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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

(jo _ számú előterjesztés 

a polgármester és az alpolgármester díjazásáról, valamint költségtérítéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az Országgyűlés 2017. január l-jei hatállyal módosította a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek (a továbbiakban: Mötv.) a 
polgármester illetményét meghatározó 71. § (2) bekezdését. Erre tekintettel a Képviselő
testületnek felül kell vizsgálnia a polgármester és az alpolgármesterek díjazásának, valamint 
költségtérítésének megállapításáról szóló 465/2014. (X. 30.) KÖKT határozatát (a 
továbbiakban: Határozat), amely az Mötv.-nek a határozat meghozatalakor hatályos 
rendelkezésén alapszik. 

A módosított törvényi rendelkezés szerint a megyei jogú város polgármestere, valamint a 
fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere a megbízatásának időtartamára havonta 
illetményre jogosult, amelynek összege- az eddigi helyettes államtitkári illetmény helyett
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 (a továbbiakban: Ksztv.) 51. §-a szerint az 
államtitkár havi illetménye az illetményalap (38 650 Ft) 12-szerese (alapilletmény), az 
illetménykiegészítés (az alapilletmény 50%-a), továbbá a vezetői illetménypótlék (az 
alapilletmény 65%-a) összege. Eszerint az államtitkár havi illetménye 
997 170Ft. 

Az Mötv. 71. §(6) bekezdéseszerint a főállású polgármester a havi illetményének 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, melynek összege 149 576Ft/hó. 

Az Mötv. 80. § (l) bekezdése szabályazza a főállású alpolgármester illetményének összegét, 
melyet a polgármester illetménye 70-90%-a közötti összegben a Képviselő-testület állapít 
meg. Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint a főállású alpolgármester az illetményének 15%
ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

Tekintettel a törvénymódosításra javasolom, hogy a Képviselő-testület hozzon új határozatot 
az alpolgármesterek illetményéről az Mötv. által meg nem határozott körben, a korábbi 
határozatával megegyező tartalommal. 

II. Hatásvizsgálat 

A Képviselő-testület az l. melléklet szerinti határozat meghozatalával összhangot teremt az 
Mötv. módosított rendelkezései, valamint a polgármester és alpolgármesterek illetményére és 
költségtérítésére vonatkozó munkáltatói döntése között. A Határozat felülvizsgálata 



hiányában jogszabálysértő állapot állna elő a törvényi szabálytól eltérő illetménymegállapítás 
miatt. 

III. A végrehajtás feltételei 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület a Határozatot helyezze hatályon kívül, és abban a 
körben, amelyet az Mötv. nem szabályoz, hozza meg a korábbi döntésével tartalmában azonos 
határozatot, azaz az alpolgármester illetményét a polgármester illetményének 90%-ában 
állapítsa meg. A döntést 2017. január l-jétől, a törvénymódosítás hatálybalépésének napjától 
kell alkalmazni. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2017. január 13. 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12017. ( ...... ) határozata 
az alpolgármester díjazásának megállapításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a főállású 
alpolgármester havi illetményének összegét a polgármester havi illetménye 90%-ának 
megfelelő összegben állapítja meg. 

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. Ezt a határozatot 2017. január l
jétől kell alkalmazni. 

3. Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a polgármester és az alpolgármesterek díjazásának, valamint költségtérítésének 
megállapításáról szóló 465/2014. (X. 30.) KÖKT határozata. 


