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E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tisztségviselők elismerése

Előterjesztő: Koppányi Ferenc Bizottság elnöke

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Benczik Zsolt irodavezető

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képvise-
lők tiszteletdíjáról szóló – módosított – 1994. évi LXIV. törvény rendelkezik a polgár-
mester díjazásáról, valamint a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatá-
sairól. A törvény 4. § (4) bekezdés második mondata szerint a polgármester illetmé-
nye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat, mely miatt nyilvános ülésen tár-
gyalandó. A polgármesteri illetmény és jutalom, valamint az alpolgármesteri tiszte-
letdíj megállapítására Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 8/2007.(IV.16.) Kt. rendelet (továbbiakban:SzMSz) 33. § (9) bekezdé-
se szerint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság előterjesztést készít a Képvise-
lő-testület ülésére. Ezen tárgyú napirend előterjesztője a bizottság elnöke.

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 56.§-
a alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tar-
tozóknál az alapilletmény 2008. január 1-jétől 38.650,- Forint. Jelenleg Tapolca Város
Polgármesterének havi illetménye 2008. január 1. napjától bruttó 521.800,-Ft, mely a
Képviselő-testület által a vonatkozó önkormányzati rendeletben megállapított illet-
ményalap és a 10.000-nél több lakosú települések esetén figyelembe vehető szorzó-
számok közül a 13,5 szorzószám alkalmazásával került megállapításra.

A fent hivatkozott törvény 4/A. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület határoza-
tával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett
munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármes-
ter illetményének, illetve tiszteletdíjának hat havi összegét. Szintén az SzMSz 35. § (9)
bekezdés értelmében a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásával egyidőben a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság előterjesztése alapján dönt a polgármester
jutalmazásáról, melynek fedezetét a költségvetési rendeletben kell tervezni. Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2008. évi költségvetéséről és végre-
hajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2008. (II.18.) Kt. rendeletében a
Polgármesteri Hivatal 5. Cím személyi juttatásai között polgármesteri jutalom céljára
3.130.000,- Ft került betervezésre.
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Az elmúlt évben Tapolca Város Önkormányzatára jelentős feladatok, kötelezettségek
hárultak. Az Önkormányzatra komoly terheket rótt a tavalyi költségvetési törvény, és
ez a folyamat folytatódik az idei költségvetési törvényben is. A központi költségvetés
önkormányzati alulfinanszírozása mellett mégis sikerült a város már korábban vállalt
kötelezettségeit határidőre teljesíteni. Sikerült több kisebb beruházás mellett a több
mint fél milliárdos csatorna építési munka mellett a várost érintő befejező ütemet is
végrehajtani. Megindult és a napokban végéhez közeledik Diszel városrész csatorná-
zása csaknem 400 millió Forint beruházási összeggel. A nagyobb projektek mellett út-
felújítások, építési beruházások és intézményi karbantartások tudtak megvalósulni
likviditási gondok nélkül. Jelentős pénzügyi műveletet és fejlesztési forrást jelentett
2007. évben a kötvénykibocsátás egy milliárd Forint összegben, amelynek elmúlt
négy havi hozadéka meghaladta a 110 millió Forintot.

Tapolca Város Polgármestere jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy e
nehéz gazdasági környezetben városunk ne adósodjon el, a vállalt kötelezettségeit tel-
jesíteni tudja. Ennek érdekében mindent megtett a szabályos és hatékony gazdálko-
dás megteremtése érdekében. A munka eredményeképpen mutatkozik, hogy a 2007.
évet is sikerült hitelfelvétel nélkül lezárni.

A 2007. év sikereihez jelentős erőfeszítéseket tett Sólyom Károly és Marton József al-
polgármesterek is. Polgármester úr év végi távolléte miatt a saját napi feladataik mel-
lett minden igyekezetükkel segítették a hivatal munkáját, rendszeresen egyeztettek
jegyző úrral és az irodavezetőkkel. Több önálló tárgyalást folytattak le és készítették
elő testületi jóváhagyásra. Az alpolgármesterek tiszteletdíja 2008. április 1-től a testü-
let döntése alapján 251.200,-Ft-ra emelkedik, mely összeg figyelembe vételével javas-
lom részükre két havi tiszteletdíjnak megfelelő jutalom kifizetését. A költségvetésben
polgármesteri jutalom címén szereplő keretösszeg – ki nem merítése esetén - az al-
polgármesterek jutalmára is fedezetet biztosít.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2008. április 01-i ülésén megtárgyalta az
előterjesztést, és a bizottság elnökének javaslata alapján polgármester úr részére 3 ha-
vi illetményének megfelelő, alpolgármester uraknak pedig 2 havi tiszteletdíjuknak
megfelelő összegű jutalmat javasol megállapítani. Polgármester úr utoljára még az
előző választási ciklusban 2006. október 27-én kapott akkori illetményének megfelelő
3 havi jutalmat.

Az előterjesztés jóváhagyásakor szíveskedjenek figyelembe venni, hogy a jelenlegi
adójogszabályok szerint az 1.565.400,-Ft összegű bruttó nem rendszeres illetmény ki-
fizethető összege 735.738,-Ft, az 502.400,-Ft összegű nem rendszeres tiszteletdíjból
pedig 243.664,-Ft fizethető ki.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.
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HATÁROZATI JAVASLATOK

I.

Tapolca Város Önkormányzata Pénzügyi és Telepü-
lésfejlesztési Bizottsága Ács János polgármester ré-
szére – 2007. évi munkája elismeréséül – 3 havi illet-
ményének megfelelő, bruttó 1.565.400,-Ft, azaz
Egymillióötszázhatvanötezer-négyszáz Ft összegű ju-
talmat javasol a Képviselő-testületnek megállapítani.

II.

Tapolca Város Önkormányzata Pénzügyi és Telepü-
lésfejlesztési Bizottsága Sólyom Károly alpolgármes-
ter részére – 2007. évi munkája elismeréséül – 2 havi
tiszteletdíjának megfelelő, bruttó 502.400,-Ft, azaz Öt-
százkettőezer-négyszáz Ft összegű jutalmat javasol a
Képviselő-testületnek megállapítani.

III.

Tapolca Város Önkormányzata Pénzügyi és Telepü-
lésfejlesztési Bizottsága Marton József alpolgármester
részére – 2007. évi munkája elismeréséül – 2 havi tisz-
teletdíjának megfelelő, bruttó 502.400,-Ft, azaz Öt-
százkettőezer-négyszáz Ft összegű jutalmat javasol a
Képviselő-testületnek megállapítani.

T a p o l c a, 2008. április 2.

Koppányi Ferenc sk.
a Pénzügyi és Településfejlesztési

Bizottság elnöke


