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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.)
28. § (2) bekezdése alapján az alakuló ülésen, a hivatkozott törvény 1. melléklet szerinti szöveggel esküt tesz. Az eskü letételéről esküokmányt kell aláírni.
Az eskü letételére taxatív szabályok nincsenek. Történhet az eskütétel előmondás után vagy
felolvasással. Az esküvevő lehet a polgármester, lehet a Helyi Választási Bizottság elnöke vagy
más személy.
Mivel a polgármester a képviselő-testület előtt tesz esküt, első ízben a testületnek kell letennie
az esküt.
Helyi kialakult szokás alapján javaslom, hogy az esküt a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt
tegyék le a képviselők. Elnök Asszonyt javaslom felkérni az előmondásra.
A polgármester eskütételére - az előzőekben javasoltak szerint – a már felesküdött képviselők
előtt kerül sor.
Rétság, 2019.október 21.
dr. Varga Tibor
jegyző

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
28. § (1) A helyi önkormányzati képviselő (a továbbiakban: önkormányzati képviselő) megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
(2) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén, időközi választás esetén
a megválasztását követő ülésen a képviselő-testület előtt az 1. melléklet szerinti szöveggel
esküt tesz és erről okmányt ír alá.

1 oldal a 2 oldalból

Önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele

2019. 10. 30-i Kt. ülésre

4. Képviselői eskü szövege

"Én, ……………………………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; helyi önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Rétság város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.)
28. § (2) bekezdése alapján az alakuló ülésen, a hivatkozott törvény 1. melléklet szerinti szöveggel a polgármester a Képviselő-testület előtt esküt tesz.
Az eskü letételéről esküokmányt kell aláírni.
Rétság, 2019.október 21.
dr. Varga Tibor
jegyző
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

3. Jogszabályi háttér:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
28. § (1) A helyi önkormányzati képviselő (a továbbiakban: önkormányzati képviselő) megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
(2) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén, időközi választás esetén
a megválasztását követő ülésen a képviselő-testület előtt az 1. melléklet szerinti szöveggel
esküt tesz és erről okmányt ír alá.

4. Polgármesteri eskü szövege
"Én, ……………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; pol1 oldal a 2 oldalból

Önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele

2019. 10. 30-i Kt. ülésre

gármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Rétság város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az alakuló ülés kötelező napirendje a polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása. Az illetményt összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése alapján. A polgármester, főállású alpolgármester tekintetében nincs a testületnek mérlegelésre lehetősége.
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.)
71. § alapján a polgármester illetménye megegyezik az államtitkár illetményének 55 %-val.
Az államtitkár alapilletménye a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132.
§-a szerinti illetményalap (38.650 Ft) 12-szerese (38.650*12=463.800 Ft).
Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a
(463.800-0,50= 231.900 Ft).
Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a (463.800-0,65= 301.470 Ft).
Az államtitkár alapilletménynek, illetménykiegészítésnek és vezetői illetménypótlékának összege 997.200 Ft, amely alapul szolgál a polgármesterek illetményének és költségtérítésének
meghatározására.
Mötv. 71.§ (4) A polgármester illetménye Rétság esetében 548.500 Ft/hó. A polgármestert költségtérítés illeti meg, mely a polgármesteri illetmény 15 %-a, 82.300 Ft/hó.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2019.október 21.
dr. Varga Tibor
jegyző

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
28. § (1) A helyi önkormányzati képviselő (a továbbiakban: önkormányzati képviselő) megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
1 oldal a 3 oldalból
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(2) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén, időközi választás esetén
a megválasztását követő ülésen a képviselő-testület előtt az 1. melléklet szerinti szöveggel
esküt tesz és erről okmányt ír alá.

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2019. (X…..) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester illetményének,
költségtérítésének megállapításáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület Mezőfi Zoltán polgármester havi illetményét Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv. 71. §-a alapján 548.500 Ftban, költségtérítését 82.300 Ft-ban állapítja meg.
Az illetmény számfejtése érdekében a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága felé – a megválasztást követő 3 napon belül - intézkedni kell. Határidő: szöveg szerint
Felelős: jegyző

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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