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2858/2010. 
 

Előterjesztés 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 12-én tartandó 
alakuló ülésének 4.) napirendi pontjához 

 
Tárgy: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A polgármester illetményének megállapítása ugyancsak kötelező napirendje a képviselő-testület 
alakuló ülésének, melyet a Pttv. 3. § (1) bekezdése mond ki. Ezt a napirendet a képviselő-testületnek 
nyilvános ülésén kell tárgyalnia, mivel a Pttv. 4. § (4) bekezdése értelmében a polgármester illetménye és 
egyéb juttatása közérdekű adat. 
 
A közhatalmat gyakorlók esetében a választópolgároknak a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő 
joga elsőbbséget élvez a polgármester személyes adatainak védelméhez képest. Az adatvédelmi biztos 
véleménye szerint a fenti adatokat hozzáférhetővé kell tenni. Így ebben az esetben nem alkalmazható az 
Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja, amely a zárt ülés tartásának eseteit foglalja magába. E napirend 
tárgyalásakor a polgármesternek be kell jelentenie a személyes érintettségét, tekintettel az Ötv. 14. § (2) 
bekezdésében foglaltakra. A polgármester kizárásáról maga a polgármester, vagy bármely települési 
képviselő javaslatára a képviselő- testület az Ötv. 15. § (1) bekezdése szerint dönt. 
A főállású polgármester illetményének megállapítása a Pttv. 3. §-a (2) bekezdése szerint történik. 
A polgármester illetménye a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 43. § (1) 
bekezdése szerinti illetményalap, melynek összege 38.650,-Ft, (azaz: Harmincnyolcezer-hatszázötven 
forint) és annak a település lakosságszámához kötött 1000-2999 főig terjedő szorzószáma: 8,5-11 szorzat 
melyet összegszerűen kell megállapítani. 
A Pttv. 4/A. § (3) bekezdése alapján a polgármester illetményének összege nem lehet kevesebb a 
megválasztását megelőző polgármester illetménye összegénél. A polgármester illetményét akkor is meg kell 
állapítani, ha a „régi” polgármestert választották meg újra. Az Alkotmány 44. § (3) bekezdése értelmében: a 
polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart, vagyis a tisztség megszűnése 
bekövetkezik, az új jogviszony pedig a választással megkezdődik akkor is, ha a régi polgármester lesz az új. 
A polgármester számára nem lehet vezetői pótlékot megállapítani. 
A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester illetményét a megválasztása napjától (2010. 10. 03.) kell 
megállapítani, mivel főállású polgármesterként választották meg. (Pttv. 1. § (1) bekezdése a) pontja). 
A Pttv. nem szabályozza a polgármester illetménye javaslattevője személyét, így a célszerűség okán az ülést 
vezető korelnök személyét javaslom a képviselő- testület számára javaslattevőként. 
 
A képviselő-testület a polgármester számára költségtérítést állapít meg  a Pttv. 18. §-a alapján, 
miszerint a polgármester tisztségével összefüggő, feladata ellátására irányuló, általa megelőlegezett, 
számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A polgármester választásától függően, kérheti (a 
fentiektől eltérően) illetménye 20-30 %-ának megfelelő költsége általány formájában való kiegyenlítését. 
 
 
 
 
 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozom az előterjesztésben foglaltak megvitatása utáni változtatás nélküli elfogadását és annak 
határozatba foglalását. 
 
Csanytelek, 2010. október 6. 
      Tisztelettel: 
 
        Kató Pálné 
           jegyző 
 
……./2010. (X. .) Ökt határozat 
 
Tárgy: Személyes érintettség bejelentése 
 

Határozati javaslat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete Forgó Henrik polgármester úr bejelentése 
alapján megállapítja a személyes érintettségét és ennek következtében Forgó Henrik polgármester urat 
egyhangú döntéssel kizárja a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása tárgyalásában 
a képviselő-testületi döntéshozatalból. 
 
Határozatról értesítést kap: 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
2.) Forgó Henrik polgármester  
3.) Kató Pálné jegyző 
4.) Irattár 

 
……./2010. (X. .) Ökt határozat 
 
Tárgy: Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 

Határozati javaslat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete Forgó Henrik (szül. hely: Csongrád, 
ideje: 1956. 09. 26., anyja neve: Pölös Ilona, Csanytelek, Széchenyi u. 62. sz. alatti lakos) főállású 
polgármester illetményét – a polgármesteri tisztség egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló többször módosított 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint …………..Ft (azaz…………………………forint) összegben, 
munkaidejét heti 40 órában állapítja meg. 

 
2.) A képviselő-testület Forgó Henrik főállású polgármester választásának figyelembevételével részére 

2010. október 03. napjától havi bruttó illetménye összegének 30 %-a erejéig költségtérítést állapít 
meg, általány formájában. 
Végrehajtás határideje:  2010. 10. 03.- folyamatos 
Beszámolás határideje:  következő testületi ülés 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző és általa 
   Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 

 
3.) A képviselő-testület ugyanezen tárgyban 255/2006. (X. 12.) Ökt határozatát ezen határozatával 

hatályon kívül helyezi. 
 

4.) A képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy e határozat végrehajtása érdekében 
gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. 
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Kató Pálné jegyző és általa 



Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
 Beszámolás határideje:   következő testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
2.) Forgó Henrik polgármester  
3.) Kató Pálné jegyző és általa 
4.) Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
5.) Irattár 


