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Előterjesztést készítette és előterjeszti: dr. Varga Tibor jegyző 

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTER ESKÜTÉTELE 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2014. október 27-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 
28. § (2) bekezdése alapján az alakuló ülésen, a hivatkozott törvény 1. melléklet szerinti szö-
veggel esküt tesz. Az eskü letételéről esküokmányt kell aláírni.  
Az eskü letételére taxatív szabályok nincsenek. Történhet az eskütétel előmondás után vagy 
felolvasással. Az esküvevő lehet a polgármester, lehet a Helyi Választási Bizottság elnöke vagy 
más személy.  
Mivel a polgármester a képviselő-testület előtt tesz esküt, első ízben a testületnek kell letennie 
az esküt.  
 
Helyi kialakult szokás alapján javaslom, hogy az esküt a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt 
tegyék le a képviselők. Elnök Asszonyt javaslom felkérni az előmondásra. 
 
A polgármester eskütételére - az előzőekben javasoltak szerint – a már felesküdött képviselők 
előtt kerül sor.  
  
 
Rétság, 2014. október 21. 
                                                                                                             dr. Varga Tibor  
                                                                                                                   jegyző 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

3. Jogszabályi háttér:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 

28. § (1) A helyi önkormányzati képviselő (a továbbiakban: önkormányzati képviselő) meg-
bízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűné-
sével szűnnek meg. 

(2) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén, időközi választás esetén 
a megválasztását követő ülésen a képviselő-testület előtt az 1. melléklet szerinti szöveggel 
esküt tesz és erről okmányt ír alá. 

 
 

4. Képviselői eskü szövege 
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"Én, ……………………………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyaror-
szághoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtar-
tatom; helyi önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Rétság város fejlődé-
sének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javá-
ra gyakorlom.  
 
(Az eskütevő meggyőződése szerint)  
 
Isten engem úgy segéljen!"  
 
 

5. Polgármesteri eskü szövege 

"Én, ……………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; pol-
gármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Rétság város fejlődésének előmozdítása érde-
kében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  
 
(Az eskütevő meggyőződése szerint)  
 
Isten engem úgy segéljen!"  
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: dr. Varga Tibor jegyző 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2014. október 27-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület az alakuló ülésen alpolgármestert választ. Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az érintett alpol-
gármester kérésére zárt ülést kell tartani. A titkos szavazás lebonyolítására az SZMSZ szabá-
lyai szerint a képviselő-testület tagjai sorából szavazatszámláló bizottságot hoz létre, amely 
felel a technikai lebonyolításért. A szavazás eredményéről külön jegyzőkönyv készülhet, 
amely az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez csatolható. 
A korábbi évek gyakorlata alapján javaslom a zárt ülés megtartását. A szavazatszámláló bizott-
ságot meg lehet a hatályos SZMSZ szerint, a ciklus teljes időtartamára és jelen esetben eseti 
jelleggel választani. Jelenleg az alpolgármester választásra javaslom eseti bizottság megválasz-
tását. 
 
Tagjaira kérem a Tisztelt Képviselő-testület javaslatát az elnök és a tagok személyére. 
  
 
Rétság, 2014. október 21. 
                                                                                                             dr. Varga Tibor  
                                                                                                                   jegyző 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
221./2010.(X.18.) kt. határozat 
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a képviselő-testült megbízatásának időtartam-
ára megválasztotta – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12.§ (4.) bekezdé-
sében és 34.§ (1.) bekezdésében rögzített – titkos szavazások lebonyolítását végző szavazat-
számláló bizottságot. A bizottság elnökéül Majnik László képviselő urat megválasztja.  
Felkéri a jegyzőt az SZMSZ-en történő átvezetésre.  
Felelős: Fejes Zsolt jegyző 
Határidő: azonnal 
 
222./2010.(X.18.) kt. határozat 
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a képviselő-testült megbízatásának időtartam-
ára megválasztott szavazatszámláló bizottság tagjául Girasek Károly és Jávorka János képvise-
lő urakat megválasztja.  
Felkéri a jegyzőt az SZMSZ-en történő átvezetésre. 
Felelős: Fejes Zsolt jegyző 
Határidő: azonnal 
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3. Jogszabályi háttér:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény fent hivatkozott ren-
delkezése 

 
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2013. (IX.09.) önkormányzati 
rendelet 37.§ 
 

(1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat a 16.§ (1) és (2) bekezdésében meghatáro-
zott ügyekben.  

