








































































































ELŐTERJESZTÉS 

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. január 25.napján tartandó  

rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére 

 

12. napirendi pont 

 

Az előterjesztés tárgya:  Csörnyeföld Község Önkormányzatának 2021. évi adóztatási 

tevékenységéről és az adóbevételek alakulásáról szóló jegyzői 

beszámoló elfogadása 
A napirend előterjesztője: dr. Resch Karolina jegyző 

Az előterjesztést készítette:  dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző, Horváth Lászlóné adóügyi ügyintéző 

Döntéshozatal módja:  egyszerű többséggel, nyílt szavazással 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (3) bekezdésének 

g) és h) pontjai alapján Csörnyeföld Község képviselet-adóztatás ellenőrzési jogköréhez az alábbi 

beszámolót készítettem. 

 

Csörnyeföld Község képviselő-testülete, illetékességi területén az alábbi helyi adókat vezette be: 

 

1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység adója 

2. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adója 

 

 

2021. január 1-jétől az iparűzési adó mértéke központilag került meghatározásra, így a tavalyi évhez 

képest az adóbevétele az önkormányzatnak a felére csökkent.  

         

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység adója: 

 Az adó mértéke:       1 % 

 A településen az adózók száma:                       41  vállalkozó  

 Előírt adó 2021. évre:                        4.975.539,- Ft 

 Befolyt adó 2021. december 31-ig:           3.475.539,- Ft 

 Hátralék:              1.500.000,- Ft, 

 

mely abból adódik, hogy egy-két helyi vállalkozó csak a felszólítás után fizeti be tartozását, vállalva a 

pótlék megfizetését is. 

 

A hátralék beszedése érdekében már az eljárás folyamatban van, mely ma is működő 3 vállalkozó 

hátraléka, így az teljes egészében meg fog térülni. 

  

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adója: 

 Az adó mértéke:naptári naponként 5.000,- Ft  

 

2021. évben nem volt ideiglenes iparűzési adó bevallás. 

   

2021. évtől a gépjárműadó adózási feladatát a NAV vette át, így előírás 2021. évben nem történt, 

azonban 22. 902,- Ft folyt be a gépjárműadó számlára, melyet az előző évek során keletkezett hátralék 

behajtása eredményezett.  

 

Gépjárműadó hátraléka még van az adózóknak, annak behajtása folyamatban van, de a megtérülő 

összeg nem az önkormányzatot illeti. 



Vannak olyan adózóink is, akik csak bejelentett lakcímmel rendelkeznek, életvitelszerűen nem 

tartózkodnak a lakcímen, ezért egyáltalán nem lehet a végrehajtási eljárást foganatosítani, mivel 

tartózkodási helyükről nincs tudomásunk. Ezeket a tartozásokat elévülő tételként rendezni szükséges, 

mivel felszólítást nem tudunk részükre küldeni, így 5 év után a tétel elévül.  

 

Egyéb: 

 Bírság bevétel:              0,- Ft 

 Pótlék bevétel:                  15.443,- Ft 

 Államigazgatási illeték:             0,- Ft 

 Idegen adó bevétel (tovább lett utalva):           0,- Ft 

 Egyéb bevételek:             0,- Ft 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Csörnyeföld település adóztatásáról készített 

beszámolómat vitassák meg és fogadják el. 

 

Határozati javaslat:  

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi adóztatásról és az 

adóbevételek alakulásról szóló jegyzői beszámolót megtárgyalta és az előterjesztés szerinti 

formában elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Resch Karolina jegyző 

 

Csörnyeföld, 2022. január 14. 

 

 

 

 

Dr. Resch Karolina 

           jegyző 

 































































ELŐTERJESZTÉS 

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. január 25. napján tartandó  

rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére 

 

16. napirendi pont 

 

Az előterjesztés tárgya: A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 

A napirend előterjesztője Kovácsné Horváth Szabina alpolgármester 

Az előterjesztést készítette: dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző 

Döntéshozatal módja: egyszerű többséggel, nyílt szavazással  

Melléklet: - 

 

 

Tisztelt Képviselő-Testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 225/A. § (1) bekezdése 

értelmében a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester 

között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-

testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 

A polgármester tevékenysége ellátásáért illetményre, költségtérítésre és Cafeteria juttatásra jogosult.  

 

A polgármester illetményére, költségtérítésére vonatkozó szabályok: 

Az egyes kulturális és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 2022. január 

1. napi hatállyal módosította az Mötv. főpolgármester, polgármester, a megyei önkormányzat 

közgyűlésének elnökének díjazására, költségtérítésére vonatkozó szabályokat.   

A módosítás értelmében a főpolgármester illetménye a korábbi 1 296 300,- Ft helyett havi 1 500 000,- 

Ft-ra emelkedett. A megyei jogú város polgármesterének, a fővárosi kerületi önkormányzat 

polgármesterének havi illetménye 1 300 000 Ft-ra emelkedett a korábbi 997 200,- Ft helyett. 

