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I. Előzmények

A2O|4. október 12. napjárakiťuzi)tt helyi önkormźnyzati képviselők és polgáľmesteľek 2014. évi általános

vá|asztźlsa lebonyolítĺásra került, melynek eredményeként a vä|asztópolgárok megválasztották Budapest Fő-

váľos VIII. kerület polgármesterét, helyi önkoľmĺányzati képviselőit' a Képviselő-testtilet tagjait.

tr. A beteľjesztés indoka

Magyarországhe|yi ö,nkormányzatairól szo|ó 2011. évi CLXXXIX. töľvény (a továbbiakban: Mötv.) rendel-

kezěiei szeľiňt képviselő-testiiiet az alakuló vaw az azt követo ülésen az Mötv. szabályai szerint a po|gźtr-

mesteľ előteľjesĺése alapján megválasztj a az a|po|gfumesteľt, alpolgármestereket, dönt illetményükrő|, tisz-

teletdíjukról.

III. Tényállási adatok

a) Alpolgármesteľek megválasztása
l.z Mbtv. rendelkezései szerint a képviselő-testiilet a polgáľmester javas|atána, titkos szavaztssa|, minősített

többséggel a polgáľmesteľ helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármesteľt választ, több alpol-

grĺrmesteľt v źiaszthat.
A képviselő-testiilet legalább egy alpolgáľmestert saját tagjai közül vźiaszt.meg.

Az a|po|gźrmester jogai és kötelezettségei a megváůasztźtsával keletkeznek, a megbizatźts megszíinésével

sztĺnnäk meg. Azalpoigármester a polgármester irányításáva||áttjae| feladatait. Több alpolgármester esetén a

polgáľmester bizza meg źúta|źnos helyettesét.

Az alpolgármesteri tisztség főállásban vagy tĺáľsada|mi megbizatásban látható el. A főállású alpolgáľmester

fog|aikoItatási jogviszonyá a helyi önkońányzat képviselő-testiiletének a tisztség főállásban töľténő betöl-

téséről szóló döntését követően , az a|po|gfumester megvá|asztźsźxa| jön létre.

Azon alpolgármesteľ, akit nem a képviselő-testiilet tagjai közül választottak' nem tagsa a képviselő-

testĺiletnôk, á polgáľmestert a képviselő-testĺ'ilet elnökęként nem helyettesítheti, de a képviselő-testtilet ülése-

in tanácskozási joggal részt vehet.
A nem a képviselo-testiilet tagjai közíj|vá|asztott alpolgáľmester jogállásáľa egyebekben a képviselő-testtilet

tagjai közül vźůasztottalpolgármesterre vonatkoző szabźiyokat kell alkalmami. ÉR Kffi"ĘäTT
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képv iselő-testii leti iilés időpontj a: 20 1 4. oktőber 2f . . sz. napirend

Tárgy: Javaslat alpolgáľmesteľ(ek) megválasztására és a polgáľmesteľ, alpolgáľmester(ek) ĺlletmé-

nvének és költséetéľítésének meqállapításáľa

A napirendet zárt ülésen kell tárgyalni, ahatźrozatelfogadásához minősített szavazattöbbség sztikséges.
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Fentiek alapján a képviselő-testület tagjaként főállású alpolgáľmesternek javasolom dr. Sáľa Botond megvá.
|asztäsźú, és Egry Attila társadalmi megbízatásri alpolgáľmesterként töľténő megvźiasztźsźú.

Javaslom nem képviselő.testtilet tagjaként Sántha Péternét alpolgármesterként megvá|asztani.

b) Alpolgáľmesteľek díjazásának és ktiltségtéľítésének megá|lapítása

A főállású alpolgáľmester illetményének összegét a polgármesteľ illetménye 70 - 90o/o-a közötti összegben a
képviselő-testĺilet állapítja meg.

A társadalmi megbízatźlsú alpolgármester tiszte|etdiját a képviselő-testület a tĺársadalmi megbízatásű polgáľ-
mester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg.

A főállású alpolgármester, a társada|mi megbízatású alpolgármester havonta az il|etményének, tiszteletdíjá-
nak 1 SoÁ-źtban meghatározott összegíi költségtérítésre jogosult.

A fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásánakidőtartamźra havonta illetményre jogosult,

amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkár közszo|gźńati tisztviselőkről szóló törvényben megha-
tározott alapilletményéből, illetménykiegészítésébő|, vezetői illetménypótlékából álló illetményének össze-
gével. Továbbá havonta az i|letményének, tiszteletdíjrĺnak |SYo-ában meghatźrozott ö,sszegű kĺiltségtérítésre
jogosult.

Az a|źbbiakban tź$ékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a 38.650 Ft összegű köztiszwiselői illet-
ményalapot ťrgyelembe véve _ a polgáľmesteri illetmény aza|ábbiak szerint került megállapításra:
Polgármesterilletménye: 747.878Ft
Költséstérítés: l12.182Ft
Osszesen: 860.060 Ft

A tĺáľsadalmi megbizatźlsli polgármester havonta a polgármester illetménye 50%o-źxa| megegyező méľtékiĺ
tiszteletdíj ľa j ogosult.

Fentiek a|apjźn a főállású alpolgármesterek illetményét a polgáľmesteri illetmény 9D%o-źban, azaz havi
673.090 Ft összegben, míg a táľsadalmi megbizatátsú alpolgáľmester tiszteletdíjźt a társadalmi megbízatású
polgármester részére jfuó tiszteletdíj 9}%o-átban, azaz336.545 Ft összegben javasolom megállapítani.

A költségtéľítés így fóállású alpolgĺármester esetében 1,00.964 Ft társadalmi megbízatású alpolgáľmesteľ
esetében 50.482 Ft.

c) Polgáľmesteľ és alpolgáľmesteľek szabadságmegváltĺĺsa
Az Alaptörvény éľtelmében a polgármester megbízatása az t$ po|gármester megvá|asztásźig tart. A polgáľ-

mesteľ, valamint az a|po|gźrmesterek sajátos közszo|gálati jogviszonyára tekintettel a ki nem adott szabadsá-
got meg kell váltani.
A polgármester és az alpo|gźrmesterek megváiasztásuk óta felhalmozott szabadsága ütemezetten kiadásľa
keľült a vonatkozó jogszabályok, valamint a képviselő-testiilet döntése éľtelmében. A jegyző áIta| vezetett
szabadság nyi|vźntartás adatai a|apján, a ki nem adott szabadságnapok, valamint a megváltás łisszege az
alábbiak szerint kerül megál|apitásra:

20L4. oktőber 12.



dľ. Sáľa Botond iowiszonv messzÍĺnés: 2014. oktőber f2.

2012. J

f0r3. 6

2014, (időarányos) 35

Osszesen: 44 1.065.600 Fr 287.712Ft

Sántha Péterné iowiszony megsziĺnés: 2014. oktőber 12.

20r1 2

f0t2. 39

2013. 39

f0I4. (időaránvos) 30

Osszesen: 110 2.664.000 Ft 719.280Ft

Iv. A döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A képviselő-testület tagjaként l fő ňállású és l fó táľsadalmi megbízatźsű alpolgármesteľt megválaszt, va-
bmińt 1 főt főállásban ńem képviselő.testiileti tagként alpolgármesteľnek meg:lźiaszt, megállapída a részük-

re jźrő dijaztst és költségtérítést.
Továbbá megállapítja afog|a|koztatási jogviszony megsziĺnésére tekintettel a polgáľmester és alpolgármeste-

rek részéľe j aľó szabads ágmegv źútźts összegét.

v. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A képviselő-testiilet az Mötv. 74. $-ban megýatározott törvényi kötelezettségének tesz eleget. Az a|po|gźr-

mestéľek megvá|asnźtsátatett javaslat szerinti 1 hónaprajutó költségeket aza|źbbitźLb|źlzattarta|mazza:

Tisztségviselő Íő Illetmény/hó Ktiltségtérítés/hó
szocĺálĺs hozzńjá-

ľulásĺ adó
Osszesen

Polgármester I 747 878Ft T12 r82 Ft 232216Ft 1 092276Ft

Főállású alpol-
gáľmester

2 I 346 180 Ft 20r 928Ft 417 989Ft r 966 097 Ft

Tarsadalmi
megbízatású
alpolgráľmester

I 336 545Ft 50 482 Ft r04 497 Ft 491 524Ft

Osszesen 2 430 603 Fr 364 592Ft 754702Ft 3 549 897 Fr

A részletes 20|4. évre, valamint a következő teljes költségvetési évre vonatkozó költségkimutatást az |. sz.
me l léklet tarta|mazza.