(2) A titkos szavazásról a polgármester vagy bármely települési képviselő indítványára, a 
testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.  

(3) A titkos szavazás lebonyolítását mindig 3 tagú szavazatszámláló bizottság végzi. Ez a 
bizottság vagy a képviselő-testület alakuló ülésén a képviselő-testület mandátumának 
idejére megválasztott 3 tagú szavazatszámláló bizottság, vagy ha ők nincsenek jelen tel-
jes létszámban az ülésen, akkor az ülésen kell a bizottságot 3 főre kiegészíteni.  

(4) A titkos szavazás szavazólapon történik. A szavazólapnak tartalmaznia kell az eldönten-
dő kérdést és az arra adható „igen”, vagy „nem” válaszlehetőségek jelölésére szolgáló 
kört vagy négyzetet. 

(5) A többes jelöléssel járó személyi  ügyekben tartandó titkos szavazás esetén a szavazó-
lapon egymás alatt,  ABC sorrendben  kell feltüntetni a jelöltek nevét és mellette az ad-
ható válaszlehetőséget.  

(6) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a szavazás helyét, nap-
ját, kezdetét és végét, a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét, jelöltenként a sza-
vazás eredményét és a szavazás során felmerült egyéb körülményeket.  

(7) Titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a 35.§ (3) bekezdés előírásait kell al-
kalmazni.  

 
35.§ 

(3) Ha a nyílt szavazás során szavazategyenlőség áll elő (a jelenlevő képviselők fele igen-
nel, a fele pedig nemmel szavazott), az ülésvezető vagy bármelyik települési képviselő ja-
vaslatára az adott napirend vitáját tovább lehet folytatni, vagy a témát a következő képvise-
lő-testületi ülés napirendjére lehet tűzni. 

 
 

4. Határozati javaslat 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2014. (X. 27.) KT. HATÁROZATA 

 
„A” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szavazatszámláló bizottság 
megválasztásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az alpolgármester titkos szavazáson történő megválasztásához az alábbi 
bizottságot hozza létre: 
 
Elnök: ……………………………… 
Tagok: ……………………………… 
  ……………………………... 
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Határidő: azonnal 
Felelős: ---- 
 
 

„B” változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szavazatszámláló bizottság 
megválasztásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2013. 
(IX.09.) önkormányzati rendelet 37.§ (3) bekezdése alapján, a képviselő-testület megbízatásá-
nak időtartamára szavazatszámláló bizottságot hoz létre, melynek elnöke ……………………… 
képviselő, tagjai ………………………………… és …………………………… képviselők. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ---- 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 
 
 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző        Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

ALPOLGÁRMESTER MEGVÁLASZTÁSA, ESKÜTÉTELE 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2014. október 27-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a pol-
gármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ. Egy alpolgármester 
választása kötelező, de a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban Mötv.) nem zárja ki több alpolgármester megválasztását sem. A képvise-
lő-testület legalább egy alpolgármestert köteles saját tagjai közül megválasztani az alakuló vagy 
az azt követő ülésen (Mötv. 74. § (1) bekezdés). 
 
A választás napján Mezőfi Zoltán képviselő társam kapta a legtöbb szavazatot. Az alpolgármes-
teri posztot kialakult szokás alapján a legtöbb szavazatot kapott képviselőnek, Mezőfi Zoltán 
képviselőtársamnak ajánlom fel. Mezőfi Zoltán képviselőtársam az alpolgármesteri megbízatást 
– amennyiben minősített többséget kap a Képviselő-testülettől – elfogadja, a szavazás idejére 
zárt ülés elrendelését nem kérte. 
 
