
 

                                        

 

 

 

 

 

 
 

 

 
             
                                                      

F O R G A T Ó K Ö N Y V  

 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 13-ai alakuló testületi ülésére 
 
 

 
 
Az alakuló üléssel kapcsolatban az alábbi jogszabályok irányadóak: 

o a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény /a továbbiakban: Ötv./; 

o a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény /a 
továbbiakban: Ökjtv./; 

o a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény /a továbbiakban: Pttv./. 

  
 
A Képviselő-testület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül kell megtartani. /Ötv. 30. §/  

Az alakuló ülést a korelnök – akadályoztatása esetén helyére a korban következő legidősebb képviselő – 
vezeti.  

Az Képviselő-testület ülése nyilvános. /Ötv. 12. § (3) bekezdés/  

A képviselő-testület 

a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, 
fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 
tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati 
hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás 
tárgyalásakor; 

b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a 
nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.  

 
A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint a fele jelen 
van. /Ötv. 14. § (1) bekezdés/  
 
 
A korelnök a kiküldött meghívó alapján javaslatot tesz az alakuló ülés napirendi pontjainak és azok 
tárgyalási sorrendjének elfogadására.  
A napirendi pont elfogadása egyszerű többséggel /a jelenlevő települési képviselők több mint a felének 
igen szavazata/ történhet.  
 
 
A napirend elfogadását követően a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3-ai választásáról, majd a képviselők és 
polgármester számára átadja a megbízóleveleket.  
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Az önkormányzati képviselők megbízóleveleik átvételét követően - a polgármesterre irányadó 
szöveggel - esküt tesznek. Az eskü előmondója a Helyi Választási Bizottság elnöke.  
 
Az eskü szövege:  

„Én, …………………… 
esküszöm, hogy hazámhoz, a 
Magyar Köztársasághoz hű 
leszek;  
az Alkotmányt a többi 
jogszabállyal együtt megtartom 
és megtartatom;  
a tudomásomra jutott titkot 
megőrzöm; ……………… 
tisztségemből eredő feladataimat 
Velem fejlődésének 
előmozdítása és az Alkotmány 
érvényesülése érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem. 

Isten engem úgy segéljen!”  
 
 

 
A polgármester a megválasztását követően a képviselő-testület előtt esküt tesz, és erről okmányt ír 
alá. Az eskü szövegére és az eskü kivételére a képviselőknél írtak irányadók. /Ötv. 32. §/ 
 
 
 
Az eskütételt követően a polgármester ismerteti azokat a célokat, elképzeléseket, amelyekért a 
településen, valamint a kistérségben a ciklus során dolgozni kíván, és amelyek megvalósítása 
érdekében számít a képviselő-testület, a helyi civilszervezetek, gazdálkodó szervek, valamint a lakosság 
együttműködésére. 
 
 
 

A polgármester tiszteletdíjának meghatározása 
 
A polgármester illetményét/tiszteletdíját összegszerűen kell meghatározni a törvényi keretek között. /Pttv. 
3-4. §/ 
A polgármester, alpolgármester illetményét vagy tiszteletdíját – figyelemmel az Alkotmány 44. § (3) 
bekezdésére – akkor is meg kell állapítani vagy a kérdésről tárgyalni, ha újraválasztották őket, ugyanis a 
polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart, tehát a régi tisztség megszűnik, és új 
jogviszony keletkezik. 
Az illetmény, tiszteletdíj és egyéb juttatás közérdekű adat, ezért a kérdést nyilvános ülésen célszerű 
tárgyalni és arról határozatot hozni, – egyéb rendelkezés hiányában – egyszerű többséggel. /Pttv. 4. § (4) 
bekezdés/ 
Az illetmény, tiszteletdíj és egyéb juttatás szabályai a nem képviselő-testületi tagként megválasztott 
alpolgármesterre is vonatkoznak. 
 
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a képviselő-testület összegszerűen állapítja meg az 
alakuló, illetve a polgármester megválasztását követő ülésén a köztisztviselői illetményalap /2010. évben: 
38.650,- Ft/ és a Pttv. 4. § (1) bekezdésében szorzószám  /2,5-4,5/ szorzataként. 