Az |. szźmű melléklet szerint 20|4. évben a módosított illetmények, tiszteletdíj miatt összesen 35.165,5 e Ft
fedezetetkell biztosítani. Ebből a ll101 címen 3I.006,2 e Ft lett tervezve, a miĺkiidési céltartalékonazaI-
polgármesterek új bérére és költségtéľítésére 7.7I7,o e Ft került biztosítiásra, acéharta|ékľól 4.159,3 e Ft

e|őirányzatátcsopoľtosítĺás szükséges.2015. évre az új illetmények miatt 42.598,8 e Ft előzetes kötelezett-

ségvállalás szükséges kötelező feladatként a helyi adóbevételek terhére.

A szabadságmegváltásra összesen járulékkal egyiitt 9.783,7 e Ft fedezet sziikséges, melyet a működési cél-

taľtalékon tervezett3 fó főfoglalkozású tisztségviselő munkaviszony me5szüntetéséből adódó kifizetési köte-

lezettsé g e|oir ány zatbó l bi ztosítható.



VI. Jogszabályi ktiľnyezet

A képviselő-testtilet hatásköre az Mötv. 74. $-źn és a Pttv.-ben foglaltakon alapul. A PttV. 1. $ (1) bekezdése
alapján a polgármesteri foglalkoztatźsijogviszony a képviselő.testtilet és a polgáľmester k<jzött választással
létrejövő, sajátos közszo|gáiati jogviszony. A Pttv. 1 1. $-a a|apjän a képviselő-testiilet a polgáľmester foglal-
koztatásijogviszonyával kapcsolatos haüáskĺjrét nem ruházhatjaáń. A Pttv. 13. $ (l) bekezdése szerint a pol-
gármesteri fog|a|koztatźtsi jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Kttv. szabadság kiadásáľó| sző|ő I02-
107. $-ának és 115. $-ának ľendelkezéseit.

Az Mötv. rendelkezései szerint:
43. $ (3) A képviselő-testtilet az a|aku|ő vaw az aztkövetó Ĺilésen e törvény szabźiyai szerint a polgármester
előterjesztése alapjáĺ megválasztja az a|po|gármesteľt, alpolgármestereket, dönt illetményiikről, tiszteletdĹ
jukról.
71. $ (2) A fővárosi kerületi önkormányzat polgáľmestere megbízatźsźnakidótartamára havonta illetményre
jogosult, amelynek <isszege megegyezik a helyettes államtitkár közszo|gáiati tisztviselőkről szóló törvényben
meghatärozott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetoi illetménypótlékából álló illetményének
összegével.

A közszo|gźtlati tiszľviselőkről sző|ó 20| l. évi CXCIX. törvény rendelkezései szeľint 224. s (1) A helyettes
államtitkár alapilletménye az i||etĺĺlénya|ap kilencszerese. (2) A helyettes államtitkár illetménykiegészítésre
jogosult, amelynek ĺisszege az alapi||etmény 50%o-a. (3) A helyettes államtitkźr vezetői illetménypót|éka az
alapil|etmény 65%o-a.

Az Mötv. rendelkezései szerint:
(5) A üársada|mimegbizatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%o-źpa| megegyező mértékű
ti szteletdíj ra j ogosult.
(6) A Íőállású polgármester havonta az i||etményének, tiszteletdijának lí%o-źban megllatźrozott összegtĺ
költségtérítésľe j ogosult.
74. $ (1) A képviselő-testiilet a polgáľmestet javas|atźra, titkos szavaztssa|, minősített többséggel a polgáľ-
mester helyettesÍtésére, munkájának segítésére egy alpolgáľmesteftváiaszt, több alpolgármestert vá|aszthat'
A képviselő-testĺilet legalább ery alpolgáľmesteľt saját tagjai közül váúaszt meg. Az alpolgáľmester jogai és
kötelezettségei a megvá|asztásźxa|keletkeznek, amegbízatás megszÍĺnésével sziĺnnek meg.
(2) Az alpolgármester a polgármester iľányítĺásźna||átja el feladatait. Több alpolgármester esetén a polgár-
mester bizza meg általĺĺnos helyettesét.
75. $ (1) Az a|po|gármesteri tisztség főállásban is ellátható. A főállású alpolgármester foglalkoztatásijogvi-
szonya a helyi önkormányzat képviselő-testiiletének a tisztség főállásban töľténő betöltéséről szóló döntését
követően, az a|po|gźrmester megválasztásával jön létre.

