
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2017. 
január 24-én 13 óra 45 perckor tartott rendes, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula, Bodor Tamás, Fehérné Szendrei 
Ibolya tagok. - 
 
Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós, Farkas Istvánné, Tóth-Szabó Márta tagok. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Tóth Tiborné alpolgármester, Pádár Lászlóné polgármester, Orosz Mihály 
aljegyző, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
bizottságból 4 fő van jelen, 3 fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. 
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pont megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 4 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 1/2017.(I. 24.) Kt. 
számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2017. január 24-i 
napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és településfejlesztési Bizottsága 
 Veresné Nagy Margit elnök napirendre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Erről:1./ Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
1. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
A polgármester illetményének és költségátalányának megállapításáról 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT elnök: a polgármester illetményének meghatározását a helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71 §-a szabályozza, amelyet a 2016. évi 
CLXXXV. törvény 2017. január 1-i hatállyal módosított. A módosítást követően az Mötv. 71. § (4) 
bekezdés d.) pontja alapján a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetén az 
 illetmény összege megegyezik az államtitkári alapilletmény, illetménykiegészítés és vezetői 
illetménypótlék 55  %-ával. 
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Fentiek alapján a polgármester illetménye 2017. január -től bruttó 548.400 Ft, költségtérítése pedig 
illetményének 15 %-ának megfelelő havi bruttó 82.260 Ft, amelyet elfogadásra javasol a 
bizottságnak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy az illetmény nettó összege 
364.686 Ft, a költségtérítés nettó összege pedig 54.703 Ft. 
Kérdés, hozzászólás nem volt 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 4 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2/2017.(I. 24.) Kt. 
számú határozata 
Pádár Lászlóné polgármester illetményének megállapításáról szóló előterjesztés véleményezése 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 megtárgyalta Pádár Lászlóné polgármester illetményének megállapításáról 
 szóló előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a 
 Képviselő-testületnek. 
 
 Erről: 1./  Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 4 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3/2017.(I.24.) kt. számú 
határozata 
Pádár Lászlóné polgármester  költségtérítésének megállapításáról szóló előterjesztés véleményezése 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és településfejlesztési Bizottsága 
 megtárgyalta Pádár Lászlóné polgármester költségtérítésének megállapításáról 
 szóló előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a 
 Képviselő-testületnek. 
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT elnök: mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 13 óra 55 perckor 
bezárta. 

Kmf. 
 
 
 
 

(:Veresné Nagy Margit:)     (:Bodor Tamás:) 
      elnök        tag  
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Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2017. január  
24-én 13 óra 45 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2017. január 24-i napirendjének elfogadásáról     1/2017. 
 
1./ Pádár Lászlóné polgármester illetményének megállapításáról 
     szóló előterjesztés véleményezése        2/2017. 
 
2./ Pádár Lászlóné polgármester költségtérítésének megállapításáról 
     szóló előterjesztés véleményezése        3/2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