Az alpolgármester megválasztásáról és a tisztség betöltésének módjáról a képviselő-testület 
dönt (Mötv. 74. § (1) bekezdés).  
Jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerint az alpolgármester társadalmi 
megbízatásban látja el feladatát.  
 
Az új képviselő-testület megalakulásával biztosítani kívánom a folyamatos működést. Szeret-
ném, ha a város lakossága a polgármester váltásból semmi negatívumot nem érzékelne. Javas-
latom megfogalmazásakor figyelembe vettem a város lakóinak, a választók akaratát. Választási 
programomban kiemelt feladatként fogalmaztam meg pályázati források feltárását, minél több 
fejlesztéshez támogatást kívánok szerezni. Munkahelyeket kívánok teremteni. Ehhez az önkor-
mányzatnak partnerekre van szüksége, a lehetséges kapcsolatokat fel kell keresnem. Ezen 
felül igen sok időt szándékozok a városban tölteni, a választások után is kapcsolatot tartva a 
lakossággal. Szeretnék „jó gazdaként” figyelni a közterületekre, a kiadott fenntartási feladatok 
végrehajtását személyesen kívánom ellenőrizni.  
 
A leírt indokok alapján javaslom, hogy főállású alpolgármester kerüljön megválasztásra. 
 
Főállású alpolgármester az önkormányzati képviselő-testület erről szóló döntése alapján vá-
lasztható (Mötv. 75. § (1) bekezdés), amennyiben a polgármester is főállásban tölti be a tisztsé-
gét (Mötv. 78. §). Az Mötv. 64. § (2) bekezdése alapján az SZMSZ-ben rendelkezni kell arról, 
hogy az alpolgármester főállású alpolgármesterként vagy társadalmi megbízatásban végzi te-
vékenységét. A változást támogatás esetén mindenképp át kell vezetni jelenleg hatályos 
SZMSZ-ünkön. 
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Kérem a Tisztelt Testületet, hogy Mezőfi Zoltán főállású alpolgármesterré történő megválasztá-
sában támogatni szíveskedjenek.      
 
 
 
Rétság, 2014. október 21. 
                                                                                                               Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                  polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

223./2010.(X.18.) kt. határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára, titkos szavazással 
a képviselőtestület megbízatásának időtartamára dr. Katona Ernő képviselőt társadalmi megbí-
zatású alpolgármesternek megválasztotta. 

 
3. Jogszabályi háttér:  

 
1. pontban részletesen bemutatva 

 
4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

…../2014. (X. 27.) KT. HATÁROZATA 
 

„A” változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára, titkos szavazással a 
képviselőtestület megbízatásának időtartamára Mezőfi Zoltán képviselőt főállású alpolgármes-
ternek megválasztotta. 
Az alpolgármester megbízatásának módját a soron következő ülésen történő felülvizsgálatkor az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában át kell vezetni. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 
 

„B” változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára, titkos szavazással a 
képviselőtestület megbízatásának időtartamára Mezőfi Zoltán képviselőt társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek megválasztotta. 
A Képviselő-testület az alpolgármester megbízatásának módjáról a későbbiekben felülvizsgál-
hatja.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 
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5. Alpolgármester esküje 

"Én, ……………………………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyaror-
szághoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtar-
tatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Rétság város fejlődésének előmozdí-
tása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  
 
(Az eskütevő meggyőződése szerint)  
 
Isten engem úgy segéljen!"  
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: dr. Varga Tibor jegyző 

POLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK, KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2014. október 27-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az alakuló ülés kötelező napirendje a polgármester illetményének, költségtérítésének megálla-
pítása. Az illetményt összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése alapján. A pol-
gármester, főállású alpolgármester tekintetében nincs a testületnek mérlegelésre lehető-
sége.  
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 
71. § (4) bekezdése alapján a polgármester illetménye megegyezik a helyettes államtitkár illet-
ményének 60 %-val.  
Részletezve: 
 
