
                          

 

 

 

   

 

 
M E G H Í V Ó  

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli testületi ülését 2022. május 

05-én 900 kezdettel – a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében (4066 Tiszacsege, 

Kossuth utca 5.) - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. 
 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

 

 

Nyílt ülés: 

 

 

1. Javaslat az alpolgármester megválasztására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

Eskütétel - megválasztott alpolgármester 

Esküt kiveszi: Szeli Zoltán polgármester 

 

2. Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

3. Javaslat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság új tagjának megválasztására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

 

Tiszacsege, 2022. május 02. 

       Tisztelettel:  

 

                                Szeli Zoltán s.k. 

                             polgármester 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 
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Törvényességi ellenőrzést végezte: 

Dr. Lajter Zoltán jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

2022. május 05-én tartandó rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy: Javaslat az alpolgármester megválasztására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gál István önkormányzati képviselő 2022. március 22. napon lemondott önkormányzati 

képviselői mandátumáról, illetve az alpolgármesteri tisztségéről is, így a Képviselő-

testületnek a lenti szabályok figyelembevételével alpolgármestert szükséges választania: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) 

bekezdése alapján „A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény 

szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok 

tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.” 

 

Az Mötv. 74. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos 

szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 

alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban 

együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább 

egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei 

a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 

 

A (2) bekezdés szerint „Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. 

Több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét.” 

 

Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete 19. § (3) bekezdése kimondja, 

hogy „A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 

többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert 

választ. A helyettesítés rendjét a polgármester szabályozza”. A (4) bekezdés alapján „Az 

alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el” 

Az Mötv. 49. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A képviselő-testület döntéshozatalából 

kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az 

önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett 

önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő 

javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség 

szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.” 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 
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Az (1a) bekezdés szerint, „Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a 

képviselő-testület döntéshozatala saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy 

delegálására irányul”. Így a döntéshozatalból nem kell kizárni az általam javasolt 

alpolgármester jelöltet. 

A 2022. április 28. napon tartott rendes testületi ülésen az általam javasolt személyt a Testület 

3 igen és 1 nem szavazattal, valamint 3 fő tartózkodásával nem fogadta el. 

A 2022. május 05. napra összehívott rendkívüli testületi ülésen kívánom az alpolgármester 

jelölt személyét – jelen előterjesztés kiegészítéseként – a tisztelt Képviselő-testület elé 

beterjeszteni és elfogadásra javasolni. Így a jelen előterjesztésben foglaltak, valamint az 

ülésen elhangzottak alapján, kérem a tisztelt Testületet, hogy az általam javasolt 

alpolgármester személyét támogatni szíveskedjen. 

 

Tiszacsege, 2022. május 02. 

 

                 Szeli Zoltán s.k. 

                   polgármester 

   

  



    

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

 

…/2022.(…….) KT. számú HATÁROZAT 

 

az alpolgármester megválasztásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármester 

megválasztására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gál István önkormányzati 

képviselő, illetve alpolgármester lemondására tekintettel, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel az SZMSZ 19. § (3) és (4) bekezdéseire 

is – saját tagjai közül társadalmi megbízatású alpolgármesternek ………………… 

önkormányzati képviselőt választja meg a polgármester helyettesítésére, munkájának 

segítésére. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alpolgármester megválasztásából 

adódó feladatokat hajtsa végre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Lajter Zoltán jegyző 

 

 



                          

 

 

 

   
 

 
Törvényességi ellenőrzést végezte: 

Dr. Lajter Zoltán jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

2022. május 05-én tartandó rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására 

 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése 

alapján „A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint 

megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a 

polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az 

alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.” 

 

Az Mötv. 80. § (2) bekezdése szerint „A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 

képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású 

polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja 

egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 

lemondhat.” 

 

Az Mötv. 71. § (5) bekezdése határozza meg, hogy mennyi a társadalmi megbízatású 

polgármester illetménye. „A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester 

illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy 

meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.” 

 

Tekintettel arra, hogy a polgármesteri illetmény összege bruttó 780.000, - Ft, ezért a társadalmi 

megbízatású polgármester illetménye annak fele, azaz bruttó 390.000, - Ft. Az Mötv. 80. § (2) 

bekezdésében leírtak alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja nem haladhatja 

meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át, azaz a 351.000, - Ft-ot. 

