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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormánysata Képviselő-testületének

2022. február 8-ai rendes, nyilt ülésére

Hiv. szám: DV/1442/2022. Tárgy: Javaslat a polgármester iUetményének, az alpolgármesterek
tiszteletdíjának, illetve költségtéritésének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXK. törvény (továbbiakban: a Mötv.)
2022. január 1. napjától módosult. Az Mötv. 71. § (1)-(2) és (4) bekezdése alapján a jogszabály-módosítás
szerinti polgármesteri illetményemelésről a Képviselő-testületnek külön döntést szükséges hoznia. Az Mötv.
64. § (1) bekezdése alapján a polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el. A
főállású polgármester illetményre, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjrajogosult.

A korábbi szabál ozás: az Mötv. 71. § (2) bekezdése alapján a megyeijogú város polgármestere, afövárosi
kerületí önkormányzat polgármestere megbízatásának Wtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek
összege megegyezik az államtitkárnak a központí államigazgatási szervekröl, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészitéséböl és
vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. AzMötv. 71. § (4) bekezdése alapján az 5001-10000
fő lakosságszámú település polgármesterének illetménye afenti összeg 60%-a.

Az ú" szabál ozas szerint 2022. január 1. napjatól az Mötv. 71. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a
megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi onkormányzat polgármestere megbízatásának
időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1.300.000 Ft. 2022. január 1. napjától ezt
kell alapul venni a polgármester ületményének/tiszteletdíjának számításakor. Az Mötv. 71. § (4)
bekezdés e) pontja alapján az 5. 001-10. 000 f6 lakosságszámú település polgármesterének illetménye aMötv.
71. § (2) bekezdésében meghatározott összeg 65 %-a.

Az Mötv. 146. § (3) bekezdése kimondja, hogy a 11. § (2) bekezdés b) pontja, 90. § (2) bekezdése, 98.
§(8) és(11)bekezdése alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az irányadó,
egyéb esetekben a helyi önkormányzati képviselök és polgármesterek választásáról szóló törvényben
meghatározott lakosságszámot és időpontot kell figyelembe venni. Az Mötv. 146. § (3) bekezdése nem nevesíti
a polgármester illetményéről rendelkező 71. §-t, ezért megállapítható, hogy a polgármester illetményének
számításánál a helyi önkormányzati képviselök és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3.
§-ában meghatározott lakosságszám az irányadó.

Mindezekre figyelemmel Dunavarsány város lakosságszáma a legutolsó KEKKH tájékoztatás
szerint 8.709 fő. A fenti rendelkezéseket fígyelembe véve Dunavarsány város vonatkozásában a polgármesteri
illetmény összege a következöképpen alakul:
Alapilletmény: 1.300.000 Ft 65 %-a 845.000 Ft

Az Mötv. 73. §-a alapján a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a
közszolgálati tisztviselőkröl szóló törvény állapítja meg. A közszolgálati tisztviselökről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (továbbiakban: Kttv. ) 225/A. §-a rögziti, hogy a föállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a
Képviselő-testület és a polgármester között - a (2) bekezdés b) pontja kivételével - választással létrejövö,
sajátos közszolgálatijogviszony. A polgármester tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói
jogokat.



A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése sorolja fel azokat a rendelkezéseket, amelyeket a polgármester
foglalkoztatásijogviszonyára is alkalmazni kell. Ezek között szerepel a Kttv. 131. § (1) bekezdése is, amely
úgy rendelkezik, hogy a kormánytisztviselö a kormányzati szolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre
jogosult. Az illetményt száz forinü-a kerekitve kell megállapítani.

A hivatkozott jogszabályhelyek értelmében a polgánnester jogviszonya sajátos foglalkoztatási
jogviszony, az illetményének külön határozattal való megállapítása a Képviselő-testület feladata, az összeg
tekintetében a testületnek nincs mérlegelési lehetösége. Tehát a Képviselő-testületnek, mint munkáltatónak
határozatot kell hozni a polgármesteri illetmény összegéröl. A határozat-tervezethez módositó javaslat a
törrény erejénél fogva nem nyújtható be, mert a törvény ezt az összeget kötelező jelleggel szabályozza.