(2) Azon alpolgiĺľmester, akit nem a képviselő-testület tagjai köztil választottak, nem tagja a képviselő-
testĹiletnek, a polgármestert a képviselő.testiilet elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testiilet ülése-
in tanácskozási joggal részt vehet. A nem a képviselő-testiilet tagjai köztil választott alpolgáľmester jogállás-
ára egyebekben a képviselő-testtilet tagiai közül vźiasztott alpolgármesterre vonatkoző szabźiyokat kell al-
kalmazni.

80. $ (1) A főállású alpolgáľmester illetményének <isszegét a polgármester illetménye 70 - 90%o-a közötti
összegben a képviselő-testiilet állapítj a meg.

(2) A tĺársadalmi megbízatásű alpolgármesteľ tiszteletdíját a képvise|ő-testtilet a társadalmi megbízatásťl
polgáľmester tiszteletdija70-90%o-a közötti összegben állapítja meg, melynek egészéről vagy meghat-ĺáľozott

részéről a képviselő-testiilethez intézett írasbeli nyi|atkozatźxal lemondhat.
(3) A fbállású alpolgĺármester, a táľsadalmi megbizatásil alpolgĺármester havonta az ĹI|etményének, tiszte-

letdijának L So/o-álban meghatźrozott összegÍĺ költségtérítésre j ogosult.



Fenti ek a|apjźn kéľem az hatźtr ozati j avas lat e lfo gadását.

Szavazás hatńr ozati j avaslato n kénti

I.
Határozati javaslat

(elfogadásához minősít ett szav azattiibbség szükséges)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy azalpolgáľmesterek megvá|asztásźthoz szükséges titkos szavazás lebo-
nyolítĺására tagjai sorából3 tagu szavazatszźlmláló bizottságot hoz létľe, amelynek tagiai:

Felelős: polgármester
Határidő: azonna|

II.
Határozati javaslat

TITKOS SZAVAZAS
A Képviselő-testiilet ligy dönt, hory

titkos szavazással a polgármesteľ javas|atźra az Mötv. 74.$ (1) bekezdése a|apjźtn 2014. októbet 22. napjźtő|
dr. Sára Botondot a képviselő-testiilet tagjaként főállású a|polgáľmestenévá|asztja meg.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 I 4. oktőber 22.

trr.
Határozatijavaslat

TITKOS SZAVAZAS

A Képviselő-tęstiilet úry dönt, hogy

titkos szavazźssa| a polgáľmester javas|atźra az Mötv. 74.$ (l) bekezdése a|apjźn 2014. október 22. napjátő|
Egľy Attilát a képviselő-testtilęt tagiaként tĺáľsadalmi megbízatástt alpolgármestenévźúasztja meg.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014, oktőber 22.

rv.
IJatározatijavaslat

ľITKos sZAvAZAs

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

titkos szavazássa| a polgáľmester javaslatĺára az Mötv. 74.$ (1) bekezdése a|apján 2014. októbet 22. napjátő|
Santha Péternét nem a képviselő-testiilet tagjaként ffiállású alpolgármestené vźůasztja meg.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatĺáridő: 2014. oktőber 22.



v.
Határozatijavaslat

A Képviselő-testtilet rigy dönt, hogy

1. megállapítja, hogy dľ. Kocsis Máté polgáľmester havi illetménye 2014. október If. napjźúől.747.878Ft,
költségtérítésének mértéke illetményének 15%o-a, összege havi l |2.182Ft.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20| 4. oktőber 22.

2. dr. Kocsis Máté polgármester foglalkoztatási jogviszonyának 20|4. október |f. napjźnal töľtént
megsziĺnésére tekintettel 132 munkanap ki nem adott szabadsźryźú megváltja, és szabadságmegvál-
tĺásként bruttó 3.501.690 Ftfizet.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. oktőber 22.