Illetményalap kilencszerese: 9 x 38.650 Ft =   347.850 Ft 
Illetménykiegészítés az alapilletmény 50 %-a  173.925 Ft 
Vezetői pótlék az alapilletmény 65 %-a   226.102 Ft 
Összesen:       747.877 Ft x 60%= 448.726 Ft,  
 
100 Ft-ra kerekítve: 448.700 Ft. 
 
Költségtérítés összege: illetmény 15 %-a, 67.305 Ft. 
 
Az illetmény közérdekű adat (Mötv. 35. § (4) bek.).  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2014. október 21.  
                                                                            
 
                                                                                                           dr. Varga Tibor  
                                                                                                                   jegyző 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
225./2010.(X.18.) kt. határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló, mó-
dosított 1994.évi LXIV. törvény 3.§ (1.) és (2.) bekezdése valamint 18.§ (2.) bekezdése alapján – 
Mezőfi Zoltán polgármester illetményét 2010.október 03. napjától a köztisztviselői illetményalap 
12,5-szörös szorzatában, havi bruttó 483.100,- Ft-ban állapítja meg. 
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Az illetmény számfejtése érdekében a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgató-
sága felé intézkedni kell. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2010.október 30. 

 
 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 
Mötv. 71. § (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, 
amelynek összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a 
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményé-
ből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. A fő-
polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jo-
gosult.  
 (2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere meg-
bízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a he-
lyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapillet-
ményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének ösz-
szegével.  
 (3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta il-
letményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 
90%-ának összegével.  
 (4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg  
a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében;  
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;  
c) 60%-a az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;  
d) 70%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;  
e) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.  
 (5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával meg-
egyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képvi-
selő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.  
 (6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott ösz-
szegű költségtérítésre jogosult.  
 
Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény  

224. § (1) A helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap (132. §) kilencszerese. 
(2) A helyettes államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapillet-

mény 50%-a. 
(3) A helyettes államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a. 
(4) A helyettes államtitkár alapilletményét minisztériumban a miniszter át nem ruházható ha-

táskörében legfeljebb 30%-kal megemelheti. 
(5) A helyettes államtitkár jutalmazásáról a közigazgatási államtitkár és a közigazgatási mi-

nőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigaz-
gatási államtitkárának együttes javaslata alapján a miniszter dönt. 

(6) A helyettes államtitkár részére a közigazgatási államtitkár és a közigazgatási minőség-
politikáért és személyzetpolitikáért felelős minisztérium közigazgatási államtitkárának együt-
tes javaslata alapján a miniszter célprémiumot állapíthat meg. 

 
4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

…../2014. (X…..) KT. HATÁROZATA 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester illetményének, 
költségtérítésének megállapításáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület Hegedűs Ferenc polgármester havi illetményét Magyarország helyi önkor-
mányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 71. §-a  alapján 448.700 
Ft-ban, költségtérítését 67.300 Ft-ban állapítja meg.   
 
Az illetmény számfejtése érdekében a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgató-
sága felé – a megválasztást követő 3 napon belül - intézkedni kell. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: jegyző 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

 
 
          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette és előterjeszti: dr. Varga Tibor jegyző 

ALPOLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK, KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2014. október 27-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az alakuló ülés kötelező napirendje a alpolgármester illetményének, költségtérítésének megál-
lapítása. Az illetményt összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése alapján. A 
polgármester, főállású alpolgármester tekintetében a képviselő-testületnek mérlegelési 
lehetősége van. Az alpolgármester illetménye a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 80. § (2) bekezdés alapján a polgármesteri 
illetmény 70-90 %-a között állapítható meg.  
 
Városunk esetében a polgármester havi illetménye 448.700 Ft. Az alpolgármester havi illetmé-
nye 314.000 Ft és 403.800 Ft között állapítható meg.  
 
