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Tisztelt Képviselő-testület !

A Polgármester illetménYét, tiszteletdíját a Magyarorczág helyi önkormámyzatairól szóló20IL évi CLXXXIX. törvénY (a továbbiakban Ú'otu.) hataroziameg. A törvény szabályai
?9I7, januar l-jei hatállYal módosultak, a polgáóster illetme"fauplit az állarrúitkarilletménye képezi.

A f<Íállású Polgá_rmester illetményét illetve a társadalmi megbízatású polgármestertiszteletdíját az MÖtv. 71. §-a meghatározza, a Képviselő-testül"Út mérlegelési jogköre
nincs, A KéPviselŐ-testÜlet a tÖrvénymódosítás atupian határozatban rögzíti a polgármestert
megillető illetmény a Magyar Államkincstár értesítÉse céljából.

Mötv.
71, § (1) A JŐPolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult,
amelynek Összege megeglezik a miniszter központi államigazgatási szervelcről, valamint aKormónY tagjai és az államtitkárok io§aTasara szóló törvényben meghatározott
alaPilletménYéből, illetménykiegészítésébőt, éí vezetői illetménypótlékaiól áltó illetményénekÖsszegével. A főPolgórmester havonta az illetményénei:k ] So%-ában meghatórozottkal*égtérítésre, valamint a minisztert jogszabáty alapján megillető egyéb juttatásolcra
jogosult.
(2) A meglei jogú város polgármestere, a /ővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetmányre jogosult, amelynek összege megeglezik azÚllamtitkárnak a köz11_ont_i áIlamigazgatási szervekiű, vulamint a Korm|óny tagjai és azáIlamtitkárok jogáIltísúról szóló törvényben meghatdro;r;; aíapruetményéből,
ílktménykiegészítésébű és vezetőí illetménypótiékúból úilólilaményének isizegevel.
(3) A megYei ÖnkormónYzat közg,,űlésénÓE elndke megbízatásának időtartamára havontailletménYre jogosult, amelynek összege megegllezik a Q) Íekezdésben meghatározott illetmény
90%-ának összegével.
(4) A polgórmester illetménye a (2) bekezdésben meghatórozott össz,eg
b) 40%-a az 501-]500fő lakosságszám{l település págárinrt"re esetében;
(5) A tdrsadalmi megbízatdsú polgtírmestir haiorű o polgármester illetménye S7%_dvalmegeglező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egasiarú vag1l meghatúrozott részéről aképvíselő-testülethez intézett írúsbeli nyilatkozatával íemondhat.

Az áIlamtitkár illetményének összege: 997.170 Ft J

Ez alaPján a trársadalmi megbízatású polgármesterek illetménye illetve tiszteletdíja,költségtérítése az alábbiak szerint állapítható még:

Főállású polgármester Társadalmi megbízatású
polgármester

illetménye költségtérítése
(I5 %)

tiszteletdíja költségtérítése
(15 %)500 tő és az alaíli

lakosságszám3} Yo
299.15I.- Fí 44.873.- Ft I49.575.- Ft

TelePÜlésen jelenleg nincs polgármester,feladatokat az alpolgármester látja el, ezért azalpol gárme ster ti sztele tdíj ár ől, es koltségtéríté séről j avaslok dönteni,
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, Ax, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

/ Magyarország helyi Önkormányzatairől szőlő 20II. évi CLXXXIX. törvény 80. §_a a

h[?ffii}rjÍ"'n' 
szabáIYozzá a társad,almi megb ízatásű- alpolgármester tiszteletdíjrának

(2) A társadalmi megbízltású alpolgdrmester tiszteletdíjdt a képvíselő-testület úllapítja megúgy, hogy a,z nem haladhatja -ig i tdrrodrt-i *"ÓŰáiiri ihiirűrŐ-iiiűiőori, ,ou_át, A társadalmi megbízaűsú aípolgármester. a tizteletdíja egészéről vag,, meghatározottrészéről a kePviselŐ-testülethez n}azűt írásbeli nyilatkozatával lemondhat.(3) A főPolgármester-helyettes, a Jőállósú álpolgármester, a társadalmi megbízatúsúalPolgármester, a megyei kozgyűlés itelnake nav|onű az illetményének, tiszteletdíjának 15%_á b an me g h atáro zo tt ö s s zeg ű kö lts é gté ríté s re j ogo s ult.

A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 149.575.-ft,, ennek 90 %o-a 134.617 ._ft.,15 % kÖltségtérítés: 20,Ig2.-ft. 2016. november 
"I6-án 

u, utpoigar^ester tiszteletdíja g0 %_ban lett megállaPÍtva, költségtérítése pedig a tiszteletd íj ls'oÁ-ában került meghatátozásra,Javaslom az alpolgármester részér e az alábűitiszteletdrjai és köliségtérítést megál lapítari.

Határozati javaslat

1, VigantPetend kÖzség Öttkorrnányzata Képviselő-testülete Magyarország helyiÖnkormánYzatairől szőlő 20Il. évi CLXXXX. törvény 80. Ó (2) bekezdése értelmébenKardos Tibor alpolgarmester_tiszteletdíját2.017,.ianuű r. 
"up:,itoi 

havi 134.617 - Ft,_ban,azaz E, gY száz-harmincné gyezer-h atszéatizénhét forintban ilffi a me g.

2' VigántPetend kÖzség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyatország helyiÖnkormánYzatairŐL szőlő 2011. évi CLXXxx. tcirvény 80. § (3) bekezdése értelmébenKardos Tibor alPolgármester költségtérítését 2017,január 1 iapjátőlhavonta 20.192_ Ft,_b art, azaz Hűszezer e gy száz-kilencvenkJttő forintban airupi| u -" gMegbízza 
.a .jegYzőt, hogy intézkedjen az alpolgfum"rá."nurri' járandóságának rendszereskifizetése érdekében.

Hataidő: folyamatos
Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Kérem a Tisztelt KéPviselŐ-testÜletet, hogy az alpolgármester tiszteletdíjára ésköltségtérítésére vonatkozó döntést meghozni űveskedj enek.

Monostorap áti, 2077 .január 1 3.

Takács Lászlőné
jegyző


