetményének (alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló
illetményének összege) 70%-a. A polgármestert megilleti továbbá a tiszteletdíjának 15%-a, mint költségtérítés. A
fentiek alapján a megválasztott polgármester illetménye a következőképp alakul:
Toldi Balázs polgármester jelöltkénti nyilvántartásba vétele során úgy nyilatkozott, hogy megbízatását főállású
polgármesterként kívánja ellátni.
Helyettes államtitkár:
Alapilletmény: 38650*9=347850; Illetmény kiegészítés: 347850*0,5=173925; Vezetői pótlék: 347850*0,65=226100;
Összesen:747.875
Főállású polgármester illetménye:
Gyomaendrőd: 10.001-30.000Fő =70%= 523.513 Ft. =523.510 Ft.
A főállású polgármester költségtérítése: 523.510*15%= 78.530 Ft

Döntési javaslat
"Polgármester illetményének megállapítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 71.§-ban foglaltakra figyelemmel Toldi Balázs
főállású polgármester illetményét, megválasztásának napjától bruttó 523.510 Ft/hó azaz Ötszázhuszonháromezerötszátíz Ft/hó összegben állapítja meg. A polgármestert megillető költségtérítés mértéke 78.530 Ft/hó, azaz
Hetvennyolcezer-ötszáharminc Ft/hó.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Csorba Csaba
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. október 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Dr. Csorba Csaba jegyző
Toldi Balázs egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!
A társadalmi megbízatású alpolgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 80. § (2) bekezdése határozza meg. Javadalmazása a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíjának 70-90%-ban határozható meg. melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselőtestülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
Társadalmi megbízatású polgármester: tiszteletdíja 261.755 Ft. Ennek 70%-a: 183.230 Ft., 90%-a: 235.580 Ft. A
társadalmi megbízatású alpolgármestert tiszteletdíja ezen keretek között határozható meg. A költségtérítés mértéke
ebben az esetben is a tiszteletdíj mértékének 15%-a, legalább 27.485 Ft., legfeljebb 35.337 Ft.
Döntési javaslat
"Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …….társadalmi megbízatású alpolgármester
polgármester tiszteletdíját, megválasztásának napjától bruttó ……Ft/hó azaz Ft/hó összegben állapítja meg. Az
alpolgármestert megillető költségtérítés mértéke bruttó Ft/hó azaz
Ft/hó.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Csorba Csaba
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3. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2014. október 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tájékoztató a képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi, méltatlansági
esetekről és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről
Dr. Csorba Csaba jegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzati képviselők és polgármesterek a választók bizalmából a választáson kapott felhatalmazás alapján
döntenek a helyi közösséget érintő ügyekben. A jogalkotó többféle előírást határoz meg, melyek az hivatottak
biztosítani, hogy tevékenységüket felelősséggel, a köz érdekében és külső befolyástól mentesen lássák el. A
legfontosabbakra a jelen tájékoztatóval kívánjuk a képviselők figyelmét felhívni.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban Mötv) meghatározza, hogy mely
esetek nem egyeztethetők össze az önkormányzati képviselőséggel. A jogszabály felsorolja ezeket az okokat,
melyek részben az összeférhetetlenségi, részben a méltatlansági körbe sorolhatók fel.
Általánosságban összeegyeztethetetlen, a képviselőséggel minden olyan tevékenység mely megingatja a
feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat (36.§).
A képviselők jelöltségük elfogadásakor, a bizottságok nem képviselő tagjai felkérésükkor nyilatkoznak, arról, hogy
nincs olyan tisztségük, mely összeférhetetlen, vagy ha van, megválasztásukat követő 30 napon belül ezt
megszűntetik. Az összeférhetetlenségi okokat az alábbiakban határozza meg a tv.:
(1) a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre kinevezését,
megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány tagjától vagy az Országgyűlés,
Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, kivéve
aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint a jogi oltalom alá
eső szellemi tevékenységet lát el;
ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó, köznevelési intézmény
vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
intézmény vezetője, foglalkoztatottja;
b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője;
c) kormánytisztviselő;
d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses állományú tagja,
rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja;
e) jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja;
f) más települési önkormányzatnál képviselő;
g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester;
h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, továbbá a helyi
önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság legfőbb
szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja;
i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági társaság legfőbb
szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.
(2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, főpolgármester,
főpolgármester-helyettes.
Az összeférhetetlenség megszűntetéséért az érintett a felelős, amennyiben a tv.-ben meghatározott 30 napon belül
ezt nem teszi meg, úgy a képviselő-testület határozattal mondja ki az összeférhetetlenség fennállását, a
képviselőtestületi tagságot megszűnteti, mely ellen bírósági jogorvoslatnak van helye.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 12/2013.(V.10.) rendeletének 29.§ (4) bekezdése alapján az
összeférhetetlenségi ügyek kivizsgálásában és testület elé készítésében az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság jár el.
Új jogintézmény az Mötv-ben a méltatlanság jogintézménye. Az összeférhetetlenség fennállása esetén a képviselő
maga döntheti el, hogy a jogellenes helyzetet hogyan szüntetheti meg, addig a méltatlanság esetében erre nincs
meg a lehetősége, a Képviselő-testületnek meg kell szüntetni a megbízatást, hiszen ezt az állapotot a képviselő
tudatos cselekménye okozza, nincs mérlegelési lehetősége a döntéshozónak.
A méltatlanság okait, és az ezzel kapcsolatos eljárást az Mötv. az alábbiakban szabályozza:
38. § (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a
megbízatását,
a) 18
b) 19 akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek;
c) 20
d) akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően 4

köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés
vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi;
e) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki nem elégített
követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és a bírósági határozat szerinti helytállási
kötelezettségét nem teljesítette;
f) aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés végrehajtását akadályozza,
vagy azt neki felróható módon elmulasztja;
g) aki a 36. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület tudomására.
(2) Az önkormányzati képviselő köteles az (1) bekezdés a)-g) pontjában foglaltakról, a jogerős ítélet kézhezvételétől
vagy az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak beálltától számított három napon belül tájékoztatni a képviselőtestületet és a kormányhivatalt.
(3) A büntetőeljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel az eljáró bíróság az önkormányzati képviselő
bűnösségét megállapító jogerős ítélet meghozataláról haladéktalanul tájékoztatja a képviselő-testületet és a
kormányhivatalt.
(4) Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az
adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban:
adatbázis). 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.
A méltatlansági eljárásra egyebekben az összeférhetetlenségi eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.
Az önkormányzati képviselő megválasztását követő 30 napon belül, majd ezt követően minden naptári év január 1től számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata az
ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító kivételével közérdekből nyilvános, mely nem vonatkozik a hozzátartozó
vagyonnyilatkozatára.
A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség nem teljesítéséig, a képviselő nem gyakorolhatja tisztségéből fakadó jogait,
tiszteletdíjat, költségtérítést nem kaphat. A vagyonnyilatkozatot az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság tartja nyílván és végzi el az ezzel kapcsolatos eljárásokat és nála lehet kezdeményezni
a képviselővel kapcsolatos vagyon vizsgálati eljárást.
A bizottságok nem képviselő-tagjaira az összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárás szabályait az Mötv. 40.§-ban
foglaltak szerint kell alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2014. október 19.
dr. Csorba Csaba
jegyző
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. október 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Leköszönő polgármester végkielégítése
Dr. Csorba Csaba jegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. törvényt (továbbiakban Pttv.), mely szabályozta, hogy a leköszönő polgármesternek milyen juttatások
járnak, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. hatályon kívül helyezte. A jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. tv. 15.§ (2) a hatályon kívül helyezett jogszabály érvényesülése ideje alatt keletkezett
tényekre és jogviszonyokra, megkezdett eljárási cselekményekre a hatályon kívül helyezett norma rendelkezéseit
alkalmazni kell. A Pttv. 2.§ (5) bekezdése szerint a ha tisztségét legalább két évig betöltötte végkielégítésként három
havi illetményének megfelelő juttatás illeti meg. A képviselő-testület további 3 havi illetménynek megfelelő juttatást
állapíthat meg jutalomként. Várfi András leköszönő polgármester két cikluson keresztül töltötte be a tisztséget, havi
illetménye bruttó. 502.500. Ft. A három havi illetmény összege bruttó 1.507.500 Ft. azaz Egymillió-ötszázhétezerötszáz Ft.
Döntési javaslat
"Leköszönő polgármester végkielégítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV.tv. 2.§ (5) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel megállapítja, hogy Várfi András leköszönő polgármester két cikluson keresztül töltötte be a
polgármesteri tisztséget, így megilleti végkielégítésként három havi bruttó bére, összegszerűen, bruttó 1.507.500 Ft.
azaz Egymillió-ötszázhétezer-ötszáz Ft.
Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert a végkielégítés kifizetéséhez szükséges további intézkedések
megtételére
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármester választást követően amennyiben változik a tisztségviselő személye intézkedni kell a
munkakör átadásáról. Az átvételi eljárás rendjét a 26/2000.(IX.27.) BM rendelet szabályozza. Az
átadás átvételen a feleken kívül részt vesz a kormányhivatal vezetője is. A jogszabály rendelkezik az
átadás és átvétel tárgyát képező területekről. A Békés Megyei Kormányhivatal részéről Petróczki
Zoltán Gábor főigazgató, Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna törvényességi referens, továbbá dr. Varga
Imre ügyvéd vettek részt. Az átadásról készült jegyzőkönyv a tájékoztató mellékletét képezi. Az
eljárásra 2014. október 18-án került sor, a részt vevők úgy ítélték, hogy az teljes körű, jól előkészített
volt.
Kérem a tájékoztatásom tudomásul vételét!

