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Előteľjesztés a polgáľlllestel', alpolgáľlrrester illetrnérryének l]]eghatáľoZásáľa (sĹilgősségi

táľgyaIásľa)
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I(ecze Istváll polgáľlrresteľ
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T atáľ

Kisú'iszálIás' 2013. januáľ 9.

'. \i
.

H:\SzemezésVárfas Eszter Luca\Bizoĺls!ź4ok !1]e8hÍvói\ÜĐ)ľendi és Jogi Bizotĺság\20] 3' év\20 t 3-0!
-I

.,.. " (

..-

!

Dľ. Ducza La.joś'
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KisújszáIlás Váľos Önkormányzata Képr'iselő-testületélleIi
és Josi Bizottsága Elnökétől
!= :)'lLlKlŚll
Szabadság téľl. sz
hon lap: lnl'lv'k isqjszą!]iĹI]!
Előte{esztés
Kisújszállás Váľos onkoľrnálryzata Képr'iselő-tesrületének
2013. januáľ 1O-ci ľendkĺr'üIi ülésénel<
1. llapiľendi pontjához
süľgősségi táľgyalásľa
a polgáľmesteľ illetményénekmeghatáľozásáľa
'ĺ/ólenléll)'az

i

' Ugł'enĺĺié'ĺ'}ogi Bi:Orĺ'\ćig (] ')

TisZtelt Kép\'iselő-testiilet!
díjazását 20l3. január l. napjától a bizottság és később a képl,iselő-testtilet a
decenrbeľ l 8-a ülésénlragytajóvá.
\4agyaľoľszág helyi ön koľnlán \'zata iľó l sZóló 20l ] ' évi CLXXXIX' töľVén)' (to\'áLrbial<ban: Mho.) 7 J.
$ (a) és (6) bekezdése - nlel),aIapján 20l3jarluár l' napjától nlegá|lapításľa l(elĹilt poIgállnesteľ úľ
illeĺllénye- a2012' decenrbeľ 27-én kihiľdetett 2012' él,i CC)X' t<iľvén)' 8. $-a szeľint nlégsenl |é1l
hatályba csalĺ a 20 ]4' évi általános ön|ĺoľnrányzati r,áIasztások nap.ián'

Polgáľlllester

Úr

A

polgáľnlesteľi tiSZtSég elláÍásána|ĺ egyes kéľdéseiľolés az ön]ĺoľnlárl)'zati képviselől( tiszte letclIj áľó
l(épv jselo-testĹilet poIgáľlllesteľ foglallĺoztatási
illetlllén1'ének
nleghatáľozásár,aI
l(apcsolatos
hätásI(öľét neIrr ľuházhatja iit. Ellllelĺ
.jogviszon1'ár'3],
éľtelnrébena poIgáľnresteľ illeĺllćn1'éta képviselo-testtileĺállapĺtja nleg'
I

szőlő 1994' évi LXIV' töľvén), 1I' $ éľtelnlébena

A

poIgáľnlesteľ illetlllén1,e nlil'el neln lépett hatályba Mhö' 7l. Ą (4) d.) pontia _ a 1;olgáľllesteli
tisztsćg el|átásállak eg1'es lĺéľcléseiľő|
és az önkoľnláll;'zati liépviseloli tiszteletcĺĺ]áľó| szóló l994' éri
LXlV' toľvén)'3. $ (2) belĺezdéseaIa1t1án ť1ľa nleg lĺell állapítani.
,,.í. sS...
(21 Á kĺtpl,iselő-ĺ asĺ tilet

cr Polgtiľne'sÍeľ ilIeĺnlćnyélCt kiizszoIgúIűĺitiszĺviseIííkľĺíl
szĺiĺtitiiľvéll-y (tĺ
ĺovĺihhiąkhaĺl:Ikĺv.) szeľi t nrcgĺÍllupíĺotĺ
illetnúnyulup ćs ĺlz nIĺíhbikcľťtak közöĺĺ nleghuĺĺÍľozoĺĺ

szorzĺísz,ĺÍnls?.o rzuÍ( líćttÍ,összcgszeľĺĺen szĺÍz.foľiltĺl'ukerekíĺvaĺillĺl1sĺĺjanleg"
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] 000-2999 lakosli ĺe lepülć's e'setétl
3000-]0 000 lcĺkosti lelepiilés eseĺĺźn
I0 000-nćI ĺi,bb fukosú lelepiilćs, yllanint
kaj ľzeÍk ij zp o n l i.f( l tl ĺltl Í ol a ĺĺĺÍĺĺi ti n k o l' nui n 1ąĺ1 1
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a fől,áľosi Ôllkĺlľnlanyzą1 n,'r,6,
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Polgáľnlesteľ Úľ illetnréll1'éľo|- a lĺépviseIőłestĹileta 285/20l0'(X.l2.) szállrú önkoľnlánrzari
- a l'enti jogszabály alap.ján döl1tött és l3.5 szoľzószánllnal állapította nreg' lnell
összegszeľĹien: 5zl,715'- Ft' Ma.jd az 56612012.(XII'l8') szzinrú öll iioľlnánl,zati hatáľozattal
lrlódosítotĺa 20l3'.janLIáľ l. lrap_jáľól és 523.514'- Ft cĺsszegben á|lapĺtotľa nleg.
lratáľozatál'a]