3. Felkéri dľ. Sára Botond alpolgáľmestert ahatźrozat |-2. pontja szeľinti dokumentumok a|áirźsźtra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20| 4. oktőber 22.

vr.
Határozati javaslat

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1 . a titkos szavazássa| 20 l 4. októb er 22. napjától megválas ztott főáů|ású dr. Sára Botond alpolgáľmester
havi illetményét apolgármesteri illetmény 9D%o.átban, azazhavi 673.090 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|4. oktőbeĺ 22.

2. dľ. Srára Botond alpolgáľmester költségtérítésének méľtéke illetményének |5%o-a, összegét havi
I00.964 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. oktőber f2.

3. dľ. Srára Botond alpolgáľmester fogla|koztatásijogviszonyának 2014. október 2f. napjźnal történt
megszíĺnésére tekintettel 44 munkanap ki nem adott szabadságźtt megvźlltja, és szabadságmegváltás-
ként bruttó 1.065.600 Ftfizet.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|4. október 22.

4 . Felkéri dľ. Kocsis Máté polgármestert a hatátrozat 1-3. pontja szeľinti dokumentum ok a|áírásźlta,

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. oktőber 22.
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WI.
Határozatijavaslat

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hory

1. a titkos szavazźssa| 2014. október 22. napjától megválasńotttźrsadalmimegbízatású Egry Attila al-
polgármester havi tiszteletdiját a társadalmi megbizatźlsú polgármesteri tiszteletdíj 90%-ában, azaz
havi336.545 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: polgĺírmester
Határidő: 20| 4. oktőber 22.

2. Egry Attila alpolgármester költségtérítésének mértéke illetményének ISYo.a, összegét havi 50.482 Ft
összegben állapítja meg.

] Felelős: polgáľmesteľ
] Hatźridó:2ĺI4. oktőber 22.

: 3. Felkéri dr. Kocsis Máté po|gármesteľt a hatźrozat I-2. pontja szeľinti dokumentumok a|áirźsźtra.

Felelős: polgármesteľ
lJatźridó: 20 I 4 . oktőber 22.

vfir.
IJatá.ľozatijavaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a titkos szavazással2Ol4. október 22. napjźúől megválasztott ňállású Sántha Péteľné alpolgáľmesteľ
havi illetményét a polgáľmesteri illetmény 9}%o-ában, azazhavi 673.090 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: polgáľmester
r Hatźridő:2ÜI4. oktőber 22.

2. Sántha Péteľné alpolgármester költségtérítésének méľtéke illetményének Ií%o-a, összegét havi
l 100.964 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. o|<tőber 22.

3. Sántha Péterné alpolgármester foglalkoztatĺĺsi jogviszonyának 2014. október |2. napjźna| történt

ĺrlegsziĺnésére tekintettel 110 munkanap ki nem adott szabadsálgéttmegĺáútja, és szabadságmegvźi-
: tásként bruttó 2.664.000Ftťlzet.

;] Felelős: polgármester
i Hatźridő:2014. oktőber 22.

..' o. Felkéri dľ. Kocsis Máté polgáľmestert a hatźrozat 1-3. pontja szerinti dokumentumoka|źúrásáĺa.

i Felelős: polgármester
l Hatźlĺ:.do:2ll4. oktőber 22.



DĹ
Határozati javaslat

A Képviselő-testüIet úgy dönt, hogy

1. az onkormányzatkiadźts 11 107-01 cím míĺködési cél és általános tartalékon belül a 2 fő fóá||źsű a|-

polgármester új bére, költségtérítése és járulékai 2 hőra e|őirátnyzatról -kötelező feladat _ 4.Í59,3 e
Ft-ot átcsopoľtosít a 11101 cím _ kötelező fe|adat _ személyi juttatás e|őirányzatźtra3.275,6 e Ft-ot,
a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzětjárulási adó előirányzatáta 883,7 e Ft-ot a polgáľ.
mester és az alpolgármesterek illetménye címen.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: a költségvetési rendelet következő módosítása.

2. az onkoľmányzatkiadás 11l07-0l cím miĺködési cél és általános tartalékon belül a 3 fő főfoglalko-
zástl tisztségviselő munkaviszony megsziintetéséből adódó kifizetési kötelezettség előirányzatról _
kötelező feladat _ 9.183,7 e Ft-ot átcsoportosít a 11l01 cím _ kote|ező feladat _ személyi juttatlás

e|őirányzatźna7 .23I,3 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźýźru|ási adó előirány-
zatźra I.952,4 e Ft-ot a polgármester és az alpolgármesterek szabadságmegváltása miatt.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a költségvetési rendelet következő módosítása.

