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Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43.§
(3) bekezdése szerint „ A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen (…) a polgármester
előterjesztése alapján megválasztja(…) az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről,
tiszteletdíjukról.”
Az Mötv. 80.§ (1) bekezdése szerint „A (…) a főállású alpolgármester (…) illetményének összegét (…) a
polgármester (…) illetménye 70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.”
A polgármester illetménye tekintetében az Mötv. 71.§ (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „A megyei jogú
város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta
illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló
illetményének összegével.”
A fentiekben hivatkozott rendelkezésekre figyelemmel javasolom, hogy a főállású alpolgármesterek
illetményét 673.100 Ft-ban állapítsa meg a Tisztelt Közgyűlés.
Az Mötv. 80.§ (3) bekezdése rendelkezik arról is, hogy a főállású alpolgármester havonta az illetményének
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdése, 80.§ (1) és (3)
bekezdései alapján, figyelemmel a 71.§ (2) bekezdésére
1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata alpolgármestereinek illetményét 2014. november 5.
napjával az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Dr. Széles Diána alpolgármester illetménye havi 673.100 Ft,
b) Dr. Barcsa Lajos alpolgármester illetménye havi 673.100 Ft,
c) Komolay Szabolcs alpolgármester illetménye havi 673.100 Ft.
2. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata alpolgármestereinek költségtérítését 2014. november
5. napjával az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Dr. Széles Diána alpolgármester költségtérítése havi 101.000 Ft,
b) Dr. Barcsa Lajos alpolgármester költségtérítése havi 101.000 Ft,
c) Komolay Szabolcs alpolgármester költségtérítése havi 101.000 Ft.
3. Felkéri a Szervezési és Jogi Főosztály vezetőjét, hogy az 1. és 2. pontban foglaltakkal kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Szervezési és Jogi Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2014. november 10.
Dr. Papp László
polgármester

