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Tisztelt Közgyűlés!
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.) állapítja meg a helyi
önkormányzat képviselő-testületével foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester
díjazására vonatkozó szabályokat.
A képviselő-testület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított
illetményalap és a Pttv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott szorzószám szorzataként,
összegszerűen határozza meg.
A Pttv. 13. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a polgármester foglalkoztatási
jogviszonyára alkalmazni kell a Ktv. egyes rendelkezéseit.
A Ktv. 43. § (1) bekezdése értelmében az illetményalapot a közszolgálati érdekegyeztetés
keretében kialakított állásfoglalás figyelembevételével évente az állami költségvetésről szóló
törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 56. §-a
alapján 2008. január 01. napjától a közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak illetménye
megállapításának alapjául szolgáló, a Ktv. 43. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
illetményalap - a korábbi 36.800 forintról 5 %-kal - 38.650 forintra emelkedett.
A Pttv. 3. § (4) bekezdése szerint a polgármester illetményének emeléséről - a száznál
kevesebb lakosú község kivételével a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
bizottság javaslatára - a képviselő-testület jogosult dönteni. Tájékoztatom a Tisztelt
Közgyűlést, hogy az Ügyrendi Bizottság a javaslatot megtárgyalta, és a 8/2008. (II. 14.) ÜB
határozatával a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 33. §-a szerint
a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, munkabérét
a jogszabály keretei között határozza meg.
Polgármester Úr illetményét DMJV Közgyűlése a 228/2006. (X. 12.) Ö.h. határozatában
2006. október 1. napjától 552.000 Ft/hó összegben állapította meg.
Ez az összeg a Pttv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján került meghatározásra, az
alábbiak szerint:
A polgármester illetménye megyei jogú városi önkormányzat esetén a Ktv. 43. §-ának (1)
bekezdésében megállapított illetményalap és a Pttv.-ben meghatározott szorzószám
(14,0-15,0) szorzata.
Polgármester Úr tekintetében a Közgyűlés úgy döntött, hogy illetményét a 15,0 szorzószám
alapján állapítja meg, így annak összege 552.000 Ft (15,0 x 36.800 Ft = 552.000 Ft).
A költségvetési törvényben meghatározott, 2008. január 01. napjával hatályba lépő
illetményalap emelkedés kihat a polgármester illetményének meghatározására is, annyiban,
hogy annak megállapításánál 2008. január 01. napjától a 38.650 Ft-os illetményalapot kell
figyelembe venni.
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Az illetményalap összegének 5 %-os mértékű emelkedésére tekintettel javaslom, hogy
Polgármester Úr illetménye 15-ös szorzószámmal kalkulálva 579.750 Ft/hó összegben
kerüljön megállapításra.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
Az Ügyrendi Bizottság előterjesztésére az 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) és (4) bekezdései,
valamint az 1990. évi LXV. törvény 33. §-a alapján
1. Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere, Kósa Lajos illetményét 2008. január 01.
napjától 579.750,- Ft/hó összegben állapítja meg.
2. Felkéri a jegyzőt a polgármester illetményének folyósításához szükséges munkáltatói
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a jegyző

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2008. január 31.
Dr. Papp László
az Ügyrendi Bizottság elnöke

D:\Testulet\Testulet_tartalom\Testuletianyagok\Közgyűlés\2008.02.21\5\1136.DOC

