Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére
Polgármester, alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
I. Polgármester

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban
Mötv.) 64. § (1) bekezdése alapján a polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi
megbízatásban látja el. A főállású polgármester illetményre, a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíjra jogosult.
Az Országgyűlés, a 2016. évi CLXXXV. törvénnyel módosította a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt, és a főpolgármester, polgármester, a
megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke díjazása, költségtérítése kérdésében új
szabályokat állapított meg.
Míg korábban a települési polgármester illetménye a megyei jogú város, fővárosi kerület
polgármestere illetményéhez viszonyítottan került megállapításra, az új szabályok értelmében
a települési polgármesterek illetménye – a település lakosságszámától függően – a központi
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
törvényben meghatározott államtitkári alapilletmény, illetménykiegészítés és vezetői
illetménypótlék összegének meghatározott százaléka. Jánoshalma település esetében, a
Mötv. 71. §. (4) bekezdésének e) pontja alapján ez 60%.
Ez összegszerűen az alábbiak szerint alakul:
12 x 38 650 =
463 800 Ft
463 800 Ft 50%-a=
231 900 Ft
463 800 Ft 65%-a=
301 470 Ft
Összesen:
997 170 Ft
997 170 Ft 60%-a=
598 302 Ft
A polgármester a Mötv. 71. § (1) és (6) bekezdése alapján, havonta költségtérítésre jogosult,
amely az illetményének a 15%-ában meghatározott összeg, amely 89 745 Ft összeget tesz ki.
Tekintettel arra, hogy a Mötv. rendelkezései alapján a T. Képviselő-testületnek nincs
mérlegelésre lehetősége, a Bizottság javasolja az alábbi határozat meghozatalát.

Határozati javaslat:
Jánoshalma Város Képviselő-testülete Czeller Zoltán polgármester illetményét 2017. január 1.
napjától 598 302 Ft/hó összegben állapítja meg.

A Képviselő-testület Czeller Zoltán polgármester költségtérítését 2017. január 1. napjától havi
89 745 Ft összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

II. Alpolgármester

A főállású alpolgármester illetményét a Mötv. 80. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület
a polgármester illetménye 70 – 90%-a közötti összegben állapítja meg.
A Bizottság mérlegelve alpolgármester eddigi teljesítményét javasolja, hogy az alpolgármester
illetményét a polgármester illetményének a 85%-ában határozza meg a T. Testület, amely 508
557 Ft.
A főállású alpolgármester szintén jogosult a költségtérítésre, amely a Mötv. 80. § (3)
bekezdése alapján az illetményének a 15%-a, azaz jelen esetben 76 284 Ft.
A fentiek alapján, a Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek, szíveskedjen meghozni az
alábbi határozatot.
Határozati javaslat:
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a főállású Kovács József alpolgármester illetményét
2017. január 1. napjától 508 557 Ft összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület a főállású alpolgármester költségtérítését 2017. január 1. napjától, 76 284
Ft összegben állapítja meg.

Jánoshalma, 2017. január 10.

Madarász Attila sk.
elnök

