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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 71. § (2) bekezdése határozza meg a fővárosi kerületi önkormányzat polgármesterének
a megbízatása időtartamára járó havi illetményének összegét, amely jelenleg 997 200 forint.
Az Országgyűlés 2021. december 13-án fogadta el az egyes kulturális tárgyú és egyéb
törvények módosításáról szóló T/17669 számú törvényjavaslatot, amelynek részeként módosul
az Mötv. 71. § (2) bekezdése és ezáltal a fővárosi kerületi önkormányzat polgármesterének havi
illetménye, megbízatásának időtartamára 1 300 000 forintra növekszik.
A törvénymódosítása Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat polgármesterének és
alpolgármestereinek havi illetményét is közvetlenül érinti.
Az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a főállású polgármester költségtérítésként havonta az
illetményének 15%-ára jogosult, ennek alapján Váradiné Naszályi Márta polgármester
költségtérítése a törvényi rendelkezés hatálybalépése után 195 000 forintra növekszik.

Az Mötv. alapján a képviselő-testületnek a
mérlegelési joga nincs.

polgármester illetménye vonatkozásában

A főállású alpolgármester illetményét az Mötv. 80. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület
állapítja meg a polgármester illetményének 70 - 90%-a közötti összegben.
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a főállású alpolgármester költségtérítésként az
illetménye 15%-ára jogosult.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 152/2019. (XI. 6.)
határozatával Gelencsér Ferenc József főállású alpolgármester havi illetményét a
polgármester illetményét alapul véve. annak 80%-ában állapította meg. amely összeg a
jövőben a törvény által megemelt polgármesteri illetménynek nem éri el az Mötv. által előírt
minimumát.
Indokolt és szükséges tehát az alpolgármester illetményét és költségtérítését a vonatkozó
törvényi rendelkezésekhez igazítani.
A főállású polgármester havi illetményének javasolt összege a polgármester illetményét alapul
véve, a Képviselő-testület 152/2019. (XI. 6.) Kt. sz. határozatához igazítva, tehát a
polgármesteri illetményének 80%-ában meghatározva: 1 040 000 forint, havi költségtérítése:
156 000 forint.
Csobánczy Gábor társadalmi megbízatású alpolgármester illetménye és költségtérítése a
15/2021. (II. 5.) polgármesteri határozattal került megállapításra.
A társadalmi megbízatású alpolgármester illetményét az Mötv. 80. §-a alapján „a képviselő
testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíja 90%-át." A társadalmi megbízatású polgármester havonta a
polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult az Mötv. 71. § (5)
bekezdése alapján.
Költségtérítésként az alpolgármester tiszteletdíjának 15%-ra jogosult.
Ennek alapján Csobánczy Gábor alpolgármestert havi 585 000 forint tiszteletdíj és a 87 750
forint illeti meg.
A polgármester és alpolgármester illetménye és egyéb juttatása az Mötv. 35. § (4) bekezdése
értelmében közérdekből nyilvános adat.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
A sürgősség indoka a törvényi szabályozás időközben történt módosítása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására!

2. Döntési

javaslat

1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
a polgármester havi illetményének- és költségtérítésének összegéről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az
egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló T/17669 számú
törvényjavaslat hatálybalépése esetén 2022. január 1. napjától - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és (6) bekezdésében foglaltak
alapján - Váradiné Naszályi Márta polgármester havi illetménye 1300 000 forint, havi
költségtérítését 195 000 forint.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
a főállású alpolgármester havi illetményének- és költségtérítésének összegéről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes kulturális tárgyú és
egyéb törvények módosításáról szóló T/17669 számú törvényjavaslat hatálybalépése esetén
megerősíti korábbi döntését, mely szerint a főállású alpolgármester illetménye a polgármester
illetményének 80%-a, melyre tekintettel 2022. január 1. napjától Gelencsér Ferenc József
főállású alpolgármester havi illetményét - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) és (3) bekezdése alapján - a polgármester illetményét alapul véve
1 040 000 forintban, a havi költségtérítését 156 000 forintban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
a társadalmi megbízatású alpolgármester havi illetményének- és költségtérítésének
összegéről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes kulturális tárgyú és
egyéb törvények módosításáról szóló T/17669 számú törvényjavaslat hatálybalépése esetén
2022. január 1. napjától Csobánczy Gábor társadalmi megbízatású alpolgármester havi
illetményét - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §
(2) és (3) bekezdése alapján - a polgármester illetményének 50%-át alapul véve 585 000
forintban, a havi költségtérítését 87 750 forintban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

