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Tisztelt Képviselő-testület!
I.

Kerényi Zsolt képviselő a szeptember 27-i ülésén bejelentette lemondását az
alpolgármesteri tisztségről, illetve írásban is tett lemondó nyilatkozatot.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény 1990. évi LXV. törvény 34. § (1)
bekezdésében foglalt rendelkezések szerint a képviselő-testület a polgármester
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére,
munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület
legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester
megbízatása megszűnik, ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja. Az alpolgármester a
polgármester irányításával látja el feladatait. Az alpolgármester megbízatása a
megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormányzati választáson települési
képviselőnek megválasztották, akkor az új képviselő-testület alakuló üléséig tart. Ha
az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselőnek nem
választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napjával
megszűnik.
Új alpolgármester választására mindenképpen szükség van, a polgármester
helyettesítése akadályoztatása esetén csak a testület tagjai közül választott
alpolgármester útján oldható meg. A hatályos szervezeti és működési szabályzat
szerint a testület csak egy alpolgármestert választ, a több, vagy nem képviselő
alpolgármester megválasztását is lehetővé tevő felvetéseim mindezidáig nem találtak
támogatásra.
Az korábbi testületi üléseken Kiss Béla képviselőt javasoltam alpolgármesternek, ő
sajnos nem kapta meg a szükséges számú támogató szavazatot. Az újabb személyi
javaslatomat az ülésen kívánom ismertetni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy új alpolgármester megválasztásával segítse
a polgármesteri és az önkormányzati munkát.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kerényi Zsolt képviselő
alpolgármesteri tisztségről való lemondása miatt társadalmi megbízatású
alpolgármesternek
….
képviselőt választja meg.
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II.
Az új alpolgármester juttatásaira a Városgazdálkodási Bizottság tehet javaslatot az
szmsz rendelkezése szerint.
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a köztisztviselői illetményalap
(38.650 Ft) és szorzószám segítségével állapítható meg. Az 1994. évi LXIV. törvény
szerint a 3000-nél kevesebb lakosú település esetén a szorzószám 4,5-6,5 közötti, ez
értelemszerűen alkalmazandó az ennél magasabb lakosságszámmal rendelkező
településekre is, mivel a törvény erről kifejezetten nem rendelkezik. Az alpolgármester
írásban benyújtott kérésére a tiszteletdíj megállapítása mellőzhető vagy a törvényben
foglaltaknál kisebb összegben is megállapítható.
Az alpolgármestert, választása szerint – az általa előlegezett, számlákkal igazolt
költségei megtérítése helyett – költségátalány illeti meg, aminek mértéke a tiszteletdíja
10-20%-ának megfelelő összeg lehet. Az újonnan megválasztott alpolgármesternek
nyilatkoznia kell arról, hogy kéri-e költségátalány megállapítását. Ha az
alpolgármester kéri ezt, annak mértékéről a képviselő-testület legkésőbb a következő
ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot,
az alpolgármestert a határozat meghozataláig a költségátalány törvényben
meghatározott minimális összege (tiszteletdíj10%-a) illeti meg.
A testület Kerényi Zsolt alpolgármesteri tiszteletdíját 251.000 Ft/hó összegben,
költségátalányát a tiszteletdíj 20%-ában, 50.200.-Ft/hó összegben állapította meg,
azonban az alpolgármesteri feladatok megvonása miatt a képviselői tiszteletdíjjal
azonos mértékű illetményre vált jogosulttá. A testület továbbá részére is biztosított
mobiltelefon-használatot 10.000,-Ft összegű költségkerettel.
Az október 18-i ülés előterjesztése kapcsán a Városgazdálkodási Bizottság Kerényi
Zsoltéval azonos mértékkel javasolta a juttatások megállapítását, így a határozati
javaslatban már a konkrét összegek szerepelnek.
Kérem a tisztelt testületet, hogy döntsön az alpolgármesteri juttatásokról.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …. társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a megválasztása napjától 251.000 Ft/hó
összegben, költségátalányát a mindenkori tiszteletdíja 20%-ában, állapítja meg.
2. A Képviselő-testület engedélyezi …. alpolgármester részére Dombóvár Város
Polgármesteri Hivatalának tulajdonát képező mobil telefon készülék és a hozzá
tartozó SIM kártya korlátozott forgalmú használatát hivatali és magáncélra
egyaránt, a használatba adott mobiltelefon-készüléken bonyolított forgalomhoz
10.000,-Ft/hó, azaz havi tízezer forint összegű költségkeretet biztosít. A
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költségkereten felüli forgalom díját az alpolgármester a Polgármesteri Hivatal által
kiállított számla ellenében köteles megtéríteni.
Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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