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Elokeszito szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet

Keszitette: Jegyzoi Kabinet

Eloterjeszto: dr. Sajtos Csilla jegyzo

A kepviselo-testuleti tiles idopontja: 2022. januar 20. ..................sz. napirend

Targy; Javaslat a polgarmester es az alpolgarmesterek dijazasanak es koltsegteritesenek 
megallapitasara

A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz minositett tobbseg 
sztikseges.

PenzUgyi fedezetet igenyel, igazolas:

JOGI KONTROLL:

Beterjesztesre alkalmas:

DR. V SZILVIA

ALJEGYZO

Koltsegvetesi es Penztigyi Bizottsag velemenyezi X
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag 
velemenyezi
Szocialis, Egeszsegtigyi es Lakastigyi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Koztertilet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi
Varostizemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Kertiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

Hatarozati javaslat: - a Koltsegvetesi es Penztigyi Bizottsag javasolja a kepviselo- 
testiiletnek az eloterjesztes megtargyalasat es a hatarozati javaslat elfogadasat

Tisztelt Kepviselo-testtilet!
I. A tenyallas es dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (a tovabbiakban: 
Motv.) 64. § (1) bekezdese alapjan a polgarmester tisztseget foallasban vagy tarsadalmi 
megbizatasban latja el. A 64. § (2) bekezdes szerint foallasu a polgarmester, ha foallasu 
polgarmesterkent valasztottak meg. A polgarmester a megbizatasanak idotartamara havonta 
illetmenyre jogosult.
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Az egyes kulturalis targyu es egyeb torvenyek modositasardl szolo 2021. evi CXLVIII. torveny 
(a tovabbiakban: Modtv.) 26.§(1) bekezdese alapjan az Motv. 71. § (2) bekezdese helyebe a 
kovetkezo rendelkezes lep:
„(2) A megyei jogu varos polgarmestere, a fovarosi keruleti dnkormdnyzat polgarmestere 
megbizatasanak idotartamara havonta illetmenyre jogosult, amelynek osszege 1.300.000 
forint. ”
A Modtv. 53. § (3) bekezdese alapjan az illetmenyekben bekdvetkezett valtozasok 2022. januar 
1-jen leptek hatalyba, igy ettbl az idoponttol az Motv. 71. § (2) bekezdese alapjan a fovarosi 
keruleti onkormanyzat polgarmestere megbizatasanak idotartamara 1.300.000 forint 
illetmenyre jogosult.

Az Motv. 71. § (6) bekezdese alapjan a fodllasu polgarmester, a tarsadalmi megbizatasu 
polgarmester, a megyei onkormanyzat kozgyulesenek elndke havonta az illetmenyenek, 
tiszteletdijanak 15%-aban meghatarozott osszegukoltsegteritesre jogosult, amelynek osszege a 
torveny modositasa alapjan 2022. januar 1 -tol 195.000 forint.

Az alpolgarmesterek dijazdsa, koltsegteritese:

Az Motv. 80. § (1) bekezdese alapjan a fopolgarmester-helyettes, a fodllasu alpolgarmester, a 
megyei kozgyules alelndke illetmenyenek osszeget a fopolgarmester, a polgarmester, a megyei 
kozgyules elndke illetmenye 70-90%-a kozotti osszegben a kepviselo-testulet allapitja meg.

Az Motv. 80. § (3) bekezdese alapjan a fopolgarmester-helyettes, a foallasu alpolgarmester, a 
tarsadalmi megbizatasu alpolgarmester, a megyei kozgyules alelndke havonta az 
illetmenyenek, tiszteletdijanak 15%-aban meghatarozott osszegu koltsegteritesre jogosult.

Az alpolgarmesterek illetmenyet a kepviseld-testulet az alakuld ulesen az alpolgarmesterek 
illetmenyet egysegesen a polgarmester illetmenyenek 80 %-aban, 797.800 forintban allapitotta 
meg.

