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Tisztelt Képviselő – testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (Mötv.) a 2016.
évi CLXXXV. törvény módosította. A módosítás szerint a polgármesterek illetményét az
államtitkárok illetményéhez képest %‐os arányban kellett megállapítani a település
lakosságszámát is figyelembe véve. A megállapított illetményről a jegyző tájékoztatta a
Tisztelt Képviselő – testületet, mivel az Mötv. 35. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati
képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.
A polgármesteri illetmény módosítása természetesen magával vonzza az alpolgármesterek
illetményének megállapítását is.
Az Mötv. 80. § (1) bekezdése alapján a főállású alpolgármester illetményének összegét a
képviselő – testület a polgármester illetményének 70 – 90 %‐a közötti összegben
állapíthatja meg. A főállású polgármester illetménye 698.000,‐ forint. A főállású
alpolgármester illetményét tehát ennek a 70 – 90 %‐ában, azaz 488.600,‐ forint és 628.200,‐
forint közötti összegben lehet megállapítani.
A főállású alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében illetményének 15 %‐ában
meghatározott összegű költségtérítésre is jogosult. Ez a fentiek alapján 73.300,‐ forint és
94.200,‐ forint közötti összeg lehet.
Javaslom, hogy Lévai József alpolgármester illetményét a főállású polgármester illetménye
90 %‐ában, azaz 628.200,‐ forint/hó összegben állapítsa meg a Képviselő – testület.
Ehhez az illetményösszeghez 94.200,‐ forint/hó összegű költségtérítésre is jogosult.
Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy az alpolgármesteri illetmény és költségtérítés
megállapításával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete Lévai
József alpolgármester illetményét 2017. január 1. napjától a
polgármester illetményének 90 %‐ában, 628.200,‐ forint / hó
összegben állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal, ill. folyamatos
jegyző

II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete Lévai
József alpolgármester részére 2017. január 1. napjától járó
költségtérítést illetményének 15 %‐ának megfelelő összegben:
94.200,‐ forintban állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal, ill. folyamatos
jegyző

Tapolca, 2017. január 5.

Dobó Zoltán
polgármester

