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Tárevalja: Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság

Előter'esztés

a Győr-Moson-Sopron JVIegyei Onkormányzat Közgyűlésének
2022. február 11-én tartandó ülésére

Tárgy: A közgyűlés elnöke, alelnökei illetményének megállapítása.

Tisztelt Közgyűlés!

A közgyűlés szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (XII. 15. ) önkormányzati rendelet III.
melléklete alapján a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság terjeszti a közgyűlés elé az elnök illetményének és
költségtérítésének megállapításával, módosításával kapcsolatos javaslatot.

2022. január 1-jével módosultak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvénynek (a továbbiakban Mötv. ) a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés etoöke
illetményének megállapítására vonatkozó rendelkezései.
A Mötv. 71. § (3) bekezdése alapján a megyei önkormányzat közgyűlésének ehiöke megbízatásának
időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben
meghatározott illetmény 90%-ának összegével. A 71. § (2) bekezdése kimondja, hogy a megyeijogú
város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára
havonta illetményrejogosult, amelynek összege 1.300.000 forint.
A 71. § (6) bekezdése alapján a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei
önkonnányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésrejogosult.

A fenti jogszabályváltozás alapján javasolom, hogy a közgyűlés - mint a közszolgálati tisztviselőkről
2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése szerint a munkáltatói jogok gyakorlója - az elnök
illetményét 1. 170.000 Ft-ban, a költségtérítését 175.500 Ft-ban állapítsa meg.

A Mötv. 80. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a főpolgármester-helyettes, a főállású
alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester,
a megyei közgyűlés elnöke illetménye 70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.
A 80. § (3) bekezdése alapján a főpolgármester-helyettes, a föállású alpolgármester, a társadalmi
megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

A fenti jogszabályváltozás alapján javasolom, hogy a közgyűlés az alelnökök illetoményét - az elnök
illetonényének 90%-a szerinti összegben - 1.053. 000 Ft-ban, a költségtérítését 157. 950 Ft-ban állapítsa
meg.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot vitassa meg és fogadja el.

Határozati javaslat L

1.) A Győr-Moson-Sopron JVIegyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 71. § (3)
bekezdése alapján 2022. január 1-től Németh Zoltánnak, a közgyűlés elnökének
illetményét 1.170.000 Ft-ban, azaz egymilliószázhetvenezer forintban állapítja meg.

2.) A közgyűlés 2022. január 1-től az elnök költségtérítését a Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján
175.500 Ft-ban, azaz százhetvenötezerötszáz forintban állapítja meg.



3.) A közgyűlés elnökét havonta illetményén felül a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 141. § (6) bekezdés c.) pontja alapján 5798 Ft nyelwizsgapótlék illeti
meg.

Határidő: 2022. február 11.
Felelős: dr. Malomsoki Ish^án jegyző

Határozati javaslat II.

1.) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 80. § (1)
bekezdése alapján 2022. január 1-től dr. Pető Péternek, a közgyűlés alelnökének
illetményét a közgyűlés elnöke illetményének 90 %-ában, 1.053.000 Ft-ban, azaz
egymillió-ötvenháromezer forintban állapítja meg.

2.) A közgyűlés 2022. január 1-től az alelnök költségtérítését a Mötv. 80. § (3) bekezdése
alapján 157.950 Ft-ban, azaz százötvenhétezer-kilencszázötven forintban állapítja meg.

Határidő: 2022. február 11.
Felelős: dr. Malomsoki István jegyző

Határozati javaslat III.

1.) A Győr-lVIoson-Sopron Megyei Onkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXK. törvény (a továbbiakban Mötv.) 80. § (1)
bekezdése alapján 2022. január 1-től Ivanics Ferencnek, a közgyűlés alelnökének
illetményét a közgyűlés elnöke illetményének 90 %-ában, 1.053.000 Ft-ban, azaz
egymillió-ötvenháromezer forintban állapítja meg.

2.) A közgyűlés 2022. január 1-től az alelnök költségtérítését a Mötv. 80. § (3) bekezdése
alapján 157.950 Ft-ban, azaz százötvenhétezer-kilencszázötven forintban állapítja meg.

Határidő: 2022. február 11.
Felelős: dr. Malomsoki István jegyző
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a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság elnöke
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