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Pénzügyi bizottság 2017. 01.10.; 17.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 01. 11.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A főállású alpolgármester  illetményének összege a  polgármester  illetményének 70-
90%-ig terjedhet.  A polgármester illetménye 2017.  január 1-től  jogszabály változása
miatt  emelkedik,  ezáltal  a  főállású alpolgármester  jelenlegi  illetménye nem éri  el  a
törvényi  minimumot.  Szükséges  a  közgyűlésnek  2017.  január  1-től  a  jogszabályi
keretek között meghatároznia az alpolgármester illetményét és költségtérítését. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Személyügyi és Munkaerő-gazdálkodási Osztály
Ügyintéző neve: Fülöpné Cserpes Márta
E-mail címe: fulopne@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-259
Iktatószám: 98/2017

Előkészítő aláírása: Fülöpné Cserpes Márta sk
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Bojér Éva sk

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk
Leadás dátuma: 2017. 01. 04.
Ellenőrzés dátuma: 2017. 01. 04.
Törvényességi észrevétel: Van / Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
A humán ügyekért felelős alpolgármester illetménye, valamint 

költségtérítése összegének megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az  alpolgármester  havonta  illetményre  és  költségtérítésre  jogosult.  Az  Mötv  80.  §  (1)
bekezdése alapján a főállású alpolgármester illetményének összegét a polgármester
illetménye 70-90%-a közötti összegben a közgyűlés állapítja meg. Jogszabály változása
miatt  2017.  január 1-től  a polgármester illetménye emelkedett  (a polgármester illetménye
havi 997.200 Ft. (Mötv. 71. § (2) bekezdése).)

Fenti törvény rendelkezéseinek megfelelően a főállású alpolgármester 
illetményét 698.000-897.500 Ft közötti összegben kell megállapítani.

A főállású alpolgármester havonta költségtérítésre jogosult, amely illetményének 15%-ában
meghatározott összeg (Mötv. 80. § (3) bek.).

A főállású alpolgármester költségtérítése összegszerűen havonta
104.700-134.600 Ft közötti összegben állapítható meg.

A humán ügyekért  felelős alpolgármester 2016. december 31. napján hatályos illetménye
673.100 forint, költségtérítése 101.000 forint volt, mely összegek nem érik el a jogszabály
általi minimum összeget.

Tisztelt Közgyűlés!
Javasolom,  hogy  Gombos  István  humán  ügyekért  felelős  alpolgármester  illetményét  a
polgármesteri illetmény 80%-ban, azaz 797.800 forintban állapítsa meg a közgyűlés.

Az illetményre  vonatkozó javaslatom közgyűlési  támogatása esetén az alpolgármester  úr
119.700 forint költségtérítésre lesz jogosult.

Az illetmény összegének emelkedése összesen járulékkal együtt 1420 EFt, a költségtérítés
összegének  emelkedése  összesen  járulékkal  együtt  272  Eft,  mindösszesen  1698  EFt
többlet terhet jelent a 2017. évben.

Az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017. 01. 11. napján, a Pénzügyi Bizottság 2017.
01. 10. napján tárgyalta az előterjesztést. A napirendi pont előadója a bizottságok rendes

ülését követően módosította az előterjesztést, ezért a bizottságok 2017. 01.17. napján
rendkívüli ülésükön az előterjesztést ismételten megtárgyalták. A bizottsági elnökök a

rendkívüli ülésükön hozott véleményüket a közgyűlésen szóban ismertetik.
A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. január 11. napján ezen módosított

előterjesztést tárgyalta, és 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta.

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



I. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  /2017 (I. 19.) határozata
A humán ügyekért felelős alpolgármester illetménye összegének megállapításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése  Gombos István humán ügyekért  felelős
alpolgármester  illetményét  2017.  január  01.  napi  hatállyal  -  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló törvény 80. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – 797.800 Ft
összegben állapítja meg.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az alpolgármester
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  1420  ezer  forint  többlet
fedezetet biztosít az alpolgármester 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
A humán ügyekért felelős alpolgármester költségtérítése összegének megállapításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése  Gombos István humán ügyekért  felelős
alpolgármester  költségtérítését  2017.  január  01.  napi  hatállyal  -  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló törvény 80. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – 119.700 Ft
összegben állapítja meg.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az alpolgármester
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  278  ezer  forint  többlet
fedezetet biztosít az alpolgármester 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.

Cserna Gábor s.k.
polgármester
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