Fentiekre tekintettel a jogszabály alapján a polgármester tiszteletdíja: 96.625,- Ft és 173.925,- Ft között 
lehet meghatározni, de a polgármester illetményének, tiszteletdíjának a választást követően megállapított 
összege a megválasztását megelőző polgármesteri illetménye, tiszteletdíja összegénél – kivéve a 
polgármester tiszteletdíjra vonatkozó kifejezett írásbeli kérésére – nem lehet kevesebb. /Pttv.4/A. § (3) 
bekezdés/ 
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A polgármestert, választása szerint – a tisztsége ellátásával összefüggő, az általa előlegezett, számlákkal 
igazolt költségei megtérítése helyett –, költségátalány illeti meg.  
A költségátalány mértéke - a Képviselő-testület döntése alapján - a polgármester illetménye, illetve 
tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg. (Pttv. 18. (2) bekezdés) 
 
Amennyiben a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a Képviselő-testület a 
következő ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot, a 
polgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány 
törvényben meghatározott minimális összege /a tiszteletdíj 20 %-a/ illeti meg. 
 
2010. január 1-jétől megváltoztak a költségtérítésre vonatkozó személyi jövedelemadó szabályok, így 
a költségátalány esetében is számlával kell igazolni a tisztséggel összefüggő kiadásokat. Elszámolás 
hiányában a fennmaradó összeg után jövedelemadót kell fizetni. 
 
 

 
Az alpolgármester megválasztása 

 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester 
helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület 
legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.  
Az alpolgármester megbízatása megszűnik az új polgármester megválasztásával, valamint ha a Képviselő-
testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja. /Ötv. 
34. § (1) bekezdés/ 

A 2010. október 4-től hatályos Ötv. módosítás lehetővé teszi a „meghívott”alpolgármesteri státuszt, 
amikor alpolgármestert nem a Képviselő-testület tagjai közül választanak meg.  
Azon alpolgármester, akit nem a Képviselő-testület tagjai közül választanak meg, nem tagja a képviselő-
testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület 
ülésein tanácskozási joggal részt vesz.  
A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-
testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
A Képviselő-testület az alpolgármester megválasztásáról és a tisztség betöltésének módjáról határozatban 
dönt. 3000-nél kevesebb lakos esetén csak társadalmi megbízatású alpolgármester választható, akkor is, ha 
a polgármester főállásban látja el feladatait /Ötv. 37. § (3) bekezdés/ 
 
A jogszabály rendelkezései alapján az alpolgármestert titkos szavazással kell megválasztani.  
A titkos szavazás lebonyolítására az SZMSZ szabályai szerint a Képviselő-testület tagjai közül 
szavazatszámláló bizottságot hoz létre, amely felel a technikai lebonyolításért. A szavazás eredményéről 
külön jegyzőkönyvet készít a bizottság, amelyet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.  
 
Az alpolgármester a megválasztását követően a képviselő-testület előtt esküt tesz. Nem elégséges a 
képviselői minőségben tett eskü, mivel alpolgármesterként a képviselői jogok gyakorlásán túl a 
polgármester illető hatásköröket is gyakorolhat. /Pttv. 10. §/  
Az eskü szövegére és az eskü kivételére a képviselőknél írtak irányadók. 
 
 

 
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 
A Képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek – a 2000-nél kevesebb lakosú 
településen – tiszteletdíjat állapíthat meg, úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíját. 
A társadalmi megbízatású alpolgármester írásban benyújtott kérésére a tiszteletdíj megállapítása 
mellőzhető vagy a törvényben foglaltaknál kisebb összegben is megállapítható. Az írásbeli nyilatkozatot 
az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. /Pttv. 4. § (3) bekezdés/ 
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Az alpolgármestert, választása szerint – az által előlegezett, számlákkal igazolt költségei megtérítése 
helyett -, költségátalány illeti meg Az alpolgármester esetében a költségátalány mértéke az illetménye, 
illetve tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelő összeg. 
Amennyiben az alpolgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a Képviselő-testület 
a következő ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot, az 
alpolgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány 
törvényben meghatározott minimális összege /tiszteletdíj 10%-a/ illeti meg. /Pttv. 18. § (3) bekezdés/ 
A költségátalány kérését elegendő szóban előterjeszteni a képviselő-testület ülésén, azonban tényét 
rögzíteni kell a testületi ülés jegyzőkönyvében. 
 