A költségtérítése a havi illetmény 15 %-a, tehát 47.100 Ft és 60.600 Ft között van mérlegelési 
lehetősége a Képviselő-testületnek. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2014. október 21.  
                                                                            
 
                                                                                                           dr. Varga Tibor  
                                                                                                                   jegyző 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
- 

3. Jogszabályi háttér:  
 
Mötv. 80. § (1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alel-
nöke illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
illetménye 70-90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.  
 (2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társa-
dalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg, 
melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli 
nyilatkozatával lemondhat.  
 (3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgár-
mester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.  
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4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2014. (X…..) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármester illetményének, 
költségtérítésének megállapításáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület ………………….  alpolgármester havi illetményét Magyarország helyi ön-
kormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 80. §-a  alapján 
……………. Ft-ban, költségtérítését ………… Ft-ban állapítja meg.   
 
Az illetmény számfejtése érdekében a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgató-
sága felé – a megválasztást követő 3 napon belül - intézkedni kell. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: jegyző 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

 
 
          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAINAK MEGVÁLASZTÁSA, SZERVEZETI ÉS  
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2014. október 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az alakuló ülésen vagy az azt követő ülésen ki kell alakítani a bizottsági szerkezetet és a Szer-
vezeti és Működési Szabályzatot felül kell vizsgálni.  
 
A bizottsági szerkezetben javaslom az elmúlt ciklusban felállított két bizottság megtartását. To-
vábbra is elegendőnek látom a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság és a Szociális Bizott-
ság működését. 
 
A bizottságokról, bizottsági tagokról egyeztetni – idő hiányában - még nem állt módomban.  
Ezért kérem, hogy a bizottságokról soron kívüli testületi ülésen döntsünk.  
 
A bizottságok szerkezete, átruházott feladatai, tagjainak megválasztása jelentősen kihat a 
Szervezeti és Működési Szabályzatra. Az SZMSZ felülvizsgálatát a már ismertetett okok miatt 
kérem, hogy a soron következő ülésen végezzük el. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2014. október 21.  
 
                                                                                                                Hegedűs Ferenc  
                                                                                                                   polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
3. Jogszabályi háttér:  

 
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 
57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottsá-
gait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető 
szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles 
megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési sza-
bályzatban meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem haladó lakosú településen a bi-
zottsági feladatokat a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg nem haladó lakosú településen 
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a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja. A bizottság tagjává 
nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és 
kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag 
jogaival és kötelezettségeivel.  
(2) A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot hoz 
létre. A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
bizottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. Törvény 
más bizottság megalakítását is elrendelheti, amelynek feladat- és hatáskört állapíthat meg.  
(3) A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes bi-
zottságot hozhat létre.  
 
43. § (3) A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai 
szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rende-
letét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, 
az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.  
 
 

 Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2013. (IX.09.) ön-
kormányzati rendelete 

24.§ 
(3)  A testületi döntést igénylő előterjesztések csak az adott témában érintett bizottság(ok) 

véleményének és a jegyző törvényességi észrevételének ismeretében tűzhetők napi-
rendre. 

 
48.§ 

 (2) A képviselő-testület a bizottságok létszámáról, elnökéről és személyi összetételéről a 
megalakulásakor dönt, azonban szükség esetén a polgármester előterjesztésére azt  

 
4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

…../2014. (X. 27.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület bizottságai-
nak megválasztásáról, Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatának szükséges-
ségéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy előkészítést követően, előre egyeztetett időpontban, soron 
kívüli ülésen kerüljenek kialakításra a bizottságok.  
 
A bizottságok kialakítását követően a Szervezeti és Működési Szabályzatot haladéktalanul felül 
kell vizsgálni.   
 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: egyeztetések lefolytatásáért Hegedűs Ferenc polgármester,  
             SZMSZ átdolgozásáért dr. Varga Tibor jegyző 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

 
          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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