Gyomaendrőd, 2014. október 20.

Dr. Csorba Csaba
jegyző

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. október 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Döntés a leköszönő polgármester ki nem adott szabadságának megváltásáról
Dr. Csorba Csaba jegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Várfi András polgármesternek a polgármesteri megbízatás befejeztével 118 nap ki nem adott szabadsága volt.
A Belügyminisztérium (továbbiakban: BM) a választásokat követően módszertani ajánlást adott ki a 2014. évi
önkormányzati választásokat követő alakuló ülés szervezéséhez, melyben javaslatot tett azokra a tárgyalandó
napirendi pontokra, melyek a jogszabályokból levezethetőek. A 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 73.§-a
szerint a polgármesteri tisztség ellátására az Mötv-ben nem szabályozott kérdésekben a polgármesteri tisztség
ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló tv. állapítja meg. A törvény
hatályba lépéséig (Mötv.) a polgármesteri tisztséggel kapcsolatos foglalkoztatási kérdéseket az 1994. évi LXIV. tv.
szabályozta. A BM módszertani útmutatójában kifejtette, hogy az 1994. évi LXIV. tv. hatályát veszti a 2014. évi
általános önkormányzati választások napján, de figyelemmel kell lenni a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 15.§
(2) bekezdésében foglaltakra is. E szerint a jogszabályi rendelkezést – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a
hatálya alatt keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre jogszabály
rendelkezés hatályvesztést követően is alkalmazni kell. Álláspontjuk szerint az alakuló ülés keretében rendelkezni
kell a ki nem vett szabadság megváltásának a kérdéséről.
A Pttv. 13.§ (1) bekezdése esetében a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. rendelkezései közül az ott meghatározott §-át.
A Pttv. 13. § (1) bekezdése sorolja fel, hogy a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra a Kttv. mely rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni. Ezek között szerepel az előterjesztés tervezetében hivatkozott 192. § is, amely szerint
az igények általában 3 év alatt évülnek el.
Figyelembe kell venni azonban, hogy a Pttv. 13. § (1) bekezdésének felsorolásában szerepel a Kttv. 103-107. §-aira
történő hivatkozás is.
A Kttv. 104. § (6) bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza:
„A 192. §-ban foglaltaktól eltérően
a) a szabadság kiadására vonatkozó kormánytisztviselői igény a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt
nem évül el;
b) a szabadság megváltásával kapcsolatos kormánytisztviselői igény elévülése a kormányzati szolgálati jogviszony
megszűnésének napján kezdődik.”
A fentiek alapján a Kttv. 104. § (6) bekezdése az általános elévülési szabályoktól való kifejezett eltérésként
határozza meg a szabadság kiadásával és megváltásával kapcsolatos igényeket.

A ki nem adott szabadásg mértéke: 118 nap, melynek megváltási értéke: 2 695 238 Ft

Döntési javaslat
"Döntés a leköszönő polgármester ki nem adott szabadságának megváltásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi CXXX. tv. 15.§ (2); a 2011. évi CXCIX. tv.
104. § (6) bekezdés a) és b) pontja, valamint az 1994. évi LXIV. tv.-ben foglaltakra figyelemmel, Várfi András
leköszönő polgármester részére a ki nem adott 118 nap szabadság megváltása címén bruttó 2.695.238 Ft. azaz
Kettőmillió-hatszákilencvenötezer-kettőszáznegyven Ft kifizetését rendeli el.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 11. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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