
17. NAPIREND Ügyiratszám: 1/118/2008.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2008. február 15-i nyilvános ülésére

Tárgy: Polgármesteri illetmény módosítása

Előterjesztő: Koppányi Ferenc, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnöke

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Benczik Zsolt irodavezető
Farkas Dóra fogalmazó

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló – módosított – 1994. évi LXIV. törvény (továb-
biakban: Pttv.) rendelkezik a polgármester díjazásáról, valamint a helyi ön-
kormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól. A törvény 4. § (4) bekez-
dés 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 Pttv. 3. § (4) bekezdése alapján a polgármester illetményének emelését - a
száznál kevesebb lakosú község kivételével a szervezeti és működési szabály-
zatban meghatározott bizottság javaslatára - a képviselő-testület állapítja meg.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester illetményét
239/2006. (X.13.) határozatával 496.800,- Ft/hó összegben állapította meg.

Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény
56. § alapján az alapilletmény 2008. január 1-jétől 38.650,- Ft-ra változott.

Továbbra is a Pttv. 3. § (2) bekezdésében foglaltakat figyelembe 13,5-ös szor-
zószám további alkalmazásával a polgármesteri illetmény 521.800,- Ft-ban
megállapítható, amely mértékű emelés csak a jogszabályi előírás szerinti mó-
dosítás. Az illetményt összegszerűen kell megállapítani, a Képviselő-testület
nyilvános ülésén.
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Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 44/2004. (XI. 02.) Kt. ren-
delet 3.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester és az alpolgármesterek
kérelmére – választásuk szerint – a Képviselő-testület a költségtérítést átalányként is
megállapíthatja, melynek mértéke polgármester esetében illetménye 30 %-ának megfe-
lelő összeg. Erre vonatkozó nyilatkozatot a Polgármester úr és az Alpolgármes-
ter urak megtették.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármesteri illetmény megál-
lapításával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Ács János polgármester illetményét a
2008. január 1. napjától 521.800,- Ft/hó, azaz öt-
százhuszonegyezer-nyolcszáz Ft/hó összegben
állapítja meg.

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Ács János polgármester költségátalá-
nyát illetményének 30 %-nak megfelelő összeg-
ben: 156.540,-Ft-ban, azaz százötvenhatezer-
ötszáznegyven Forintban állapítja meg.

T a p o l c a, 2008. január 28.

Koppányi Ferenc sk.
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke


