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Előterjesztés száma: 157/2019/10.21.
A határozati javaslat elfogadásához az
SZMSZ 48. §-a alapján egyszerű többség
szükséges.
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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv. 71. § (2) bekezdése szerint a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának
időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a
központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői
illetménypótlékából álló illetményének összegével.
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-a úgy rendelkezik, hogy az államtitkár:
a) alapilletménye a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban:
Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalap (jelenleg 38.650,- Ft) 12-szerese, azaz 463.800,- Ft,
b) illetménykiegészítése az alapilletmény 50%-a, azaz 231.900,- Ft,
c) vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a, azaz 301.470,- Ft, összesen: 997.170,-Ft.
Továbbá a Kttv. 141.§-a alapján az illetményalap 30%-a mértékében, azaz 15. 000,- Ft idegennyelvtudási pótlékra jogosult.
Az ismertetett jogszabályok alapján Horváth Tamás polgármester úr havi összes illetménye
1.012.170.-Ft. Az Mötv. rendelkezései alapján a polgármester illetményének összege tekintetében
a Képviselő-testületnek nincs mérlegelési lehetősége.
Az Mötv. 71. § (6) bekezdése kimondja azt is, hogy a főállású polgármester havonta az
illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Ennek megfelelően
Horváth Tamás polgármestert 149.576,-Ft költségtérítés illeti meg.
Az előterjesztésben foglaltakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi
határozati javaslat elfogadására:
HATÁROZATI JAVASLAT
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
71. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 2019. október 13. napjától Horváth Tamás polgármester
havi illetményét 997.170,-Ft összegben, idegen-nyelvtudási pótlékát az illetményalap 30%-a
mértékében, azaz 15. 000,- Ft összegben, a havi költségtérítését az Mötv. 71. § (6) bekezdésének
rendelkezése szerint 149.576,-Ft összegben állapítja meg.
Felelős: dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző
Határidő: azonnal
Budapest, 2019. október 21.
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