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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban Mötv.) 43. § (3) bekezdése szerint a Képviselő-testület az alakuló ülésen vagy
az azt követő ülésen dönt az alpolgármester illetményéről, tiszteletdíjáról.
Az Mötv. 80. § (1) bekezdése alapján a főállású alpolgármester illetményre jogosult,
melynek összege a polgármester illetménye összegének 70-90 %-a közötti összegben
állapítható meg.
A Tisztelt Képviselő-testület 2019. november 07. napján megtartott alakuló ülésén elutasította
a „Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására” című
előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot a polgármester illetményének
megállapításáról, emiatt jelen ülésre újra beterjesztésre került a „Javaslat a polgármester
illetményének és költségtérítésének megállapítására” című előterjesztés. Az említett
napirendhez készített előterjesztésben a polgármester illetményére a vonatkozó törvényi
előírások betartásával bruttó 1 032 000,- Ft összegben szerepelt javaslat.
Ebből következően – amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a polgármester illetményét a
javaslatnak megfelelően állapította meg és főállású alpolgármestert választ meg a főállású
alpolgármester illetményét bruttó 722 400,- Ft/hó és bruttó 928 800,- Ft/hó közötti
összegben állapíthatja meg. Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint az alpolgármester havonta
illetményének 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre is jogosult. Ez az összeg 108
360,- Ft/hó és 139 320,- Ft/hó közötti lehet.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a szükséges döntés meghozatalát.
Határozati javaslatok:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019. (XII.03.) határozata ………………. főállású alpolgármester illetményének és
költségtérítésének megállapításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megbízatásának időtartamára …………….. főállású alpolgármester illetményét bruttó
…………….. Ft/hó, költségtérítését pedig …………….. Ft/hó összegben állapítja meg.
II. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc polgármester
A Képviselő-testület az előterjesztést saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Budapest, 2019. november 15.
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