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A napirendi pont rövid tartalma: 
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  vonatkozó
szabályai  alapján  a  polgármester  illetményét,  költségtérítésének  mértékét,  valamint  az
egyéb juttatásokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell megállapítani. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Közgyűlési Osztály Iktatószám:                48535-8/2019
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos Ügyintéző telefonszáma: 25/544-104
Ügyintéző aláírása: osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: --------
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2019. 10. 28. Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2019. 10. 28. Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
illetményének, valamint költségtérítésének megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 63. §-a
alapján: „(…) A polgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a
megbízatás megszűnésével szűnnek meg.” A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek  választásán 2019.  október  13.  napján Pintér  Tamást  választották  meg
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének. 

Az Mötv. 71. § (2) bekezdése alapján: „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.”

A központi  államigazgatási  szervekről,  valamint  a  Kormány  tagjai  és  az  államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1)-(3) bekezdései alapján: 

„(1) Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese.

(2)  Az  államtitkár  illetménykiegészítésre  jogosult,  amelynek  összege  az  alapilletmény
50%-a.

(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.”

Előbbiek  alapján  tehát  a  megyei  jogú  város  polgármestere  illetményének  összege  az
alábbiakból tevődik össze (a köztisztviselői illetményalap: 38.650 Ft). 

- a köztisztviselői illetményalap 12-szerese: 463.800 Ft

- 50 %-os illetménykiegészítés: 231.900 Ft

- 65 %-os vezetői illetménypótlék: 301.470 Ft

Mindösszesen: 997.170 Ft

Fontos  megemlíteni,  hogy az  illetmény és  költségtérítés  összege tekintetében nincs  a
közgyűlésnek mérlegelésre lehetősége. Az összegek megállapítása során a közszolgálati
tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény  131.  §  (1)  bekezdésében  leírtakat  is
figyelembe kell venni:  „A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya alapján
havonta illetményre jogosult. Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. (...)” 

Fenti törvényi meghatározásoknak megfelelően a megyei jogú város polgármestere
havonta 997.200 Ft illetményre jogosult.



Az  Mötv.  71.  §  (6)  bekezdése  alapján:  „A  főállású  polgármester  (…)  havonta  az
illetményének,  tiszteletdíjának  15%-ában  meghatározott  összegű  költségtérítésre
jogosult.”

Az idézett törvényi rendelkezés értelmében a polgármester költségtérítésének összege:
149.600 Ft. 

A fentieknek megfelelően az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Közgyűlés 
elé:

I.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2019. (X. 29.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
illetményének megállapításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Pintér  Tamás
polgármester  illetményét  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX.  törvény  (Mötv.)  71.  §  (2)  bekezdésében  meghatározottak  alapján
polgármesteri  megbízatása  időtartamára  2019.  október  13.  napi  hatállyal  havonta
997.200 Ft, azaz kilencszázkilencvenhétezer-kétszáz forint összegben állapítja meg.

Felelős:  a határozat végrehajtásáért:

- a jegyző

a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

- a személyügyi és működtetési osztály vezetője

- a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  2019. október 31.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2019. (X. 29.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
költségtérítésének megállapításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Pintér  Tamás
polgármester  költségtérítését  az  Mötv.  71.  §  (6)  bekezdésében  meghatározottak
alapján  polgármesteri  megbízatása  időtartamára  2019.  október  13.  napi  hatállyal
havonta 149.600 Ft,  azaz száznegyvenkilencezer-hatszáz forint  összegben állapítja
meg.

Felelős:  a határozat végrehajtásáért:

- a jegyző

a határozat végrehajtásában való közreműködésért:



- a személyügyi és működtetési osztály vezetője

- a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  2019. október 31.

Dunaújváros, 2019. október 29. 

Dr. Sürü Renáta
jegyző
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