A módosítás érintette a polgármester illetményét is, amely az 500 fő és az az alatti lakosságszámú 

település polgármestere esetében 2022. január 1-jétől a megyei jogú város polgármesterének, a fővárosi 

kerületi önkormányzat polgármester számára meghatározott illetmény 40%-ra emelkedett a korábbi 

30% helyett.  

 

A polgármestert megillető illetmény és költségtérítés mértékéről a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)  71. §- és a 73. §-a 

2022. január 1. napjától az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

71. § (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek 

összege 1 500 000 forint. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott 

költségtérítésre, valamint a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb juttatásokra jogosult. 

(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 forint. 
(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta illetményre 

jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 90%-ának 

összegével. 

(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

a) 40%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; 

b) 50%-a az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

c) 55%-a az 1501–2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

d) 60%-a a 2001–5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

e) 65%-a az 5001–10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

f) 75%-a a 10 001–30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

g) 85%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. 

(5) 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. 



ELŐTERJESZTÉS 

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. január 25. napján tartandó  

rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére 

 

16. napirendi pont 

 

(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 

közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 

költségtérítésre jogosult. 

 

Csörnyeföld község lakosságszáma 2021. január 1-jén 403 fő. A fenti módosítások értelmében ezért 

Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester havi illetményét bruttó 520 000,- Ft-ra, a költségtérítését pedig 

az illetménye 15 %-nak megfelelő összegre, bruttó 78 000,- Ft-ra szükséges emelni.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a polgármester 

illetményének jogszabály szerinti emeléséről. 

 

Csörnyeföld, 2022. január 19.  

Kovácsné Horváth Szabina  

alpolgármester 

           

HATÁROZATI JAVASLAT 

…/2021. (…) képviselő-testületi határozat 

 

Csörnyeföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés a) pontja és a 71. § (6) bekezdése alapján Hóbor-

Sztrahia Krisztina főállású polgármester illetményét havi bruttó 520 000,- Ft-ban, költségtérítését havi 

bruttó 78 000,- Ft-ban állapítja meg. 

A képviselő-testület a 129/2019. (X.29.) képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi. 

Határidő: 2022. január 31.  

Felelős: Kovácsné Horváth Szabina alpolgármester dr. Resch Karolina jegyző 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. január 25. napján tartandó  

rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére 

 

17. napirendi pont 

 

Az előterjesztés tárgya: Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 

A napirend előterjesztője Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester 

Az előterjesztést készítette: dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző 

Döntéshozatal módja: egyszerű többséggel, nyílt szavazással  

Melléklet: - 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 29. napján tartott alakuló ülésén 

Kovácsné Horváth Szabina képviselőt alpolgármesternek választotta meg és részére havi bruttó 35 000,- 

Ft tiszteletdíjat állapított meg.  

Az alpolgármester díjazásáról, költségtérítéséről az Mötv. 80. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: 

80. § (1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke 

illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke illetménye 70–

90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. 

(1a) A 10 000 fő vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármestere illetményének összegét a 

képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester illetménye 90%-át. 

(2) 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. 

(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a 

megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 

költségtérítésre jogosult. 

 

Hóbor-Sztrahia Krisztina főállású polgármester tiszteletdíja 2022. január 1. napjától havi bruttó 

520 000,- Ft-ra emelkedett. 

Az Mötv. 71. § (3) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester 

illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult (havi bruttó 260 000,- Ft.) 

Kovácsné Horváth Szabina társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját az Mötv. 80. § (2) 

bekezdése alapján a képviselő-testületnek kell megállapítania úgy, hogy az nem haladhatja meg a 

társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át, azaz bruttó 234.000,-Ft-ot. A társadalmi 

megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez 

intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

Az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján az alpolgármester tiszteletdíjon kívül tiszteletdíjának 15%-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

 

Fent hivatkozott jogszabályváltozásokra tekintettel szükséges az alpolgármester tiszteletdíjának és 

költségtérítésének újbóli megállapítása, illetve amennyiben arról le kíván mondani, írásbeli lemondó 

nyilatkozatára.  

 

Határozati javaslat  

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdés és (3) bekezdése alapján Kovácsné Horváth Szabina 

alpolgármester tiszteletdíját 2022. január 1. napjától havi bruttó …………..,-Ft -ban, azaz 



ELŐTERJESZTÉS 

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. január 25. napján tartandó  

rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére 

 

17. napirendi pont 

 

……………….. forintban, költségtérítését havi bruttó …………..-Ft-ban, azaz………….forintban 

állapítja meg  

A képviselő-testület a 132/2019. (X.29.) képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester  

 

Csörnyeföld, 2022. január 14.     

Hóbor-Sztrahia Krisztina s.k. 

polgármester 

 

 

 












































































































