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Az előterjesztés az alakuló közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. október 29.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város főállású alpolgármesterei
illetményének, valamint költségtérítésének megállapítására

Előadó: Pintér Tamás polgármester
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
-

A napirendi pont rövid tartalma: 
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  vonatkozó
szabályai  alapján  a  főállású  alpolgármester  illetményét  a  jogszabályban meghatározott
mértékek között a képviselő-testület jogosult megállapítani. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Közgyűlési Osztály Iktatószám:                48535-9/2019
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos Ügyintéző telefonszáma: 25/544-155
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 főállású alpolgármesterei
illetményének, valamint költségtérítésének megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)  74. §,
valamint a 75. § (1) bekezdése alapján: 

„74. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert,
főpolgármester-helyettest,  a  megye  közgyűlése  alelnököt  (a  továbbiakban  együtt:
alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei
a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.

(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester
esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét.”

„75. § (1) Az alpolgármesteri  tisztség  főállásban is ellátható. A főállású alpolgármester
foglalkoztatási  jogviszonya  a  helyi  önkormányzat  képviselő-testületének  a  tisztség
főállásban  történő  betöltéséről  szóló  döntését  követően,  az  alpolgármester
megválasztásával jön létre.”

A Közgyűlés az alakuló ülésén három főállású alpolgármestert  választott,  így rájuk az
alábbi rendelkezések is vonatkoznak:

Mötv.  80.  §  (1)  bekezdés:  „A  főpolgármester-helyettes,  a  főállású  alpolgármester,  a
megyei közgyűlés alelnöke illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a
megyei  közgyűlés  elnöke  illetménye  70-90%-a  közötti  összegben  a  képviselő-testület
állapítja meg.”

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 131. § (1) bekezdése: 
„A kormánytisztviselő  a kormányzati  szolgálati  jogviszonya alapján havonta illetményre
jogosult. Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. (...)”

Az Mötv. 71. § (2) bekezdése alapján a polgármester havi illetménye: 997.200 Ft. 

Előbbiek alapján a főállású alpolgármester illetményét 698.000 Ft és 897.500 Ft közötti
összegben kell megállapítani.

Javaslom,  hogy  a  Közgyűlés  mindhárom  főállású  alpolgármester  illetményét  a
polgármester  illetménye  80%-ában  állapítsa  meg.  Ennek  megfelelően  a  főállású
alpolgármesterek illetményének összege 797.800 Ft.

Az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján: 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében
foglaltak  alapján:  (3)  A  (…)  főállású  alpolgármester  (...)  havonta  az  illetményének,
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Az  Mötv.  Idézett  rendelkezése  alapján  a  főállású  alpolgármesterek  költségtérítésének
összege 119.700 Ft lesz. 



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

a főállású általános hatáskörű alpolgármester
illetményének megállapításáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Mezei  Zsolt  általános
hatáskörű  alpolgármester  illetményét  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján
alpolgármesteri  megbízatása időtartamára 2019.  október  29.  napi  hatállyal  havonta
797.800 Ft, azaz hétszázkilencvenhétezer-nyolcszáz 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
a főállású általános hatáskörű alpolgármester

költségtérítésének megállapításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése Mezei  Zsolt  általános
hatáskörű alpolgármester költségtérítését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján
alpolgármesteri  megbízatása időtartamára 2019.  október  29.  napi  hatállyal  havonta
119.700 Ft, azaz száztizenkilencezer-hétszáz 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.

III.
HATÁROZATI JAVASLAT

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

a főállású humán ügyekért felelős alpolgármester
illetményének megállapításáról



Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Barta  Endre  humán
ügyekért  felelős  alpolgármester  illetményét  Magyarország  helyi  önkormányzatairól
szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény (Mötv.)  80. § (1) bekezdésében meghatározottak
alapján  alpolgármesteri  megbízatása  időtartamára  2019.  október  29.  napi  hatállyal
havonta 797.800 Ft, azaz hétszázkilencvenhétezer-nyolcszáz 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.
IV.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…/2019. (X. 29.) határozata
a főállású humán ügyekért felelős alpolgármester

költségtérítésének megállapításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Barta  Endre  humán
ügyekért felelős alpolgármester költségtérítését Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény (Mötv.)  80. § (3) bekezdésében meghatározottak
alapján  alpolgármesteri  megbízatása  időtartamára  2019.  október  29.  napi  hatállyal
havonta 119.700 Ft, azaz száztizenkilencezer-hétszáz 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.

V.
HATÁROZATI JAVASLAT

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

a főállású koordinációs és városüzemeltetési alpolgármester
illetményének megállapításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Szabó  Zsolt
koordinációs  és  városüzemeltetési  alpolgármester  illetményét  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (1) bekezdésében
meghatározottak alapján alpolgármesteri megbízatása időtartamára 2019. október 29.
napi  hatállyal  havonta  797.800  Ft,  azaz  hétszázkilencvenhétezer-nyolcszáz  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.

VI.
HATÁROZATI JAVASLAT

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

a főállású koordinációs és városüzemeltetési alpolgármester
költségtérítésének megállapításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szabó Zsolt koordinációs
és  városüzemeltetési  alpolgármester  költségtérítését  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (3) bekezdésében
meghatározottak alapján alpolgármesteri megbízatása időtartamára 2019. október 29.
napi hatállyal havonta 119.700 Ft, azaz száztizenkilencezer-hétszáz 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. 

Pintér Tamás s.k.
polgármester