 

 
Vagyonnyilatkozatok kezelésével és ellenőrzésével foglalkozó bizottság tagjainak megválasztása 

 

Az alakuló ülésen célszerű megválasztani az összeférhetetlenséggel, a vagyonnyilatkozatok kezelésével és 
ellenőrzésével foglalkozó bizottságot, mivel a képviselők és a polgármester a megbízólevél átvételét 
követő 30 napon belül köteles vagyonnyilatkozatot tenni, valamint 30 napon belül a fennálló 
összeférhetetlenséget megszüntetni. 
A bizottsági tagok megválasztásakor az érintett nyilatkozatától függően zárt ülés tartható. A bizottsági 
tagok megválasztásához minősített többségű döntés /a megválasztott települési képviselők több mint 
felének szavazata/ szükséges.  
 
 

 
A képviselői tiszteletdíjak mértékének meghatározása 

 

A képviselői tiszteletdíjak mértékét rendeletben lehet megállapítani, a törvényi keretek között. /Ötv. 20. § 
(2) bekezdés, Pttv. 15. §/ 
A képviselői alapdíj maximális mértékét a köztisztviselői illetményalap és a település lakosságszámához 
illetve az önkormányzat típusához rendelt szorzója adja. /Pttv. 15. § (1) bekezdés/ 
A Pttv. 14. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az önkormányzati képviselő részére - 
megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig - tiszteletdíjat és természetbeni juttatást 
állapíthat meg.  
A képviselő havi tiszteletdíja – 1000 fő alatti település esetén – nem haladhatja meg a köztisztviselői 
illetményalap /2010. évben: 38.650,- Ft/ mértékét. 
A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet alapján a képviselői tiszteletdíj mértéke: 15.000,- Ft/hó.  
 
A képviselő-testület a képviselőt és a bizottság nem képviselő-testületi tagját a következő természetbeni 
juttatásban részesítheti: 

o az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító 
utazási bérlet, 

o önkormányzati intézmény által nyújtott szolgáltatás kedvezményes vagy térítésmentes 
igénybevétele, a közüzemi szolgáltatások kivételével, 

o a képviselői tevékenységet segítő közlöny, kiadvány, szakfolyóirat előfizetése. 
 
 
 

Összeférhetetlenség 
 

Ugyan az összeférhetetlenségi kérdések rendezése nem az alakuló ülés feladata, de az esetleges 
összeférhetetlenség megszüntetésére biztosított 30 napos határidőre tekintettel már az alakuló ülésen 
célszerű lehet e kérdés vizsgálata.  
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Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre történő felhívás 
 

Az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől 
számított 30 napon belül az Ökjtv. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni.  
A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát. /Ökjtv. 10/A. § (1) bekezdés, Melléklet/ 
A polgármester is köteles vagyonnyilatkozatot tenni a helyi önkormányzati képviselők 
vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. /Ötv. 33/B. §/ 
 
 
 

Az önkormányzat gazdasági programjának elkészítése, felülvizsgálata 
 

Az  Ötv. 91. § (7) bekezdése alapján a gazdasági programot az alakuló ülést követő 6 hónapon belül kell 
elfogadni, illetve felülvizsgálni. Célszerű, ha már az alakuló ülésen meghatározzák az ezzel kapcsolatos 
feladatokat. 
 
 
 

Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatának előkészítése 
 

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a Képviselő-testület az alakuló ülést követő fél éven belül 
felülvizsgálja, megalkotja a szervezeti és működési szabályzatát, ezért indokolt és szükséges, hogy a 
testület e feladat megkezdésére már az alakuló ülésen megbízást adjon.  
 
 
 
Jelen forgatókönyv a Belügyminisztérium által összeállított Módszertani Ajánlás alapján készült.  
 
 
 
Velem, 2010. október 5. 
 
 
 
                                                                                     /: Dr. Görög István sk. :/ 
                                                                                               körjegyző 


