Kiegészítés a 4. számú, Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri
határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati
ügyekben tárgyú előterjesztéshez
A kiegészítés előterjesztője: dr. Szabó Péter jegyző
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása a 2022. január 1-jén
hatályba lépő jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán
Dombóváron Pintér Szilárdot főállású polgármesterként választották meg
polgármesternek (a polgármesteri jelöltség bejelentésére szolgáló nyomtatványon úgy
nyilatkozott, hogy a polgármesteri tisztséget főállásúként kívánja ellátni).
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban:
Kttv.) szerint a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület
és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A
polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, amely
2019-ben a választás utáni első rendes ülésen összegszerűen meghatározta az
illetményét és a költségtérítését a választás napjától kezdődően, bár a szerepe ebben
formális, mérlegelési joga nincs, mivel az önkormányzati törvény pontos rendelkezik e
tekintetben. A törvényhozó célja ezzel az, hogy a lakosságszámhoz igazodóan az
azonos kategóriájú önkormányzati vezetők illetménye egyforma legyen. A törvény és
a testület döntése alapján polgármester úr 2019. október 13. napjától 698.000,-Ft/hó
illetményre, valamint az illetménye 15%-át kitevő 104.700,-Ft/hó költségtérítésre
jogosult.
Az Országgyűlés 2021. december 14-én elfogadta az egyes kulturális tárgyú és egyéb
törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely az önkormányzati törvényt is
módosítja a polgármesteri fizetések kapcsán (az elfogadott törvény kihirdetésére még
nem került sor) 2022. január 1-jétől. A viszonyítási alap az eddigi 997.200,- Ft-ról 1,3
millió Ft-ra emelkedik, a százalékos arány pedig 70-ről 75%-ra (10001-30000
lakosságszámú település polgármestere esetében). Polgármester úr havi illetménye így
havi 975.000,-Ft lesz, a költségtérítése pedig ennek 15%-a, azaz 146.250,- Ft.
A fentiek alapján kérem, hogy polgármester úr illetményét és költségtérítését 2022.
január 1. napjától a határozati javaslat szerint szíveskedjenek elfogadni arra az esetre,
amennyiben a törvénymódosítás hatályba lép.
Határozati javaslat
Pintér Szilárd főállású polgármester illetményének és költségtérítésének 2022.
január 1-jétől történő megállapításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Pintér
Szilárd főállású polgármester 2022. január 1. napjától 975.000,-Ft/hó illetményre,
valamint 146.250,-Ft/hó költségtérítésre jogosult, amennyiben a Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a ennek megfelelően
módosul 2022. január 1-jétől.
A Képviselő-testület felkéri
intézkedéseket tegye meg.
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