ILA beterjesztes indoka
Az Motv. rendelkezesei ertelmeben a fovarosi keruleti onkormanyzat polgarmestere 
megbizatasanak idotartamara havonta- osszegszeriien meghatarozott - illetmenyre jogosult. Az 
alpolgarmesterek illetmenyet az Mdtv.-ben meghatarozottak szerint, a polgarmester Motv. 71. 
§ (2) bekezdeseben meghatarozott illetmenyehez viszonyitva a kepviseld-testulet allapitja meg. 
A korabbi hatarozatokban a kepviseld-testulet a torveny szerinti szazalekos formaban, valamint 
osszegszeriien is meghatarozta. A hatarozati javaslat a torveny szerinti szazalekos formaban 
javasoljaaz illetmenyek meghatarozasat. Az Motv. 71. § (2) bekezdesenek 2022. januar 1. napi 
valtozasahoz szukseges igazitani a polgarmester es az alpolgarmesterek dijazasat es 
koltsegteriteset.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A hatarozati javaslatban meghatarozott illetmenyek es az ennek alapjan szamitott 
koltsegteritesek, valamint a nyelvi potlekok a 2022. evben 15.365.096 forint tobbletforrast 
igenyelnek, az ehhez kapcsolddo kiadasi eloiranyzatok az Onkormanyzat 2022. evi, valamint 
az azt koveto evek koltsegveteseiben a jogszabalyvaltozasnak megfeleloen tervezesre keriilnek.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A kepviseld-testulet dbntese a kozszolgalati tisztviselokrol szolo 2011. evi CXCIX. torveny (a 
tovabbiakban: Kttv.) 141. § (1) - (9) bekezdesen, a Kttv. 225/A. § (1) bekezdesen, - amely 
szerint a kepviseld-testulet polgarmester tekinteteben a munkaltatoi jogkbr gyakorloja -, a 
Kttv. 225/K. § (1) es (7) bekezdesen, a Kttv. 225/L. §-an, a Motv. 64. § (2) bekezdesen, 71. § 
(2) es (6) bekezdesen,79. § (2) bekezdesen, valamint a 80.§ (1) es (3) bekezdesen alapul.
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Az Motv. 46. § (1) bekezdese es a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviseld-testuletenek a Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol 
szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 13.§ (2) bekezdese alapjan az eloterjesztest 
nyilvanos ulesen kell targyalni. A hatarozat elfogadasahoz az SZMSZ 30.§ (2) bekezdese 
alapjan mindsitetttobbseg sziikseges.

Fentiek alapjan kerem a hatarozati javaslatokelfogadasat!

HATAROZATI JAVASLAT

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 
..../2022. (....) szamu hatarozata

a polgarmester es az alpolgarmesterek dijazasanak, koltsegterftesenek megallapitasarol

I. hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete
1. a polgarmester illetmenyenek es koltsegterftesenek megallapitasarol szolo 133/2019. 

(XI. 07.) hatarozatanak 2. pontjat visszavonja, az 1. pontjat 2022. januar 1-ei hatallyal 
modositja, es megallapitja, hogy 2022. januar 1. napjatol az Motv. 71. § (2) bekezdese 
a polgarmester illetmenyet 1.300.000 forintban, koltsegteritesenek osszeget az Motv. 
71. § (6) bekezdese az illetmeny 15 %-aban allapitj a meg;

2. felkeri a jegyzot a polgarmester Motv. 71. § (2) bekezdes szerinti illetmenyenek, 
valamint az Motv. 71. § (6) bekezdese szerinti koltsegteritesenek szamfejtesehez 
sziikseges intezkedesek megtetelere.

Felelds: jegyzb
Hataridd: 2022. januar 31.

II. hatarozati j a vaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 2022. januar 1-ei hatallyal

1. az alpolgarmesterek megvalasztasarol, az alpolgarmesterek illetmenyenek es 
koltsegteritesenek megallapitasarol szolo 139/2019. (XI. 07.) hatarozatat visszavonja;

2. ugy dont, hogy Szili-Darok Ildiko foallasu alpolgarmester havi illetmenyet az Motv. 80. § 
(1) bekezdese alapjan a polgarmester illetmenyenek 80 %-aban hatarozza meg.

