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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló – módosított – 1994. évi LXIV. törvény
(továbbiakban: Pttv.) rendelkezik a polgármester díjazásáról, valamint a
helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól. A törvény 4.
§ (4) bekezdés második mondata szerint a polgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat, mely miatt nyilvános ülésen tárgyalandó. A Pttv. 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a polgármester illetményéről az alakuló ülésen, illetőleg a polgármester megválasztását követő első ülésen dönt.
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 54. § pontja alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény hatálya alá tartozóknál az alapilletmény 2009. évben nem
változott a 2008. évihez képest, így mértéke 38.650,-Ft. Tapolca Város Polgármesterének havi illetménye a Pttv. 3. § (2) bekezdésében foglalt –
10000-nél több lakosú település esetén figyelembe vehető - 13,5-ös szorzószám alkalmazásával került megállapításra, melynek alapján Ács János
polgármester úr havi illetménye 521.800,-Ft volt. Továbbá a Pttv. 4/A. § (3)
bekezdése kimondja, hogy a polgármester illetményének a választást követően megállapított összege a választást megelőző polgármesteri illetményének összegénél kevesebb nem lehet. Tapolca Város lakosságának száma
2009. január 1-én 17.023 fő, ezért ebben az esetben a Pttv. 3. §. 2 bekezdésének d) pontjában szereplő 13,5-ös szorzószám további alkalmazásával a
polgármesteri illetmény – változatlan mértékben – 521.800,-Ft-ban megállapítható. Az illetményt összegszerűen kell megállapítani, a Képviselőtestület nyilvános ülésén. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 44/2004. (XI. 02.) Kt. rendelet 3.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a
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polgármester és az alpolgármesterek kérelmére – választásuk szerint – a
Képviselő-testület a költségtérítést átalányként is megállapíthatja, melynek
mértéke polgármester esetében illetménye 30 %-ának megfelelő összeg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármesteri illetmény
megállapításával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Császár László polgármester illetményét a 2009. március 30. napjától 521.800,Ft/hó, azaz Ötszázhuszonegyezer-nyolcszáz
Ft/hó összegben állapítja meg.
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Császár László polgármester költségátalányát illetményének 30 %-nak megfelelő
összegben:
156.500,-Ft-ban,
azaz
Egyszázötvenhatezer-ötszáz Forintban állapítja meg.

T a p o l c a, 2009. április 1.

Sólyom Károly sk.
alpolgármester

