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Tisztelt Képviselő-testület!
I.

A tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése

A 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019.
évi általános választása lebonyolításra került, melynek eredményeként a választópolgárok
megválasztották Budapest Főváros VIII. kerület polgármesterét, ennek következtében a 2018.
július 8. napján megválasztott polgármester megbízatása megszűnt.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 71. § (2) bekezdése értelmében 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 71.
§ (6) bekezdése alapján a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a
megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 51. § (1)-(3) bekezdései
értelmében az államtitkár alapilletménye a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi
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CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalap — 38.650,-Ft — 12szerese. Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény
50%-a. Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.
A polgármesteri illetmény a jogszabályok alapján 997.170 Ft.
A polgármesteri költségtérítés összege: 149.575 Ft
A Kttv. 131. § (1) bekezdése alapján — figyelemmel a 225/L. §-ban foglaltakra — az illetményt
száz forintra kerekítve kell megállapítani. A kerekítés nem minősül munkáltatói intézkedésen
alapuló, az általánostól eltérő illetmény-megállapításnak.
II. A beterjesztés indoka
Az Mötv. rendelkezései értelmében a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult. Az illetmény és a költségtérítés
mértékét az Mötv.-ben meghatározottak szerint a Képviselő-testület megállapítja.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A Képviselő-testület az Mötv. 71. §-ban meghatározott törvényi kötelezettségének tesz eleget.
Az 1 hónapra jutó költségeket az alábbi táblázat tartalmazza:
Tisztségviselő

fő

Polgármester

1

Illetmény/hó Költségtérités/hó
997.200 Ft

149.580 Ft

szociális
hozzájárulási
adó (17,5 %)
200.687 Ft

Összesen
1.347.467 Ft

2019. évben a pénzügyi fedezet a 11101 címen biztosított 2 173,0 e Ft összegben (illetmény
1.850,0 e Ft, munkaadót terhelő járulék 323,0 e Ft).
2020-tól évente az illetmény összege 11.966,0 e Ft, a költségtérítés összege 1.795,0 e Ft, a
munkaadót terhelő járulékok összege 2.408,0 e Ft, melyre előzetes kötelezettség vállalás
szükséges kötelező feladatként a közhatalmi bevételek terhére.
IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület döntését a Kttv. 225/A. § (1)-(2) bekezdése, a 225/K. § (7) bekezdése, a
225/L. § (1) bekezdése, az Mötv. 71. § (2) és (6) bekezdése és a Ksztv. 51. §-a alapján hozza
meg.
Fentiek alapján kérem az határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
A Képviselő-testület
1. megállapítja, hogy Pikó András polgármester havi illetménye 2019. október 13. napjától
997.200 Ft, a költségtérítés havi összege 2019. október 13. napjától 149.580 Ft.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. november 07.

2. tartós előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként a polgármester illetménye,
költségtérítése és járulékaira évente 16.169,0 e Ft összegben a közhatalmi bevételek
terhére,
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. november 07.
3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat 20204ó1 az éves költségvetések
készítésénél vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: az eves költségvetés tervezése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Pénzügyi Ügyosztály
Budapest, 2019. október 30.
C.7
dr. Mészár Erika
aljegyző
Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyző
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