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Módosító iavaslat

Dr. Kövér László

az Országgyű lés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 40. § (1)
bekezdése alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CXXXIX.
törvény módosításáról szóló T/7408. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat I. § a következők szerint módosuljon :

»1• §

((1)] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv .) 71 . § [-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki :

„(4a) A (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott polgármesteri illetményt a
képviselő-testület az önkormányzat saját bevételei terhére legfeljebb 30%-ka l
megemelheti.]” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

[(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg]

a)40%-ával, az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében :,

b) 50%-ával, az 501-1500fő lakosságszámúterülés polgármestere esetében ;

c)60%-ával, az 1501-5 000fő lakosságszámú település polgármestere esetében ;

d) 65%-ával, az 5001-10 000 fő lakosságszámú településpolgármestere esetében;

e) 70%-ával, a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében ;
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f) 80%-ával, a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében .

[(2) Az Mötv. 71. § (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50% -
ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, amelynek egészérő l vagy meghatározott
részéről a képviselő- testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat . A (4)
bekezdés a) és b) pontjában meghatározott polgármesteri illetmény alapján jár ó
tiszteletdíjat a képvisel ő-testület az önkormányzat saját bevételei terhére legfeljebb 30% -
kal megemelheti.] ""

Indokolá s

A kormánypártok különböző képviselői ebben a ciklusban már harmadszor futnak nek i

eredménytelenül annak, hogy végre a kistelepülések polgármestereinek illetményével

kezdjenek valamit . Sem Boldog István javaslata, sem pedig a 2015 . június 9-én benyújtott, máig

le nem zárt javaslat nem vezetett eredményre, a kormánytöbbség érdemben nem állt ki a

kistelepülések polgármesterei mellett .

A most benyújtott törvényjavaslat is elfogadhatatlan "megoldást" tartalmaz, gyakorlatilag akkor

kerülhet sor az 1500 fős vagy annál kisebb lakosságszámú településeken a polgármesteri

illetmény emelésére, ha az önkormányzat azt a saját bevételeib ől biztosítja. Ez azt jelenti, hogy

a jól működő , ám kevés bevétellel rendelkező , valamint a feladataik finanszírozásával is nap i

szinten küszköd ő önkormányzatok nem lennének képesek az illetményemelést finanszírozni ,

vagyis az ő fizetésük nem emelkedhetne. Magyarul: azok a polgármesterek kaphatnának csak

emelést, amelyek ennek érdekében akár önkormányzati adóik emelésével produkálnána k

magasabb önkormányzati bevételt . Ráadásul mindez könnyen vezethetne az egyes települése k

feladataihoz és a polgármesterek ehhez igazodó felelősségéhez képest aránytalan

illetményekhez.

Ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan .

A módosító javaslat azt biztosítja, hogy a település nagyságához, lakosságszámához képest

arányosan növekedjen a garantált polgármesteri illetmény :

a) 20%-ról 40%-ra, az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében ;

b) 40%-ról 50%-ra, az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében ;

c) 60%-ban részesülne külön kategóriaként az 1501-5000 fő lakosságszámú települé s
polgármestere ;
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d) 65% lenne új kategóriaként az 5001-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere
esetében ;

e) 70% marad a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

f) 80% marad a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.

Az emelés a törvény erejénél fogva következik be, fedezetét a központi költségvetés a

társadalmi megbízatású polgármester részére is biztosítani köteles, ezért a törvényjavaslatbó l

egyúttal elhagyható a Mötv. 71 . § (5) bekezdésének módosítása .

Mint minden más esetben, most is érdemes megfontolni és figyelembe venni a településvezetők

szakmai érveit és véleményét .

Budapest, 2015. november 18 .

MSZP

Szabó Sándor

MSZP

Teleki László

MSZP MSZP
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