3. megallapitja, hogy Szili-Darok Ildiko foallasu alpolgarmester az Motv. 80. § (3) bekezdese 
alapjan illetmenyenek 15 %-ban meghatarozott koltsegteritesrejogosult.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2022. januar 31.
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III. hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 2022. januar 1-ei hatallyal

1. az alpolgarmesterek megvalasztasarol, az alpolgarmesterek illetmenyenek es 
koltsegteritesenek megallapitasarol szolo 140/2019. (XL 07.) hatarozatat visszavonja;

2. ugy dont, hogy dr. Eross Gabor foallasu alpolgarmester havi illetmenyet az Motv. 80. § (1) 
bekezdese alapjan a polgarmester illetmenyenek 80 %-aban hatarozza meg.

3. megallapitja, hogy dr. Eross Gabor foallasu alpolgarmester azMotv. 80. § (3) bekezdese 
alapjan illetmenyenek 15 %-ban meghatarozott koltsegteritesre jogosult.

4. megallapitja, hogy dr. Eross Gabor alpolgarmester
a. felsofoku idegen nyelvi potlekra jogosult (francia, C-komplex tipusu), amelynek 

merteke a mindenkori koltsegvetesi rendeletben meghatarozott illetmenyalap 100%- 
a/hd,

b. kozepfoku idegen nyelvi potlekra jogosult (nemet, B - komplex tipusu), amelynek 
merteke a mindenkori koltsegvetesi rendeletben meghatarozott illetmenyalap 30%- 
a/hd.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2022. januar 31.

IV. hatarozati j avaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 2022. januar 1-ei hatallyal

1. az alpolgarmesterek megvalasztasarol, az alpolgarmesterek illetmenyenek es 
koltsegteritesenek megallapitasarol szolo 141/2019. (XL 07.) hatarozatat visszavonja;

2. ugy dont, hogy Radai Daniel foallasu alpolgarmester havi illetmenyet az Motv. 80. § (1) 
bekezdese alapjan a polgarmester illetmenyenek 80 %-aban hatarozza meg.

3. megallapitja, hogy Radai Daniel foallasu alpolgarmester az Motv. 80. § (3) bekezdese 
alapjan illetmenyenek 15 %-ban meghatarozott koltsegteritesre jogosult.

4. megallapitja, hogy Radai Daniel alpolgarmester

a. felsofoku idegen nyelvi potlekra jogosult (angol C - komplex tipusu), amelynek 
merteke a mindenkori koltsegvetesi rendeletben meghatarozott illetmenyalap 100%- 
a/hd,

b. kozepfoku idegen nyelvi potlekra jogosult (francia B - komplex tipusu), amelynek 
merteke a mindenkori koltsegvetesi rendeletben meghatarozott illetmenyalap 30%- 
a/ho.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2022. januar 31.



V. hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete felkeri a polgarmestert, hogy 2022. januar 
1. napjatol az onkormanyzat eves koltsegveteseiben az alpolgarmesterek illetmenyet, 
koltsegteriteset, nyelvi potlekat az elfogadott hatarozatok szerint, a polgarmesteri illetmenyt es 
koltsegteritest az Motv. 71. § (2) es (6) bekezdese szerint tervezze, valamint az alpolgarmesterek 
szemelyugyi dokumentumainak alairasara es a dij azasuk szamfejtesehez sziikseges intezkedesek 
megtetelere.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a szemelyugyi dokumentumok alairasara 2022. januar 31.

a penziigyi fedezet biztositasara: az onkormanyzat 2022. evi es az azt koveto evek 
targyevi koltsegveteseinek elfogadasa

A dbntes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet, Koltsegvetesi es Penziigyi 
Ugyosztaly

Budapest, 2022. januar./^ •

Tcirv^iyessegi ellenorzes: 

dr. Vdrbs^Szilvia 
aljegyzo
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