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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2014. október 20-i alakuló ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített   többség szükséges!

Tárgy: Javaslat  a  polgármester  illetményének és  költségtérítésének
megállapítására

Előterjesztő: Dr. Ignácz Anita Éva jegyző

Előkészítő: György Beáta személyzeti és szakoktatási szakreferens

Pénzügyi fedezet: 011130 - Önkormányzatok és társulások általános
igazgatási

 tevékenysége 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Bérczes Beáta Sándor Tamás
  jogi előadó aljegyző

Szász Andrea
irodavezető

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselőtestület!

2014. október 13-án hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) azon rendelkezése, amely meghatározza a helyi
önkormányzat  képviselő-testületével  foglalkoztatási  jogviszonyban  álló  polgármester
díjazására vonatkozó szabályokat.

Az Mötv. 71. § (4) bekezdése rendelkezik illetményének mértékéről.

A 71.  §  (2)  bekezdése  kimondja,  hogy a  megyei  jogú város  polgármestere  illetményének
összege  megegyezik  a  helyettes  államtitkár  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  törvényben
meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló
illetményének összegével. 

A helyettes  államtitkár  illetményét  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló 2011.  évi  CXCIX.
törvény 224. § (1)-(3) bekezdése szabályozza: 

„224. § (1) A helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap (132. §)
kilencszerese. 
(2) A helyettes államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek 
összege az alapilletmény 50%-a.
(3) A helyettes államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-
a.”
A helyettes államtitkár fentiekben szabályozott illetménye mindösszesen: 
747.900,- Ft.

A 10001-30000 fő lakosságszámú település polgármesterének illetménye az Mötv. 71. § (4)
bekezdés d) pontja alapján a megyei jogú város polgármestere illetményének 70 %-a, azaz
523.530,- Ft. 

Az  Mötv.  71.  §  (6)  bekezdése  kimondja,  hogy  a  főállású  polgármester  havonta  az
illetményének  15%-ában  meghatározott  összegű  költségtérítésre  jogosult,  ennek  összege
Talabér Márta polgármester esetében 78.530,- Ft. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen!

Várpalota, 2014. október 16.

dr. Ignácz Anita Éva
jegyzőjegyző
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h a t á r o z a t o th a t á r o z a t o t :

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2014.  október

13-ától Talabér Márta főállású polgármester illetményét 523.530,- Ft-

ban, költségtérítését 78.530,- Ft-ban állapítja meg. 

Határidő:azonnal

Felelős   :dr. Ignácz Anita Éva jegyző

A  végrehajtásban  közreműködik:  György  Beáta   személyzeti  és

szakoktatási szakreferens

Várpalota, 2014. október 20.

_ dr. Ignácz Anita Éva
alpolgármester jegyző


