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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló, többször módosított 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 3. §-a 
határozza meg a polgármester illetményére vonatkozó szabályokat: 
 

„3. § (1) A képviselő-testület a polgármester illetményéről alakuló ülésén, illetőleg a polgármester megválasztását 
követő első ülésen dönt. 

(2) A képviselő-testület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. 
§-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám 
szorzataként, összegszerűen állapítja meg: 

              Szorzószám 

(…) 

- a fővárosi kerületi önkormányzat esetén              13,5-14,5 

(…) 
 (6) A polgármester illetményéhez kapcsolódó - a munkáltatót terhelő - járulékfizetési kötelezettség a képviselő-

testületet terheli.” 
 
A Ptv. 3. § (2) bekezdését módosító 2003. évi XLV. törvény 128. §-a a következőket tartalmazza: 
 

„128. § Ha e törvény hatálybalépésekor a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalap 
meghaladja az e törvény hatálybalépésekor az államigazgatásban érvényes illetményalapot, akkor annak mértéke nem 
csökkenthető. A polgármester illetményének [Ptv. 3. § (2) bekezdés], tiszteletdíjának [Ptv. 4. § (1) bekezdés], továbbá 
az önkormányzati képviselő tiszteletdíjának [Ptv. 15. § (1) bekezdés] megállapítása során mindaddig a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalapot kell alkalmazni, amíg az államigazgatásban 
érvényes illetményalap azt el nem éri.” 
 
 
Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzat Képviselő-testülete által megállapított, és a hatályos 
költségvetési rendeletben jóváhagyott illetményalap összege 42.000,- Ft  –  amely meghaladja az 
államigazgatásban érvényes illetményalapot –, a polgármester illetményének megállapítását a 
42.000 Ft-os illetményalap 13,5-szeres szorzatával, bruttó 567.000,- Ft/hó összeggel javaslom.  
 
A Ptv. 18. §-a tartalmazza a polgármestert a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggésben 
megillető költségtérítés szabályait. A 18. § (2) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a 
polgármester választása alapján a Képviselő-testület költségátalányt állapítson meg részére, 
amelynek mértéke – a képviselő-testület döntése alapján – a polgármester illetménye 20-30 %-ának 
megfelelő összeg.  
Németh Szilárd polgármester úr nyilatkozatában költségátalány megállapítását kérte, bruttó 
567.000,- Ft/hó összegű illetménye 20 %-ának, azaz bruttó 113.400,- Ft/hó összeg erejéig. 
Javaslom ezen összeg elfogadását. 
 
A Ptv. 4.§ (4) bekezdése alapján a polgármester illetménye és egyéb juttatása közérdekű adat.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
 
Budapest, 2010. október 08.       
 
         Noé László 
             Képviselő korelnök  
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Határozati javaslat: 
 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvény 3. § (2) bekezdése alapján, és a 2003. évi XLV. törvény 128. §-a figyelembevételével úgy 
dönt, hogy a polgármester illetménye a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott 
illetményalap, azaz 42.000,-Ft összeg 13,5-szeres szorzata. 2010. október 04. napjától kezdődően a 
polgármester illetményének összege bruttó 567.000,- Ft/hó összeg.  
A Képviselő-testület az 1994. évi LXIV. törvény 18. §-a alapján úgy dönt továbbá, hogy a 
polgármester kezdeményezésére a részére járó költségtérítést költségátalányként állapítja meg, a 
polgármesteri illetmény 20 %-ának megfelelő összegben, azaz bruttó 113.400,- Ft/hó összegben.  
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
 
Felelős:  dr. Szeles Gábor jegyző  
 
Határidő:    Elfogadásra: azonnal 

       Végrehajtásra: a 2010. októberi illetményfizetés időpontja 
 
  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató javaslata szükséges. 
 
 
 

 3


	KÉPVISELŐ

		2011-10-05T10:56:45+0200
	dr.Szeles Gábor
	Elfogadom ezt a dokumentumot




