Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Korelnökétől
ELŐTERJESZTÉS
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. október 14-i alakuló ülésére
Hegyes Zoltán polgármester illetményének megállapítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. LXIV.tv.(továbbiakban Pttv.) 3 §. /1/ bekezdése szerint a
képviselő-testület a polgármester illetményéről alakuló ülésén, illetőleg a polgármester
megválasztását követő első ülésen dönt, ezért a polgármesteri illetmény megállapítása
kötelező napirend.
Ezt a napirendet a képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja, mivel a Pttv. 4.§./4/
bekezdése alapján a polgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat.
(A polgármesternek az 1990. évi LXV.tv. 14. §. /2/ bekezdése szerinti személyes érintettségét
be kell jelentenie.)
A Ptv. 3. §. /2/ bekezdésben foglaltak szerint a képviselő-testület a polgármester illetményét a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43 §-ának /1/ bekezdése szerint
megállapított illetményalap és a Ptv.-ben meghatározott szorzószám szorzataként
összegszerűen állapítja meg.
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 71.§ szerint
meghatározza a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43 §-ának /1/
bekezdése szerint megállapított illetményalap 38.650 Ft.
Pttv. 3. §. /2/ bekezdés: 3.000 – 10.000 lakosú település esetén a szorzószám:

11,0 – 12,5

A Pttv. 4/A §. /3/ bekezdése szerint a polgármester illetményének a választást követően
megállapított összege a megválasztását megelőző polgármesteri illetménye összegénél nem
lehet kevesebb.
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 4/2008.(I.25.) KT határozata szerint Hegyes Zoltán,
korábbi polgármester illetménye havi 444.500,- Ft. volt.
A Pttv. 1. §. /2/ a.) pontja szerint a polgármester foglalkoztatási jogviszonya megválasztásával
jön létre a 3000 vagy annál több lakosú helyi önkormányzatnál.

Fentiekben ismertetett jogi szabályozás és körülmények figyelembevétele mellett a
polgármester részére megállapítható illetmény: minimum: havi 425.150,- Ft, maximum:
483.125,- Ft lehet.
Tisztelt Képviselő-testület!
Javaslom, hogy ezen előterjesztéshez melléklet határozati javaslatot a képviselő-testület
vitassa meg, és fogadja el.
Cibakháza, 2010. október 05.

Fekete Géza
önkormányzati képviselő
korelnök

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
27/2010. (X.14.) KT határozata
Hegyes Zoltán polgármester illetményének megállapításáról
1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV tv.
3. §. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és ugyanezen törvény 3. §. /2/
bekezdésében meghatározott keretek között
Hegyes Zoltán
polgármester
(szül: Kunszentmárton, 1973. 09. 05., an: Juhász Julianna)
5462 Cibakháza, Május 1. út 13. szám alatti lakos
illetményét 2010. október 04. napjától
havi 444.500,- Ft-ban,
azaz havi négyszáznegyvennégyezer- ötszáz forintban állapítja meg.
2.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy
a polgármester illetményének folyósításához szükséges adminisztrációs feladatot lássa
el.
Felelős: Dr. Albrecht Sándor jegyző
Határidő: azonnal
3.) A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Dr. Albrecht Sándor jegyzőt,
Képviselő-testület tagjait – helybenFilóné Barta Szilvia Asszonyt – személyzeti vezetőt, Szociális, Munkaügyi-,és
Munkaerő Gazdálkodási irodavezetőt
Ferenczi Flóra Asszonyt – Gazdasági, Pénzügyi-és Adóügyi irodavezetőt
Magyar Államkincstár Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Területi Ig.- Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal – Szolnok –
Nagyközségi Könyvtárat – helyben –
Irattárat.
Értesítésért felelős: Fekete Géza önkormányzati képviselő, korelnök
Határidő: azonnal

Cibakháza, 2010. október 14.
Fekete Géza
önkormányzati képviselő
korelnök

