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Vértesacsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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Előterjesztés címe és tárgya:  

A Képviselő-testület alakuló ülésével kapcsolatos törvényességi felhívás megvitatása és az 

ezzel kapcsolatos intézkedések meghozatala 

 

 

 

 
 

Tárgykört rendező jogszabály: 
  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Kovács Zoltán polgármester 

Dr. Sisa András jegyző 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal célvizsgálat keretében a Képviselő-testületek alakuló üléseivel 

összefüggésben törvényességi felhívást bocsátott ki, január 31-i megvizsgálási és válaszadási 

határidővel. A törvényességi felhívást előterjesztésem mellékleteként a Tisztelt Képviselők 

részére megküldtem: a javasolt intézkedéseket annak pontjaira tett hivatkozással sorolom fel: 

 

1., A hiányosság utólagosan nem pótolható. 

2., A kizárás jogintézményének alkalmazása során álláspontunk az Mötv. 49.§ (1a) – később 

hatályba lépett – rendelkezésével egyezett az alakuló ülés időpontjában is: hiszen bármely 

közfunkció betöltéséhez szükséges azt a funkciót ellátó személy beleegyezése, így a kizárás 

jogintézményének alkalmazási kötelezettsége véleményünk szerint az alakuló ülés időpontjában 

sem volt helytálló. Mivel az Mötv. 49.§ (1a) bekezdése – mely 2014. november 26. napjától 

hatályos – kifejezetten kimondja, hogy a kizárás ezekben az esetekben nem alkalmazható, így 

intézkedés alkalmazása okafogyottá vált. 

3., Álláspontunk egyezik a 2., pontban kifejtettekkel. 

4., Álláspontunk egyezik a 2., pontban kifejtettekkel. 

5.1., A törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetértünk, a kerekítésnek megfelelően 

módosítjuk a határozatot. 

5.2., A törvényességi felhívásban foglaltakkal nem értünk egyet, mivel a két juttatási forma egy 

határozatban történő rögzítése megfelelő hivatkozással lehetséges, továbbá a költségtérítés 

összege a tiszteletdíjból vezethető le közvetlen módon. Fentiek ellenére a határozatot a 

törvényességi felhívásban foglaltak szerint módosítjuk. 

Az 5.1., 5.2., pontok esetében megjegyezzük: mivel a polgármesteri 

tiszteletdíj/illetmény/költségtérítés megállapításáról közvetlenül a törvény rendelkezik, így 

külön önkormányzati döntés meghozatala szükségtelen és nem indokolt. 

6.1., Álláspontunk egyezik az 5.2., pontban kifejtettekkel. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alább írt döntések 

jóváhagyására! 

 

Vértesacsa, 2015. január 18. 

Kovács Zoltán 

  polgármester 

Határozati javaslatok: 

1., 

Vértesacsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…/2015. (I….) számú határozata 

a polgármester illetményének megállapításáról 

 

Vértesacsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy 

1., Visszavonja 141/2014. (X.22.) számú határozatát. 

2., Kovács Zoltán társadalmi főállású polgármester illetményét az Mötv. 71. § (4) bekezdése 

alapján havi 448.700,-Ft-ban állapítja meg.  

 

Határidő:  Azonnal 



Felelős:   jegyző 

 

2., 

Vértesacsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…/2015. (I….) számú határozata 

a polgármester költségtérítésének megállapításáról 

 

Vértesacsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Kovács Zoltán főállású 

polgármester költségtérítését az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havi 67.300,-Ft-ban állapítja 

meg.  

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:   jegyző 
 

 

3., 

 

Vértesacsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…/2015. (I….) számú határozata 

az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 

Vértesacsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy 

1., Visszavonja 144/2014. (X.22.) számú határozatát. 

2., Schilling János társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját az Mötv. 80. § (2) 

bekezdése alapján havi 158.000,-Ft-ban állapítja meg.  

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:   jegyző 

 

4., 

Vértesacsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…/2015. (I….) számú határozata 

az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 

 

Vértesacsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Schilling János társadalmi 

megbízatású alpolgármester költségtérítését az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havi 23.700,-

Ft-ban állapítja meg.  

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:   jegyző 

 
 

 