Ż

Az

1994' évi LXI\I. törvény l8. $ (2) bel<ezdése szeľirrt a polgáľnlestel1 költségátalány illeti nleg' A
kö1tségáta|ány nréľtéke_ a képr'iseIo-testillet döl)tése alapján _ a Polgáľn]esteľ illeĺnéllr'e.iIIetl'e
tisZteletclíja 20-30%"-áĺlak nlegfelelő összeg'

A fentieĺĺalapján jar'aslon,

a |(él)\''sel"_testiilet polgáľmesteľ Ĺlľ illetnrén),éta 20]3'.iantláľ 1.
a l3,5 szoľzószánl fig),elenlbevételér'e].r'alantint
lĺö ltségáta1án)'át illeĺrrén1'e 30 %o-ánal< nlegfelelo összegben állapítsa nleg'
hog)1

napjától hatál5'os jogszabál)'olĺ alapján

l(érenr a Képv ise ]o_testtiIetet, hog1'szĺvesltedjel]ek az eIotedesztést nlegtáľg),alni. és a pol_ĺłáľnresteľi
illetnlény és költségátalány kéľdésébenszíVeskedjenek dontést hozlli'

I(isűjszállás' 2013' jalluáľ 8.
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Hatáľozati jar'aslat:

.','lŻ0l3, (I.

10.) szánlú öllkoľtnányzati

hztározat

a ĺőállásŕl l)olgáľnresteľ illetmón5,élrek és költségátalán1'ánal<

megállapításá ľól

Kisť1szállás Váľos Önkoľnlányzata Képv ise lő-testĹi lete _ a polgáľnlesteľi tisztség ellátásána|(
egyes kéľdéseiľolés az önkoľnláll)'zati képviselok tiszteletdíjáľól szőlo \994' évi LXl\l'
töľvén;' (továbbialĺban: töľvény) 3 s (2) bekezdése aIap.ján - I(ecze Ist\'án fóálIásÚ
polgáľnlesteľ havi illetll]ényét 2013. januáľ 1. napjától l3,5 szoľzószánl figyeIenlber'ételéve l'
5Żl.775'- Ft összegben álIapítja nleg'
Kisťrjszállás Váľos Önĺ<oľnlányzata Kép\' ise lőłestÜ lete a töľVény ]8' $ (2) bekezdése alapján

a polgálnester költségátalálr1'ánalĺ havi összegét 20l3' janLláľ J'

nap.jától

illetnlénye 30 %-ártalĺ nlegfelelő összegben. 156.533'- Ft-ball á|lapĺtja nleg'

Felelős:

Dľ. DLtcza Lajos az Üg),ľendi és Jogi Bizottság Elnöke

Hatáľidő: 20l

3, janLtáľ l 5.

Eľľől éľtesĹil:

l'
2'
3.
4.
5'

Kecze Istr'án polgáľnresteľ
Dľ' Ducza Lajos az Üg)'ľendi és Jogi Bizottság elncĺlĺe
Mag5,ą1 Aĺlanlkincstáľ Jász-Nag5llin11-5'o1'lok i\4eg)lei lgazgatósága
Polgáľnlesteľi Hil'atal PénzĹig)'i osztá]),a
Polgáľnlesteľi Hlvatal HLlnlánpolitikai Ĺig;'intézője

a

PoIgáľn]esteľ

sZállás váľos
[ł 53 l0 l(isrlljszálIás, Szabadság téľl . sz'
B: 5915Ż0'240 Fax: 59/32l - l3 9
e-nrail: po lgaľnlesteľ@kisLLisza I Ias ' htl
holllap: u'rĺ,u'.kisrLi szal las' hLl

Előteljesztés
Kisújszállás Váľos onlĺoľllláIt1'zata Képr'iselő-testülete
20l3. januáľ 10-ei ľendkívüli iilésének
1. napiľendi pontjához
süľgősségi táľgyalásľa
az aI1rolgáľnrestel'illetnr{n1'{nę[

