Előterjesztés
Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. október 27-én tartandó ülésére
a polgármester és az alpolgármester illetményével kapcsolatos döntéshozatal tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület
1. ) Polgármester illetménye

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 43. § (1) bekezdése alapján
„A képviselő-testület az alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül tartja meg.” Az
Mötv. 43.§ (3) bekezdése értelmében :
„A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint ...
megválasztja ...az alpolgármestert, alpolgármestereket,dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.”
Az Mötv. 71.§ (5) b) pontja alapján a 501- 1500 fő lakosú településeken a főállású
polgármester illetménye a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a
továbbiakban: Kttv.) alapján meghatározott helyettes államtitkár illetményének 40%-a.
A Kttv. 224. § alapján a helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap( 38.650 Ft)
kilencszerese.
A helyettes államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény
50%-a.A helyettes államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a. ( összesen
747.875 Ft.)
Ennek 40 %-a jogszabály szerint kerekítve: 299.200 Ft.
Az Mötv. 71. § (6) bekezdése értelmében A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású
polgármester, a
megyei
önkormányzat
közgyűlésének
elnöke
havonta
az
illetményének,tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”
Ez jelen esetben 44.800 Ft.
Az Mötv. 35.§ (4) bekezdése értelmében a polgármester illetménye közérdekűadat, ennek
okán javaslom az előterjesztés nyilvános tárgyalását.
A képviselő- testületnek az illetmény illetve a költségtérítés tekintetében mérlegelési joga
nincs.

Kérem, a Tisztelt Képviselő- testületet az alábbi előterjesztést megtárgyalni, illetve a tárgyi
ügyben döntést hozni szíveskedjen
Határozati javaslat:
Medgyesbodzás Község
Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdése 71.§ s, a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 224. §, Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.törvény 54. § (1) bekezdése alapján
Krucsai József főállású polgármester illetményét 2014. október 13. napjától bruttó 299.200,Ft azaz kettőszázkilencvenkilencvenkilencezer-kettőszáz forintban, költségtérítését
illetményének 15%-ban; 44.800.,-Ft azaz negyvennégyezer –nyolcszáz forintban határozza
meg.
2.A képviselő- testület felkéri a jegyzőt, aljegyzőt az illetmény és költségtérítés
számfejtéséhez szükséges lépések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Hoffmann Andrásné jegyző, dr. Sódar Mária aljegyző
2. ) Alpolgármester
Az Mötv 80. § (29 bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a
képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti
összegben állapítja meg, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselőtestülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású polgármester havonta a
polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult
Ez az összeg jelen esetben jelen esetben 149. 600 Ft.
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja így ennek 70-90 %-a, vagyis 104.700 Fttól 134. 600 ft. ig terjedhet.
Az Mötv. 35.§ (4) bekezdése értelmében az alpolgármester illetménye közérdekűadat, ennek
okán javaslom az előterjesztés nyilvános tárgyalását.
A képviselő- testületnek az illetmény illetve a költségtérítés tekintetében mérlegelési joga
nincs.
Kérem, a Tisztelt Képviselő- testületet az alábbi előterjesztést megtárgyalni, illetve a tárgyi
ügyben döntést hozni szíveskedjen
Határozati javaslat:
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdése, valamint 80(2)
(3) bekezdései alapján .............. társadalmi megbízatású alpolgármester illetményét bruttó
…………,-Ft azaz……………………., költségtérítését illetményének 15%-ban;

………….,- Ft azaz …………………forintban határozza meg.
2. A képviselő- testület felkéri a jegyzőt, aljegyzőt az illetmény és költségtérítés
számfejtéséhez szükséges lépések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Hoffmann Andrásné jegyző, dr. Sódar Mária aljegyző
Jelen előterjesztés készítésekor az alpolgármester személye így nyilatkozata sem ismert.
Kérem, a Tisztelt Képviselő- testületet az alábbi előterjesztést megtárgyalni, illetve a tárgyi
ügyben döntést hozni szíveskedjen.
Medgyesbodzás, 2014. október 22.
dr. Sódar Mária
aljegyző

