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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 2016. december 28., illetve 2017. január 01. időponttal módosította az Mötv. 71. §ának, illetve 81. §-ának egyes rendelkezéseit.
Az Mötv. 71. § 2017. január 01. napjától hatályos (2) bekezdése értelmében a megyei jogú
város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának
időtartamára havonta illetményre jogosult, melynek összege megegyezik az államtitkárnak a
központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvényben (továbbiakban: Törvény) meghatározott
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és a vezetői illetménypótlékából álló
illetményének összegével.
A Törvény 51. § (1) bekezdése értelmében az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői
illetményalap 12-szerese, (2) bekezdése értelmében az államtitkár illetménykiegészítésre
jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a, (3) bekezdése értelmében az államtitkár
vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(továbbiakban: költségvetési törvény) 59. § (1) bekezdése értelmében a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti
illetményalap 2017. évben 38.650,- Ft.
Az illetményt/tiszteletdíjat összegszerűen kell meghatározni a vonatkozó hatályos jogszabályi
előírások alapján. Az illetmény/tiszteletdíj összege tekintetében (főpolgármester-helyettes, a
főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke illetményét, a társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját kivéve) nincs a képviselő-testületnek mérlegelési lehetősége.
Fentiekre figyelemmel a polgármester illetménye az alábbiak szerint alakul:
az államtitkár alapilletménye az
illetményalap
(38.650,Ft)
tizenkétszerese
- az államtitkár illetménykiegészítésre
jogosult, amelynek összege az
alapilletmény 50%-a
- az
államtitkár
vezetői
illetménypótléka az illetmény 65%-a
Összesen:
-

463.800,- Ft

231.900,- Ft
301.470,- Ft
997.170,- Ft

A Kttv. 131. § (1) bekezdése értelmében az illetményt száz forintra kerekítve kell
megállapítani.
A törvényi rendelkezések értelmében a polgármester havi bruttó illetménye 997.200,- Ft.
Az Möv. 71. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a főállású polgármester, a társadalmi
megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az
illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Tehát a polgármester (997.170,- Ft illetmény x 0,15 = 149.580) 149.580,- Ft/hó összegű
költségtérítésre jogosult.

Dr. Bácskai János polgármester komplex középfokú angol állami nyelvvizsgával rendelkezik.
A Kttv. 141. §-ában foglaltak rendelkeznek az idegennyelv-tudási pótlékra való jogosultság
feltételeiről, valamint a pótlék mértékéről.
A Kttv. 141. § (6) bekezdésének értelmében az angol, francia, német, arab, kínai és orosz
nyelvek tekintetében az idegennyelv-tudási pótlék alanyi jogon jár.
Ugyanezen szakasz (6) bekezdésének b) pontja értelmében komplex középfokú nyelvvizsga
esetén az idegennyelv-tudási pótlék mértéke nyelvvizsgánként az illetményalap 60%-a, azaz
23.190,- Ft.
Fentiekre figyelemmel a képviselő-testületnek dr. Bácskai János polgármester részére az
idegennyelv-tudási pótlékot meg kell állapítania.
A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester foglalkoztatási
jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között - a (2) bekezdés b) pontja
kivételével - választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester
tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.
A polgármester tekintetében az illetmény megállapítása a munkáltatói jogkör egyik esete,
ezért a képviselő-testületnek határozattal kell megállapítani a polgármester illetményét a
törvényi rendelkezések szerint 2017. január 01. napjától.
Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a törvényi rendelkezéseknek
megfelelően a polgármester havi bruttó illetményét összegszerűen 997.200,- Ft-ban,
idegennyelv-tudási pótlékát havi 23.190,- Ft-ban állapítsa meg, továbbá kérem, hogy a
költségtérítését 149.580,- Ft/hó összegben határozza meg.
Budapest, 2017. január 12.
dr. Ruzsits Ákos Jenő s.k.
aljegyző
Határozati javaslat:
1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. január 01. napjától dr. Bácskai János polgármester havi bruttó illetményét
összegszerűen 997.200,- Ft-ban, idegennyelv-tudási pótlékát havi 23.190,- Ft-ban
állapítja meg.
Határidő: 2017. január 26.
Felelős: dr. Ruzsits Ákos Jenő, aljegyző
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. január 1. napjától dr. Bácskai János polgármester havi költségtérítését 149.580,Ft-ban állapítja meg.
Határidő: 2017. január 26.
Felelős: dr. Ruzsits Ákos Jenő, aljegyző