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a főállású polgármester, a társadalmi megbizatású polgármester,
a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-aban
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A költségtérités mértéke kifejezetten a polgármester
részére megállapított illetmény, tiszteletdij figyelembevételével állapítható meg. A polgármester részére az
Mötv-ben meghatározottak szerinti 15 %-os költségtéritésen túl további ilyen tartalmú, jogci'mű térítés nem
állapítható meg. A polgármester tehát a Mötv 71. § (6) bekezdése alapján tiszteletdijának 15 %-ában
meghatározott összeg erejéig költségtérftésre jogosult, melynek mértéke 126.750 Ft.

Apolgármestemek e napirendi pont tárgyalásakor be kelljelentenie az Mötv. 49. § (1) bekezdése szerint
a személyes érintettségét. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselö kezdeményezésére vagy bármely
önkormányzati képviselőjavaslatára a Képviselö-testület dönt. Nem törvénysértö, ha a polgármester bejelenti
érintettségét és saját elhatározásából nem vesz részt a döntéshozatalban. A Kttv. 225/K. § (7) bekezdése alapján
a polgánnester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat, ezért a napirend tárgyalása során
ennek megfelelően szükséges eljámi.

Az Mötv. 80. §-a rendelkezik az alpolgármester díjazásáról, költségténtésének meghatározásáról. Az
Mötv. 80. § (2) bekezdése szerint a társadalmi megbi'zatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület
állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90 %-
át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéröl vagy meghatározott részéröl a képviselő-
testülethez intézett frasbeli nyilatkozatával lemondhat.

A 2022. január 1-jével hatályba lépett rendelkezések alapján a társadalmi megbizatású
polgármester az 5001-10000 fő lakosságszámú települések vonatkozásában 422.500 Ft összegű
tiszteletdíjra jogosult. Ennek a 90 %-a 380.250.- Ft.

Az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 15 %-
ában meghatározott összegű költségtén'tésre jogosult. A költségtérités akkor is jár, ha az alpolgármester a
tiszteletdíjról lemond. Ebben az esetben a költségtérités alapja az a tiszteletdíj, melyröl az érintett lemondott.

A fentiek figyelembevételével Dunavarsány város társadalmi megbízatású alpolgármestereinek
költségtérítését a tiszteletdíjuk 15 %-ában, azaz 57.037 Ft/hó összegben javaslom megáUapítani.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy a fentiek alapján az elöterjesztésben foglaltakat
megtárgyalni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.



Határozati "avaslatok:

1. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testűlete
a) Gergöné Varga Tünde főállású polgármester illetményét 2022. január 1. napi hataUyal -

figyelemmel a Magyarorswg helyi önkormanywtairól swló 2011. évi CLXXXK. törvény 71. § (4)
és (6) bekezdésében foglaltakra - bruttó 845.000,- Ft/hó összegben, továbbá költségtéritése
mértékét bruttó 126. 750, - Ft/hó összegben áUapítja meg.

b) a 151/2019. (X. 22.) számú Képviselő-testületi határozatát a jelen határozat elfogadásával
hatalyon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) Keresstesi Balázs, tdrsadalmi megbíwtású alpolgármester tissteletdlját 2022. január 1. napi

hatállyal - figyelemmel a Magyarorswg helyi Snkormánywtairól swló 2011. évi CLXXXK.
törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltakra - bruttó 380.250,- Ft/hó összegben, továbbá
költségtéritése mértékét bruttó 57.037,- Ftíhó összegben áUapftja meg.

b) a 180/2019. (X. 22.) számú Képviselő-testületi határozatát a jelen határozat elfogadásával
hatályon lávűl helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) Herczeg Mariann társadalmi megbiwtású alpolgármester tiszteletdtját 2022. január 1. napi

hatállyal - figyelemmel Magyarország helyi Snkormányzatairól swló 2011. évi CLXXXIX. törvény
80. § (2) bekezdésében foglaltakra - bruttó 380.250,- Ft/hó összegben, továbbá kiiltségtéritése
mértékét bruttó 57. 037, - Ft/hó összegben áUapítja meg.

b) a 179/2019. (X. 22.) számú Képviselő-testületi határozatat a jelen határozat elfogadásával
hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Horváth Andrea humánpolitikai ügyintézö

Dunavarsány, 2022. február 2.
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