3. taľtós előzetes kötelezettséget vźi|al a polgármester és az alpolgármesterek illetĺnénye, tiszteletdíją
költségtérítése és jĺáľulékaira éves szinten 4f .59E,8 e Ft összegben a helyi adóbevételek terhére.

Felelős: po|gáľmesteľ
Határidő: a mindenkori költségvetés teľvezése.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésľől szóló rendelet következő módosításránźú, va|amint a
következő évek költségvetésének tewezéséné| ahatálrozatban foglaltakat verye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. oktőber 22.

A dtintés végrehajtásáúvégző szervezetiegység: JegyzőiKabinet, PénzugyiTJgyoszta|y

Budapest, f0|4. oktőber 2I.

Töľvényességi eĺlenőrzés:
Danada.Rĺmán Edina
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PoIeármester
i||etménve

Megnevezés

nyeIVpÓt|ék

koItséetérítése
tsszesen

dr. Sára Botond a|po|gármester
i||etménYe

kô|tséetérítése

iántha Péterné aIpo|Bármester

2014. 09.30-ig
pénzforgaImi

szemlé|etben

ilIetménve
koltséstérÍtése

:cry Attila aIpolsármester

PoIgármester, aIpo|gármesterek ilIetménye, kÖ|tségtérÍtése

i||etménve
kÖ|tséetérítése

2014.10.01.-
10.11-ig

s 604 250

Mind sszesen

231 900
770 735

6 606 285

2014.r0.72.-
10.31.-ig

203 79t

5 328 000
959 04C

8 433

||etménv

65 082

nyelvpÓt|ék

277 306

2014. bér 1 hÓ,

kfiltségtérítés 2
hÓ

KoItséetérítés

s 328 000

|áru|ék

475 922

959 040

Osszesen

r93 745
41249

68757

25t22

544 679

2014. évben
sszes iIletmény

452 160

193 745

50

747 878

22144775

428 330

4L249

224364

61 881

972 242

91 355

2014. évben
iisszes illetmény

+ járu|ék

214 t65

19 450

e|óterjesztés 1. sz. mel|ék|ete"1 adatok Ft-ban

7 03t841

32 s69

673 09C

858 099

240 333

201 928

L 128337
8 400 511

274 L6S

673 090

30 941

2015. évben
sszes i||etmény

201928

8 930 438

1 526 730

6 623 16s
1

305 223

264 098

1 432 989
10 668 650

336 545
100 964

6 409 000

2015. évben
Összes i||etm.

+ járu|ék

r234786

3 759787

8 974 536

84tr42C
1 605 405

L346 184

3 154 315

LO 320 72C

603 515

8 139 431

t7397 66r

27 68939!

1 568 178

8 077 080

2014. évi kii|tsée

L709 654

I 211 568

Ĺ3to7 3L4

4 005 979

0

766 464

8 077 080

10257 892

35 165 526

1 211 568

1 538 691

23218322

Rovaton
( 11101 cím)

4 038 540

240333
4230736

r0257 892

2014. évi ktgvetésben ten,ezve

7 476 t35

605 784

1 538 691

35 165 526

33 542 340

20 268 00C

m kiidési
cé|tartalékon (
u107.01 cÍm )

5 128 946

278 00C

3 867 800

769 346

6 592 400

42598772

31 006 200

5 571 00C

Összesen

505 000
1 641 000

7 7Ĺ7 0o0

25 839 000
278 000

4 372 800
8 233 400

38723200



polgármester, alpolgá rmesterek szabadságmegvá |tása

adatok Ft-ban

Megnevezés Személyi Járu|ék Osszesen
Po|gármester

szabadságmeeváltás 3 501 69C 945 456 4 447 t46

lr. Sára Botond
szabadságmeeváltás 1 06s 600 2.87 71f 1 353 312

iántha Péterné
szabadságmegváltás 2664000 7L9 280 3 383 28C

osszes szabadság megvá ltás 7 231290 1952448 9 183 738

2oL4. évi kö ltségvetésben m íÍködési
céltarta|ékon tervezve

14 516 00C


