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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 21 -i ülése 5.
sz. napirendi pontja
A Közgyűlés tisztségviselői javadalmazásának meghatározása
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) figyelembevételével a megyei közgyűlési elnöki tisztség
csak foglalkoztatási jogviszonyban tölthető be, míg a megyei közgyűlési
alelnököket mind foglalkoztatási jogviszonyban állóként, mind társadalmi
megbízatásúként is meg lehet választani.
Az Mötv. szerint a foglalkoztatási jogviszonyban álló elnök és alelnök részére
illetmény, a társadalmi megbízatású alelnök részére pedig tiszteletdíj jár. Ezen
túlmenően mind az elnök, mind az alelnökök havi illetményük/tiszteletdíjuk 15%ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosultak.
A Közgyűlés elnöke megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult,
amelynek összege megegyezik a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi
kerületi önkormányzat polgármestere részére meghatározott illetmény 90%-ának
összegével. ( Mötv. 71.§.(3) bek.)
A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat
polgármestere illetményének összege megegyezik a helyettes államtitkár
törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői
illetménypótlékából álló illetményének összegével.( 747.878,-ft.)
Fentieknek megfelelően a közgyűlés elnöke havi illetménye 673.090,-ft. Az ezen
járandóság 15%-ában meghatározott költségtérítése pedig 100.964,-ft.
A Közgyűlés elnökének illetményét összegszerűen kell megállapítani a fentebb
ismertetett törvényi rendelkezések alapján, azaz a Közgyűlésnek nincs
mérlegelési lehetősége az elnök havi javadalmazásának összege tekintetében.
A megyei közgyűlés főállású alelnöke illetményének összegét a megyei közgyűlés
elnöke illetményének 70-90%-a közötti összegben állapítja meg a közgyűlés (
Mötv.80.§.(1) bek.).Ez esetünkben 471.163,-ft és 605.781,-ft közötti összeg.
A közgyűlés elnökével azonos módon a közgyűlés alelnökeit is megilleti a
költségtérítés, melynek havi mértéke az illetményük, tiszteletdíjuk 15%-a.
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Tekintettel arra, hogy a közgyűlés elnökének és alelnökeinek megválasztására az
alakuló ülésen kerül sor, az előterjesztésben rögzített határozati javaslatok a
neveket, valamint - a közgyűlés elnökének illetménye és költségtérítése
kivételével - az alelnökök javadalmazására vonatkozó összegeket nem
tartalmazzák.
Fent leírtak alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi határozatok
meghozatalát.
Határozati javaslat:
I. A Tolna Megyei Közgyűlés …/2014. (X.21.)
közgyűlési határozata
a közgyűlés elnöke
illetményének
és
költségtérítésének
megállapításáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
………………………………….közgyűlési elnök
illetményét megválasztásától kezdődően havi
bruttó 673.090,-forintban állapítja meg.
2. A Közgyűlés ………………………………….., a
közgyűlés elnöke részére az 1. pontban
megállapított havi illetménye 15%-ának
megfelelő összegű, havi bruttó 100.964,-forint
költségtérítést állapít meg.
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a
szükséges
adminisztratív
teendőkről
gondoskodjon.
Felelős: az 1-2. pont vonatkozásában dr. Bartos
Georgina megyei főjegyző
Határidő: azonnal

II. A Tolna Megyei Közgyűlés …/2014. (X.21.)
közgyűlési
határozata
………………..,
a
közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló
alelnöke illetményének és költségtérítésének
megállapításáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
……………..………………………foglalkoztatási
jogviszonyban
álló
közgyűlési
alelnök
illetményét megválasztásától kezdődően havi
bruttó………….forintban állapítja meg.
2. A Közgyűlés ………………………………….., a
közgyűlés alelnöke részére az 1. pontban
megállapított havi illetménye 15%-ának
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megfelelő összegű, havi bruttó………….forint
költségtérítést állapít meg.
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a
szükséges
adminisztratív
teendőkről
gondoskodjon.
Felelős: az 1-2. pont vonatkozásában dr. Bartos
Georgina megyei főjegyző
Határidő: azonnal

Szekszárd, 2014. október 17.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

