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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) bekezdése értelmében 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 (a
továbbiakban: Törvény) meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és
a vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.
Az Mötv. 71. § (5) bekezdésében a társadalmi megbízatású polgármester havonta a
polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek
egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával lemondhat.
Az Mötv. 80. § (1) bekezdése értelmében a főállású alpolgármester illetményének
összegét a polgármester illetménye 70-90%-a közötti összegben a képviselő-testület
állapítja meg.
Ugyanezen szakasz (2) bekezdésében foglaltak alapján a társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem
haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A
társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíj egészéről vagy meghatározott
részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban:
Kttv.) 131. § (1) bekezdése értelmében az illetményt száz forintra kerekítve kell
megállapítani.
Fentiekben részletezettek alapján a főállású alpolgármester tiszteletdíja az alábbiak
szerint alakul:
A polgármester illetményének (997.170,- Ft) 70 %-a, azaz 698.019,- Ft és a 90
%-a, azaz 897.453,- Ft közötti összeg.
Ez alapján a főállású alpolgármester illetményét a képviselő-testületnek
698.019,- Ft és 897.453,- Ft közötti összegben kell megállapítania.
Reiner Roland főállású alpolgármester angol nyelvből komplex középfokú
nyelvvizsgával rendelkezik.
A Kttv. 141. §-ában foglaltak rendelkeznek az idegennyelv-tudási pótlékra való
jogosultság feltételeiről, valamint a pótlék mértékéről.
A Kttv. 141. § (6) bekezdése értelmében angol, francia, német, arab, kínai és orosz
nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár, komplex középfokú idegennyelv-tudási
pótlék mértéke nyelvvizsgánként az illetményalap 60 %-a, azaz 23.190,- Ft.
Ez alapján Reiner Roland alpolgármester 23.190,- Ft idegennyelv-tudási pótlékra
jogosult.
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A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja az alábbiak szerint alakul:
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja (ami a polgármester
illetményének 50 %-a, azaz 498.585,- Ft) 90 %-át (498.585,- Ft x 0,90 =
448.726,5 Ft), azaz 448.700,- Ft összeget nem haladhatja meg.
Döme Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester német nyelvből komplex
középfokú, továbbá latin nyelvből komplex alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik.
A Kttv. 141. §-ában foglaltak rendelkeznek az idegennyelv-tudási pótlékra való
jogosultság feltételeiről, valamint a pótlék mértékéről.
A Kttv. 141. § § (6) bekezdése értelmében angol, francia, német, arab, kínai és orosz
nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár, idegennyelv-tudási pótlék mértéke
nyelvvizsgánként az illetményalap 60%-a, azaz 23.190,- Ft.
Ez alapján Döme Zsuzsanna alpolgármester 23.190,- Ft idegennyelv-tudási pótlékra
jogosult.
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében a főállású alpolgármester és a társadalmi
megbízatású alpolgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15 %-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Mindezek alapján javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület Reiner Roland főállású
alpolgármester havi illetményét összegszerűen bruttó 897.400,- Ft, továbbá 23.190,- Ft
idegennyelv-tudási pótlékban állapítsa meg, továbbá kérem, hogy a költségtérítését
134.610,- Ft/hó összegben állapítsa meg.
Javaslom továbbá, hogy Döme Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester havi
bruttó illetményét 448.700,- Ft, továbbá 23.190,- Ft idegennyelv-tudási pótlékban
állapítsa meg, továbbá a költségtérítését 67.305,- Ft/hó összegben állapítsa meg.
Budapest, 2019. november 14.
Baranyi Krisztina s.k.
polgármester
I. Határozati javaslat:
1.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy 2019. november 14. napjától Reiner Roland főállású
alpolgármester havi bruttó illetményét összegszerűen 897.400,- Ft összegben,
idegennyelv-tudási pótlékát 23.190.,- Ft összegben állapítja meg.
Határidő: 2019. november 14.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
2.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy 2019. november 14. napjától Reiner Roland főállású
alpolgármester havi költségtérítését 134.610,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: 2019. november 14.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
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II. Határozati javaslat:
1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy 2019. november 14. napjától Döme Zsuzsanna társadalmi
megbízatású alpolgármester havi bruttó tiszteletdíját összegszerűen 448.700,- Ft
összegben, idegennyelv-tudási pótlékát 23.190,- Ft összegben állapítja meg.
Határidő: 2019. november 14.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
2.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy 2019. november 14. napjától Döme Zsuzsanna társadalmi
megbízatású alpolgármester havi költségtérítését 67.305,- Ft összegben állapítja
meg.
Határidő: 2019. november 14.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
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