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JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere illetménye, valamint költségtérítése

összegének megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

A  megyei  jogú  város  polgármestere  illetményének  összegét  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (továbbiakban  Mötv.)  71.  §  (2)
bekezdése  szabályozza.  A  2016.  december  31.  napjáig  hatályos  jogszabály,  valamint
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  344/2014.  (X.27.)  határozata  alapján
Cserna Gábor polgármester havonta 747.900 Ft összegű illetményre volt jogosult.
A 2016. évi CLXXXV. törvény 1. §-a módosította az Mötv 71. § (2) bekezdését 2017. január
1. napi hatállyal az alábbiak szerint: 

 „71. § (2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának  időtartamára  havonta  illetményre  jogosult,  amelynek  összege  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.”
Fenti  jogszabály  alapján  január  1-től  a  polgármester  illetményének  összege
megegyezik  az  államtitkárnak  a  központi  államigazgatási  szervekről,  valamint  a
Kormány  tagjai  és  az  államtitkárok  jogállásáról  szóló  törvényben  meghatározott
alapilletményéből, (az  illetményalap  38650  Ft  tizenkétszerese,  azaz  463.800,-Ft)
illetménykiegészítéséből  (alapilletmény  50%-a,  azaz  231.900  Ft)  és  vezetői
illetménypótlékából (az  alapilletmény  65%-a,  azaz  301.470  Ft  )  álló  illetményének
összegével, azaz 997.170 Ft-tal.

Fontos  kiemelni,  hogy  az  illetmény  és  költségtérítés  összege  tekintetében  nincs  a
közgyűlésnek  mérlegelésre  lehetősége,  valamint  az  összegek  megállapítása  során
alkalmazni  kell  a  Kttv.  131.§  (1)  bekezdésének  azon  előírását,  hogy  az  illetményt  száz
forintra kerekítve kell megállapítani.

Fenti törvény rendelkezéseinek megfelelően a polgármester 2017. január 1-től
havonta 997.200 Ft illetményre jogosult.

A  főállású  polgármester  havonta  az  illetményének  15%-ában  meghatározott  összegű
költségtérítésre jogosult (Mötv. 71. § (6) bek.).

A polgármester költségtérítése összegszerűen havonta 149.600 Ft.

Az illetmény összegének emelkedése összesen járulékkal együtt 3204 EFt, a költségtérítés
összegének  emelkedése  összesen  járulékkal  együtt  440  EFt  mindösszesen  3.644  EFt
többlet terhet jelent a 2017. évben.

Az előterjesztést az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017. január 11. napján
megtárgyalta, és 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította. Az

előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 2017. január 10. napján megtárgyalta, és 6 igen
szavazattal elfogadásra javasolta. A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. január

11. napján az előterjesztést megtárgyalta, és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal
elfogadásra javasolja.

Fentieknek megfelelően az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:



I. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  /2017 (I. 19.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere

illetménye összegének megállapításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Cserna Gábor polgármester illetményét 
2017. január 01. napi hatállyal - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 71. 
§ (2) bekezdésében foglaltak alapján – 997.200 Ft összegben állapítja meg.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  polgármester
illetményével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős:  -a határozat végrehajtásáért:
 a jegyző
-a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője

Határidő: 2017. 01. 30.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2017  évben  3204  ezer  forint  többlet
fedezetet biztosít a polgármester illetménye emelkedéséhez. 

4. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése felkéri  a jegyzőt,  hogy az önkormányzat
2017. évi költségvetésének tervezésénél a 3. pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős:  -a határozat végrehajtásáért:
 a jegyző
-a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi vezetője
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője

Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet tervezése

II. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  /2017 (I. 19.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere

költségtérítése összegének megállapításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Cserna  Gábor  polgármester
költségtérítését 2017. január 01. napi hatállyal - Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény 71. § (6) bekezdésében foglaltak alapján –149.600,-Ft összegben állapítja
meg.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  polgármester
költségtérítésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős:  -a határozat végrehajtásáért:
 a jegyző
-a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője
a költségvetési és pénzügyi vezetője



Határidő: 2017. 01. 30.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2017  évben  440  ezer  forint  többlet
fedezetet biztosít a polgármester költségtérítése emelkedéséhez. 

4. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése felkéri  a jegyzőt,  hogy az önkormányzat
2017. évi költségvetésének tervezésénél a 3. pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős:  -a határozat végrehajtásáért:
 a jegyző
-a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője
 a költségvetési és pénzügyi vezetője

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet tervezése

Dunaújváros, 2017. január 19.

Pintér Attila s.k. Tóth Kálmán s. k.
a pénzügyi bizottság elnöke az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke 

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke
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