1n

egh afá ľozásá

ľa

ĺ/élenlén'\t:i"Uglł.endi é's .logi Bi:oĺlsćtg (] ')
TisZtelt Képviselő-testül€t!
Alpolgáľnlesteľ Úľ illetnlén)'éľóla képviseIołesttileta2012. c|ecelrrbeľ l8-ai l<épviselołestĹileti iilésen
döntött az 569/Ż012'(Xil.1 8.) szánrú önl<oľnrányzati lratáľozatáVal'
Mag1'aľoľszág helyi örlkorniányzata iľól szóló 20] l. évi CLXXXIX. töľvén5' (továbbiakban: Mhö.) 7l.
$ (a) és (6) bekezdése - mely alapján 20l3jantráľ l' rlap.iától negállapĺtásľa keľiilt alpolgáľnlesteľ úľ
illetnlénye - a 2012. decembeľ 27-én kihiľdetett Ż012' évi CClX. töľvén1' 8. s_a szeľint nlégsenr lép
hatál5'!ą 95ą1i a20I4. évi általános önkoľmá1']yzati választások nap.|án'

Az alpolgáľnesteľ illetnlényét_ lrriveI llelrr lépett hatályba Mhö. 7]' $ (4) d.) pontja _ a polgáľnlesteľi
tisztség ellátásának egyes kéľclésell'olés az önkoľnráll)/zati képviseIoI( tiszteIetdí'áľól szóló ]994. évi
LX]V' töľ\/ény 3. $ (5) beJĺezdése alapjáll íljľanleg keIlállapítani'

A decenlbeľi

Ĺilésen nregállapított illetmény ĺisszege nlegfeĺel a hatálvban lér'ő polgáľnlcstel'i tisztség
ellátásának egyes kéľdéseiľolés az önkoľtlrállyzati képviselők tiszteletdíjáľól szőlő l994' évi LXIV.
töľvény 3. $ (5) bekezdésében foglaltaknak, nely szeľilrt:
''(5) A foglalkozĺalási joglliszoĄlban áIIó alpolgáľnlesĺeľillelnún.yét é's i]Ieĺnlén'yénekeneléséĺcl
képyiselő4estiilet z?g1l áIląri1in ,,ur, hog, ą2 nu 6,iu el a polgaľnrcsteľ illeĺnćn),éĺ."
Alpolgáľnlesteľ esetében a költségátalány nréľtékeaz illetnlény l0-Ż0%o-a l(öZött megfelelő összeg. A
decelrrbeľi döntés éltelnrébell l5 %-ban lett nteglratáľozr'a ez az összeg'
Ebben az esetben ajogszabályi hivatkozást szĹikséges nlódosítani a hatáľozatija\'asIat szeľint'

Kéľenla KépViselo-testiiletet, hog)' szíveskedjenek aZ eIotel'ieSZlist lliegtáľgyalni, és az
a

lpo lgáľnresteľi

illeĺllényés költségátalány kéľdésébenszíveskecĺ.jenek döntést hozni.

Kistijszállás' 20l3. januáľ

8.

p\j
$-ĺi: \_L\rl. l'łoi
(lJ

1. Hatáľozatija\'aslat
/2013. (I. 10.) számíl önkoľrrrányzati hatáľozat
a ĺőállású aIpolgáľnresteľ illetllrénvénekés költségátalán1'álläk l''egállapításáľól

KisťljszálIás Váľos Öllkonnán;'zata l(épv ise lo-teStĹilete a polgáľnlesteľi tisztség
ellátásának eges kéľdéseiľólés az öttkoľnrán)'Zati kép\'iSelől( tiSZteIeidíiáľó] szőlő 1994'
évi LXIV' töľvén), (továbbiakban| töľ\'én)') 3. $ (5) belĺezcĺésealap;án Tatát Zoltárl
főállásŕl alpolgál'll']esteľ l]avi il]etményét2013. januáľ 1. llapjátď, 471'163,- Ft
összegbell állapída nleg'
I(isĺljszállás Váľos Önkoľnlán)'zata KépViSe|ő-testĹi]ete a tön/én), 18' (2) belĺezclése
$
alapján a fóállású alpolgáľnlesteľ költségátalányállalĺ har'i összegét )0l3' janLláľ l'
ltapjától az alpolgáľnlesteľ illetnlénye 15 %o-ánal< nlegfelelő összegbell, 70.674,- FĹban

áIlapítja nleg.

Felelős:

KeczeIstr'án polgáľnlester

Hatáľidő: 20l3. jarluáľ l 5'
Eľľől él'tesĹil:

l.

2.
3.

4'

5.

Kecze Istr'án polgáľnlesteľ
T atfu Zoltáll alpolgáľnlesteľ
Mag1l21 Ą||ąnrkirrcstáľ Jász-Nag)'kun-Szolnok Meg;'ei Igazgatósága
Polgáľniesteľi Hivatal Pénztigyi osztáIya
Polgáľnlesteľi Hir'atal Hunlánpolitikai ĹigyintéZóje

