Alakuló ülés korelnökétől.

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2014. október 27-én tartandó alakuló ülésére.

Tárgy: Mondok József polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása.

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv) 64.§ (2) bekezdés első fordulata szerint „ Főállású a polgármester, ha
főállású polgármesterként választották meg. „ Izsák városban a polgármester feladatát
főállásban látja el.
I.
Havi illetmény
Az önkormányzati választások után új szabályozás lépett életbe, mely felváltotta a korábban
számítási módot, ahol a köztisztviselői illetményalap összegét vették számítási alapul és egy
településnagysághoz viszonyított szorzószámmal került megállapításra a polgármester havi
illetménye.
A Mötv 71.§ (2) és (4) bekezdése jelenti a jelenlegi illetmény megállapítás számításának
módját.
(2) „ A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a
helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének
összegével. „
(4) „A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg …60 %-a az 150110000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében.”
A helyettes államtitkár alapilletmény a köztisztviselői illetményalap 9- szerese, a helyettes
államtitkár illetménykiegészítésének mértéke az alapilletmény 50 százaléka, vezetői
illetménypótléka pedig az alapilletmény 65 százaléka. ( Összegszerűen: 38.650 Ft x 9 =
347.850 Ft az alapilletménye, illetménykiegészítése ennek 50 százaléka: 173.925,-Ft, vezetői
illetménypótléka az alapilletmény 65 százaléka: 226.103 Ft, ezek együttes összege: 747.878
Ft, mely száz forintra kerekítve: 747.900 Ft )
A polgármesteri illetmény ennek 60 százaléka: 448.740,-Ft, kerekítéssel: 448.700 Ft.
II.
Költségtérítés
A főállású polgármester a Mötv 71.§ (6) bekezdése alapján illetményének 15 %-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

-2Az alapilletmény figyelembevételével a polgármester Úr részére 67.305,-Ft, kerekítve:
67.300 Ft költségtérítés állapítható meg. Tételes költségtérítés megállapítására nincsen
lehetőség.

Tisztelt Képviselő-testület!
Javasolom a határozat- tervezet elfogadását.
I z s á k, 2014. október 27.
(: Bérces Lajos:)
korelnök

Határozat-tervezet:
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 1-jei hatállyal Mondok
József főállású polgármester havi illetményét 448.700,- (négyszáznegyvennyolcezer hétszáz)
Ft-ban, míg havi költségtérítését 67.300,- (hatvanhétezer háromszáz) Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Bagócsi Károly címzetes főjegyző.

