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1705-8/2014. 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete alakuló ülésének 
8.) napirendi pontjához 

 
Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere illetménye összegének rögzítése 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 158. § a) pontja 2014. október 12. napjával hatályon 
kívül helyezte a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. törvényt (Pttv.),  amely többek között szabályozta a polgármesteri tisztséggel 
kapcsolatos kérdésköröket, pl. az összeférhetetlensége, a tisztség betöltésére vonatkozó 
szabályokat. A Pttv. döntési lehetőséget biztosított a Képviselő-testület számára, míg az Mötv. 71. 
§ (4) bekezdése értelmében megszűnt  a Képviselő-testület mérlegelési joga a polgármester illetménye és 
juttatása mértékét illetően. A Pttv. minimális és maximális szorzószámokat határozott meg a  
települések lakosságszámához  igazodóan, míg az Mötv. konkrét összeghatárokat állapít meg a 
polgármesteri illetményre vonatkozóan, melytől eltérést nem enged a jogalkotó. 
A polgármester főállású, ha főállású polgármesterként választották meg (Mötv. 64. § (2) bek.), mely 
jogszabályhelyet jelen esetben alkalmazni kell. Az  Mötv. 71. § (4) bekezdés c) pontja szerint az  
1500-10.000 fő közötti  lakosságszámú település polgármestere illetményének mértékét  a megyei jogú város 
polgármestere részére megállapított illetmény  60 %-ában, havi  448.726.-Ft-ban rögzítette. 
A főállású polgármestert fenti összegű illetménye a megválasztása napjától (2014. október 12.) 
illeti meg. Ahhoz, hogy illetményéhez hozzájusson, határozat formájában kell megjeleníteni az 
illetmény összegét, hogy az illetményszámfejtő Magyar Államkincstár Csongrád Megyei 
Igazgatósága az összeg utalásáról gondoskodni tudjon. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozom tárgyi előterjesztésben és annak határozati javaslatában foglaltak megtárgyalását és 
annak alábbi határozatba foglalása rögzítésének tudomásulvételét. 
 
C s a n y t e l e k, 2014. október 15. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
         Kató Pálné 
            jegyző 
 

 
 



 
 

…./2014. (X. 27.) Ökt határozat 

Tárgy: A Polgármester személyes érintettségének bejelentése 

H a t á r o z a t i  javaslat 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Forgó Henrik polgármester úr 
bejelentése alapján  illetményének rögzítése tárgyában  megállapítja a polgármester  személyes érintettségét, 
ezért  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) 
bekezdésében a képviselő-testület számára biztosított jogkörében eljárva, a polgármestert kizárja 
tárgyi a döntéshozatalból. 

 

Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester  (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

 
…../2014. (X. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere illetménye összegének rögzítése 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés c) pontjára 
hivatkozva rögzíti, hogy Forgó Henrik (szül. Csongrád, 1956. szeptember 26.  an.: Pölös 
Ilona, Csanytelek, Széchenyi u. 62. szám alatti lakos, adószáma: 8327753487) Csanytelek 
Község Önkormányzata  főállású Polgármestereként 2014. október 12. napjától 
polgármesteri tisztsége fennállása időtartamára havonta 448.726.- Ft (azaz: 
Négyszáznegyvennyolcezer-hétszázhuszonhat forint) illetménye 15%-a összegére 67.309.- 
Ft (azaz: Hatvanhétezer- háromszázkilenc forint) összegre költségtérítés címén jogosult. 

2.) Felkéri a Képviselő-testület Kató Pálné jegyzőt, hogy ezen határozat 1.) pontjában foglaltak 
végrehajtása érdekében szükséges intézkedést a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint 
eljárva tegye meg. 

Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  soros ülésen 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző  és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 


