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Tisztelt Képviselő-testület!
I. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. §-a alapján a képviselőtestület a polgármester illetményéről a polgármester megválasztását követő első ülésén
dönt.
A polgármester illetménye a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap (38.650 Ft) és a
10.000-nél több lakosú település, valamint körzetközponti feladatot ellátó
önkormányzat esetén meghatározott szorzószám (12,5-13,5) szorzataként
meghatározott összeg (483.125-521.700 Ft/hó). Javaslom a korábbi polgármesteri
illetménnyel azonos összeg, 521.700 Ft/hó elfogadását. Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a polgármester illetményét a választástól kell megállapítani.
Ugyanezen törvény szerint a polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával
összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni.
A polgármestert, választása szerint költségátalány illeti meg, amelynek mértéke a
polgármester illetményének 20-30%-ának megfelelő összeg (max. 156.510 Ft/hó).
Polgármester úr, a korábbiakhoz hasonlóan, költségátalány megállapítását kérte.
Amennyiben a képviselő-testület bármely okból a mai nap nem hoz határozatot, a
polgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a
költségátalány minimális összege illeti meg. A település nagyságára, körzetközponti
feladataira tekintettel, javaslom szintén az előző polgármesternek juttatott 156.500
Ft/hó költségátalány elfogadását.
Fentieken kívül javaslom a Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő Ford Mondeo
személygépkocsi – ugyancsak az eddigiekkel azonosan – korlátozás nélküli,
magáncélú használatának engedélyezését. A munkavégzés helyétől, időtartamától
függően előfordulhat, hogy a polgármester a gépkocsit maga vezeti, sok esetben a
magántevékenység kapcsolódik a polgármesteri tisztségben ellátott tevékenységhez,
nehezen elkülöníthető, emiatt javaslom, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá a
magáncélú használathoz.
Az autó után 2009. február elsejétől a gépjárműadóról szóló törvény alapján kell adót
fizetni, személyi jövedelemadó szempontjából a magáncélú használat után nincs
fizetési kötelezettség.
II. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja szintén a köztisztviselői
illetményalap és szorzószám segítségével állapítható meg. Az 1994. évi LXIV. törvény
szerint a 3000-nél több lakosú település esetén a szorzószám 4,5-6,5 közötti. Az
alpolgármestert – amennyiben kéri -, szintén költségátalány illeti meg, aminek
legmagasabb mértéke a tiszteletdíj 20%-a lehet. A képviselő-testület utoljára 2008-ban
a 20/2008.(I.28.) számú határozatával a társadalmi megbízatású alpolgármesternek
251.000 Ft/hó tiszteletdíjat, és 50.200.-Ft költségátalány állapított meg.
Fentiek vonatkoznak a nem képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre
is.

A polgármesteri illetményhez és költségátalányhoz hasonlóan, itt is javaslom az
előzővel azonos összegű mértékek elfogadását.
I.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Loránd
polgármester illetményét megválasztása napjától 521.700 Ft/hó összegben,
költségtérítését az illetmény 30%-ában, 156.500 Ft/hó összegben állapítja meg.
2. A képviselő-testület engedélyezi Szabó Loránd polgármester részére – a
Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala tulajdonában lévő – BIT-249
rendszámú, FM65774 motorszámú Ford Mondeo személygépkocsi korlátozás
nélküli magáncélú használatát.
II.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……………………
…………….. társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a
megválasztása napjától 251.000 Ft/hó összegben, költségátalányát a tiszteletdíj
20%-ában, 50.200.-Ft/hó összegben állapítja meg.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……………………
…………….. társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a
megválasztása napjától 251.000 Ft/hó összegben, költségátalányát a tiszteletdíj
20%-ában, 50.200.-Ft/hó összegben állapítja meg.
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