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Tárgy: Javaslat a polgármester illetményének 
és egyéb juttatásának megállapítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.) 3. § (2) 
bekezdése rendelkezik a polgármester illetményének megállapításáról. 

Az illetményt összegszerűen kell meghatározni a törvényi keretek között. (Pttv. 3-4. §) 

A polgármester illetményének, tiszteletdíjának a választást követően megállapított 
összege a megválasztását megelőző polgármesteri illetménye, tiszteletdíja összegénél nem 
lehet kevesebb, kivéve a polgármester tiszteletdíjra vonatkozó kifejezett írásbeli kérésére. 
(Pttv. 4/A. § (3) bekezdés) 

Az illetmény, tiszteletdíj és egyéb juttatás közérdekű adat, így célszerű nyilvános ülésen 
tárgyalni és arról határozatot hozni, - egyéb rendelkezés hiányában - egyszerű többséggel. 
(Pttv. 4. § (4) bekezdés) 

2010. január l-jétől megváltoztak a költségtérítésre vonatkozó személyi jövedelemadó 
szabályok, így a költségátalány esetében is számlával kell igazolni a tisztséggel 
összefüggő kiadásokat. Elszámolás hiányában a fennmaradó összeg után jövedelemadót 
kell fizetni. 

A polgármester illetménye: 
A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester illetményét a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított 
illetményalap, továbbá a - a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a 
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. 
törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról 
szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról - 2003. évi XLV. 
törvény 128. §-ának figyelembevételével és az alábbi keretek között meghatározott 
szorzószám szorzataként, összegszerűen kell megállapítani (Pttv. 3. § (2) bekezdés) 
Szorzószám 

- a fővárosi kerületi önkormányzat esetén 13,5-14,5 
Számadatokkal: 

- 42.400,-Ft (illetményalap) x 13,5 = 572.400,-Ft 
- 42.400,-Ft (illetményalap) x 14,5 = 614.800,-Ft 
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Mivel a képviselő-testület 2007. július 12-én hozott határozata alapján Verbai Lajos 
polgármester illetményét és költségátalányát az alábbiak szerint módosította: 

969/2007. (VII. 12.) sz. Bp. Köb. Önk. önkormányzati határozata 
(21 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 28-ától Verbai 
Lajos polgármester illetményét 614.800,- Ft-ban, költségátalányát 184.440,- Ft-ban 
állapítja meg. 

az újonnan megválasztott polgármester illetménye csak az illetményalap x 14,5 szorzót 
meghaladó mértékben (614.800,-Ft-nál nagyobb összegben) állapítható meg, 2010. 
október 3-ától kezdődően. (Pttv. 1. § (2) bekezdés a) pont). 

A polgármester költségátalánya 
A polgármestert, választása szerint - a tisztsége ellátásával összefüggő, az általa előlegezett, 
számlákkal igazolt költségei megtérítése helyett -, költségátalány illeti meg. A költségátalány 
mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 
20-30%-ának megfelelő összeg. (Pttv. 18. (2) bekezdés) 

Számadatokkal: 
- 42.400,-Ft (illetményalap) x 14,5 = 614.800,-Ft x 0,20 = 122.960,-Ft 
- 42.400,-Ft (illetményalap) x 14,5 = 614.800,-Ft x 0,30 = 184.440,-Ft 

Amennyiben a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a 
képviselő-testület a következő ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból 
nem hoz határozatot, a polgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a határozat 
meghozataláig a költségátalány törvényben meghatározott minimális összege (illetmény vagy 
tiszteletdíj 20%-a) illeti meg. (Pttv. 18. § (3) bekezdés) 

A fentiek alapján az alábbi határozat(ok) elfogadását javaslom. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Róbert 
polgármester illetményét 2010. október 3-ától 614.800,-Ft/hó összegben, költségátalányát 
pedig (illetménye 30%-ának megfelelő mértékben) 184.440,-Ft-ban állapítja meg. 
Egyben felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly, aljegyző 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Dr. Neszteli István 
jegyző 