 

Az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az 

illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre is jogosult. 

 

A fentiek alapján a megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját bruttó 

191.975, - Ft-ban, míg a költségtérítését bruttó 28.795, - Ft-ban javaslom megállapítani. 

 

Kérem, a tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Tiszacsege, 2022. május 02. 

 

               Szeli Zoltán s.k 

                  polgármester 

   

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

 

…/2022.(……..) KT. számú HATÁROZAT 

 

az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármester 

tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására vonatkozó javaslatot és a következő döntést 

hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) és (3) bekezdéseiben 

biztosított jogkörében eljárva ……………………………………….. társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját bruttó 191.975, - Ft összegben, a 

költségtérítését bruttó 28.795, - Ft összegben állapítja meg. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alpolgármester juttatásai megállapításából 

adódó további feladatokat hajtsa végre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Lajter Zoltán jegyző 

 

 



                          

 

 

 

   
 

 
Törvényességi ellenőrzést végezte: 

Dr. Lajter Zoltán jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

2022. május 05-én tartandó rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy: Javaslat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság új tagjának megválasztására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gál István önkormányzati képviselő 2022. március 22. napon lemondott önkormányzati 

képviselői mandátumáról, illetve az alpolgármesteri tisztségéről is. A 2022. május 05-én 

tartandó rendkívüli testületi ülésen a Testület alpolgármestert választ újra. Tekintettel arra, 

hogy alpolgármesternek mindenképp önkormányzati képviselőnek kell lennie, ezért a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság egy tagja közül kerül kiválasztásra ez a személy. Így egy fő 

bizottsági tagi pozíció megüresedik. Ennek betöltése vonatkozásában az alábbi szabályokat 

kell figyelembe benni: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 43. § (3) bekezdése alapján „A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen 

e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság 

vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, 

tiszteletdíjukról.” 

 

Az Mötv. 57. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület szervezeti és működési 

szabályzatában határozza meg bizottságait, 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 szabályzatban meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem 

haladó lakosú településen a bizottsági feladatokat a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg 

nem haladó lakosú településen 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.” 

 

A (2) bekezdés alapján „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.” 

 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 
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Az Mötv. 58. § (1) bekezdése értelmében „A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a 

képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a 

felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy 

tagja a polgármester.” 

 

Az Mötv. 58. § (2) bekezdése értelmében „A képviselő-testület a bizottság személyi 

összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a 

kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti.” 

 

Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 

21. §-ában foglaltak szerint a Képviselő-testület állandó bizottsága a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság, melynek létszáma 5 fő. Az SZMSZ nem határozza meg azt, hogy a bizottság mind 

az öt tagjának önkormányzati képviselőnek kellene lennie. Ezen döntést a Képviselő-testületre 

bízza az SZMSZ azzal a fenti kikötéssel, hogy a bizottság több mint felét az önkormányzati 

képviselők közül kell választani. 

Amennyiben önkormányzati képviselőt választ a bizottság új tagjává a Testület, úgy az alábbi 

szabályokat kell figyelembe venni: Az Mötv. 49. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A 

képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az 

ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes 

érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy 

bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt 

önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.” 

Azonban az (1a) bekezdés szerint, „Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a 

képviselő-testület döntéshozatala saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy 

delegálására irányul. Így a döntéshozatalból nem szükséges kizárni a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottságba javasolt személyt. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján szíveskedjen 

megválasztani a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság új tagját. 

 

Tiszacsege, 2022. május 02. 

 

               Szeli Zoltán s.k  

                  polgármester 

   

  



    

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

 

…/2022.(……) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság új tagjának megválasztásáráról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság új tagjának megválasztására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete -

……………………………….. önkormányzati képviselő és egyben bizottsági tag 

alpolgármesterré választása miatt, helyére - Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (2) bekezdésére, illetve Tiszacsege Város 

Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének 21. § bekezdéseire – a Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottságba ………………………………… ……………………………. 

választja meg bizottsági tagnak. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 


