Martfű Város Jegyzőjétől
5435 Martfű, Szent István tér 1. Tel: 56/450-222; Fax: 56/450-853
E-mail: titkarsag@ph.martfu.hu

ELŐTERJESZTÉS
a polgármester illetményének megállapítására

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október 24-i ülésére

Döntéshozatal: egyszerű többség
Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban:
Kttv.) 225/A. §-a szerint a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselőtestület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A
polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A főállású
polgármester foglalkoztatási jogviszonya a megválasztásával jön létre, ha főállású
polgármesterként választották meg.
E rendelkezés értelmében a polgármester megválasztásával új jogviszony keletkezik akkor
is, ha a volt és új polgármester ugyanazon személy.
A Kttv. a főállású polgármesterre alkalmazni rendelt 131. § (1) bekezdése értelmében a
főállású polgármester havonta illetményre jogosult, amelyet száz forintra kerekítve kell
megállapítani.
A főállású polgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) és (4) bekezdése állapítja meg, mely
szerint az 5001 és 10000 fő lakosságszámú település polgármesterének illetménye a központi
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 51. §-ában meghatározott államtitkári alapilletményből,
illetménykiegészítésből és vezetői illetménypótlékból álló illetmény 60 %-a lehet.
Az államtitkár
alapilletménye: a köztisztviselői illetményalap 12-szerese, azaz 38.650.- Ft x 12 = 463.800.Ft,
illetménykiegészítése: az alapilletmény 50 %-a, azaz 231.900.- Ft,
vezetői pótléka: az alapilletmény 65 %-a, azaz 301.470.- Ft,
illetménye összesen: 997.170.- Ft.
Ennek megfelelően Dr. Papp Antal polgármester illetménye a 997.170.- Ft 60 %-a, mely
598.300 Ft.
Az Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint a főállású polgármester illetménye 15 %-ának
megfelelő, azaz havi 89.745 Ft költségtérítésre jogosult.
Tekintettel arra, hogy a főállású polgármester illetményét a törvény pontosan meghatározza,
ezért a Képviselő-testületnek e tárgykörben nincs mérlegelési lehetősége, ugyanakkor mint a
munkáltatói jogkör gyakorlója, határozatában rögzítenie kell, hogy az Mötv. mely
rendelkezése alapján milyen
összegű illetmény illeti meg 2019. október 13-tól a
polgármestert.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2019. (…….) határozata
a polgármester illetményének megállapításáról
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2), (4) és (6) bekezdése alapján
Dr. Papp Antal polgármester illetményét 2019. október 13. napjától havi bruttó 598.300 Ftban, költségtérítését havi bruttó 89.745 Ft-ban állapítja meg.
Erről
1.) JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2.) Valamennyi Képviselő, Helyben
3.) Pénzügyi és Adóügyi Iroda, Helyben
4.) Dr Papp Antal polgármester
értesülnek.
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