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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
Tárgy: Javaslat a tisztségviselők illetményének és egyéb juttatásainak 
megállapítására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
A megválasztott polgármester illetményének és költségtérítésének  mértékét a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
pontosan meghatározza, így ebben a kérdésben a Képviselő-testületnek nem kell 
döntést hoznia.  A törvény szerint a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 
megegyezik a helyettes államtitkár a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetmény-
pótlékából álló illetményének összegével. A polgármester, a korábbi 30%-os 
mértékkel szemben a törvény rendelkezése szerint havonta az illetményének 15%-
ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
 
A törvény értelmében viszont az alpolgármesterek illetményének összegét -
melynek mértéke jelenleg 95%- a törvényi keretek között a Képviselő-testület a 
megválasztásukkor állapítja meg. Emellett az alpolgármesterek a törvény erejénél 
fogva -a korábbi 20%-os mértékkel szemben- az illetményüknek 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosultak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltaknak 
megfelelően állapítsa meg az alpolgármesterek illetményét, valamint -a korábbi 
ciklusok gyakorlatának megfelelően- a megválasztott tisztségviselők egyéb 
juttatásait. A javaslat szerinti egyéb juttatások lényegüket tekintve hasonlóak a 
korábbiakhoz, új eszközök, gépjárművek beszerzésére a jövőben szükség szerint 
kerül sor. 
 
 
 
 
Újpest, 2014. október 21. 
 
 
 
        Dr. Tahon Róbert 
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Határozati javaslat 
 
A képviselő-testület  
- Dr. Molnár Szabolcs Farkas főállású alpolgármester havi illetményének összegét 
2014. október 21. napjától a polgármester illetménye (Mötv. 71. § (2) bekezdés) 
90 %-ának megfelelő összegben állapítja meg, 
- Nagy István főállású alpolgármester havi illetményének összegét 2014. október 
21. napjától a polgármester illetménye (Mötv. 71. § (2) bekezdés) 90 %-ának 
megfelelő összegben állapítja meg, 
- Rádi Attila főállású alpolgármester havi illetményének összegét 2014. október 21. 
napjától a polgármester illetménye (Mötv. 71. § (2) bekezdés) 90 %-ának 
megfelelő összegben állapítja meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
Határozati javaslat 
 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy 
 
1, a polgármester 1 db középkategóriás személygépkocsi személyi használatára, 
valamint 1 db hordozható személyi számítógép, 1 db mobiltelefon és mobilinternet 
használatára jogosult, 
 
2, - az alpolgármesterek fejenként 1 db középkategóriás személygépkocsi személyi 
használatára, valamint 1 db hordozható személyi számítógép, 1 db mobiltelefon és 
mobilinternet használatára jogosultak. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


