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Mezőtúr Város volt alpolgármesterének elmaradt illetményének, költségtérítésének
elfogadásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az 58/2020.(V.13.) polgármesteri határozat alapján a képviselő-testület tagjai közül alpolgármesternek
Szűcs Dániel került megválasztásra.
A 60/2020.(V.13.) polgármesteri határozatban került megállapításra az alpolgármester illetménye,
költségtérítéssel és nyelvvizsga pótlékkal együtt 672.077 forintban.
Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 26.§-a
2022. január 1-i hatályba lépéssel módosította Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) és (4) bekezdéseit a polgármesteri illetmény
megállapításának vonatkozásában, így a módosítás következtében szükségessé vált megállapítani
2022. január 1-i hatállyal Szűcs Dániel akkori alpolgármester úr havi illetményét, és havi
költségtérítését is az Mötv. 79. § (2) bekezdése, illetve 80. § (1) és (3) bekezdései alapján.
A Mötv. „80.§ (1) 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.
(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a
megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.”
A fenti jogszabály alapján a 2022. január 27-i rendes képviselő-testületi ülés elé beterjesztésre került
Szűcs Dániel akkori alpolgármester illetménye és költségtérítésének elfogadása, mely előterjesztést a
képviselő-testület levette napirendi pontjai közül.
Az alpolgármester illetményére és költségtérítésére vonatkozó előterjesztés a 2022. február 24-i rendes
képviselő-testületi ülésre is beterjesztésre került, melyet a képviselő-testület nem fogadott el.
Figyelemmel a fent hivatkozott jogszabályváltozásra a polgármesteri illetmény kapcsán, szükséges
visszamenőlegesen, 2022. január 1-jétől átvezetni a módosítást megfelelően alpolgármester úr havi
illetménye, és költségtérítése vonatkozásában.
A fentiek alapján 2022. január 1-jétől Szűcs Dániel volt alpolgármester úr havi illetményét bruttó
809.250 forintban, havi költségtérítését bruttó 121.388 forintban, idegennyelv-tudási pótlékát bruttó
5.798 forintban kellett volna megállapítani a fent hivatkozott törvényi előírásokkal összhangban.
A képviselő-testület mulasztásban megnyilvánuló törvénysértése miatt Szűcs Dániel volt
alpolgármester illetménye és költségtérítése a 60/2020.(V.13.) polgármesteri határozatban elfogadottak
szerint maradt érvényben, így 2022. január 01-2022. július 20. között nem a törvényben
meghatározottak szerint került az illetmény számfejtésre.

2
Városunkban 2022. július 17-én időközi polgármester választásra került sor. Az időközi polgármester
választást Szűcs Dániel a FIDESZ-KDNP jelöltje nyerte meg.
Szűcs Dániel volt alpolgármester tisztségéről 2022. július 20. napjával lemondott, így az illetmény és
költségtérítésének elszámolása végett haladéktalanul szükséges az elmaradt illetményének és egyéb
járandóságainak számfejtése, rendezése.
Amennyiben a képviselő-testület a határozati javaslatban foglaltakat nem fogadja el a Mötv. 132. § (4)
bekezdés a) pontja figyelembevételével Munkaügyi Bírósághoz kell fordulnom. Ebben az esetben az
önkormányzat költségvetését tovább terhelhetik a bírósági eljárási költségek, valamint a döntés
értelmében várható kamatok összege.
Szűcs Dániel volt alpolgármester illetménye és költségtérítése a 2022. költségvetésben tervezésre
került.
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat
elfogadását.

Mezőtúr, 2022. augusztus 24.
dr. Enyedi Mihály
jegyző
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Határozati javaslat
Mezőtúr Város Önkormányzata
______/2022.(VIII.25.) képviselő-testületi határozata
Mezőtúr Város
elfogadásáról

volt

alpolgármesterének

elmaradt

illetményének,

költségtérítésének

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §. (1) és (3) bekezdéseire figyelemmel, továbbá a Közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 1. § (1) bekezdésének b) pontja, 225/A. §. (1)-(2)
bekezdései, 225/K. § (1) bekezdése, továbbá 225/L §. (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot
hozza:
1. Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szűcs Dániel volt alpolgármester illetményét
2022. január 1. napjától 2022. július 20. napjáig havi bruttó 809.250 Ft-ban, azaz havi bruttó
nyolcszázkilencezer-kettőszázötven forintban állapítja meg.
2. Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szűcs Dániel volt alpolgármester
költségtérítését 2022. január 1. napjától 2022. július 20. napjáig havi bruttó 121.388 Ft-ban, azaz
havi bruttó százhuszonegyezer-háromszáznyolcvannyolc forintban állapítja meg.
3. Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szűcs Dániel volt alpolgármester idegennyelvtudási pótlékát 2022. január 1. napjától 2022. július 20. napjáig havi bruttó 5.798 Ft-ban, azaz havi
bruttó ötezer-hétszázkilencvennyolc forintban állapítja meg.
4. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy Szűcs Dániel volt
alpolgármester illetményével, költségtérítésével és idegennyelv-tudási pótlékával összefüggő
személyügyi, pénzügyi, és adminisztratív intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
dr. Enyedi Mihály jegyző

A határozat végrehajtásában közreműködik:
Önkormányzati és Jogi Osztály
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1. Szűcs Dániel polgármester, Helyben
2. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
3. dr. Balla Vilmos aljegyző, Helyben
4. Képviselő-testület tagjai, Helyben
5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
6. Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság, 5002 Szolnok, Liget út 6.
7. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztály, Helyben
8. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi Osztály, Helyben
Mezőtúr, 2022. augusztus 25.

Szűcs Dániel
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

