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E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2008. április 24-i nyilvános ülésére

Tárgy: Alpolgármesterek elismerése

Előterjesztő: Koppányi Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Benczik Zsolt irodavezető

Megtárgyalja:Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képvise-
lők tiszteletdíjáról szóló – módosított – 1994. évi LXIV. törvény rendelkezik a polgár-
mester díjazásáról, valamint a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatá-
sairól. A törvény 4. § (4) bekezdés második mondata szerint a polgármester illetmé-
nye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat, mely miatt nyilvános ülésen tár-
gyalandó. A polgármesteri illetmény és jutalom, valamint az alpolgármesteri tiszte-
letdíj megállapítására Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 8/2007.(IV.16.) Kt. rendelet (továbbiakban:SzMSz) 33. § (9) bekezdé-
se szerint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság előterjesztést készít a Képvise-
lő-testület ülésére. Ezen tárgyú napirend előterjesztője a bizottság elnöke.

A fent hivatkozott törvény 4/A. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület határoza-
tával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett
munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármes-
ter illetményének, illetve tiszteletdíjának hat havi összegét. Szintén az SzMSz 35. § (9)
bekezdés értelmében a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásával egyidőben a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság előterjesztése alapján dönt a polgármester
jutalmazásáról, melynek fedezetét a költségvetési rendeletben kell tervezni. Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2009. évi költségvetéséről és végre-
hajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2009. (II.16.) Kt. rendeletében a
Polgármesteri Hivatal 5. Cím személyi juttatásai között polgármesteri és alpolgármes-
teri jutalom céljára 4.136.000,- Ft került betervezésre.

Az elmúlt évben Tapolca Város Önkormányzatára jelentős feladatok, kötelezettségek
hárultak. Az Önkormányzatra komoly terheket rótt a tavalyi költségvetési törvény, és
ez a folyamat gazdasági folyamatok világméretű válságával összefüggésben még ne-
hezebb helyzetbe hozza az önkormányzatokat. A központi költségvetés önkormány-
zati alulfinanszírozása mellett mégis sikerült a város már korábban vállalt kötelezett-
ségeit határidőre teljesíteni, valamint további vállalásokkal sikeres pályázatokat be-
nyújtani, melynek keretében a fejlesztések újabb üteme valósulhat meg. A nagyobb
projektek mellett útfelújítások, építési beruházások és intézményi karbantartások tud-
tak megvalósulni likviditási gondok nélkül. Jelentős pénzügyi műveletet és fejlesztési
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forrást jelentett 2008. évben a kötvénykibocsátás több mint egy milliárd Forint ösz-
szegben, amelynek elmúlt évi hozadéka meghaladta a 160 millió Forintot.

Tapolca Város néhai Polgármestere jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében,
hogy e nehéz gazdasági környezetben városunk vállalt kötelezettségeit teljesíteni tud-
ja. Az Ő halálával alpolgármester urakra olyan mértékű felelősség hárult, melyet a
gyász okozta trauma ellenére is viselni kellett és a folyamat zökkenőmentességét biz-
tosítani a város életében. A folyamat eredményességét mindennél jobban igazolja,
hogy a 2008. évet is sikerült hitelfelvétel nélkül lezárni.

Fentiek alapján a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2009. április 21-i ülésén az
előterjesztést megtárgyalta és egyhangú döntése alapján, kiemelkedő munkája elis-
meréseként Sólyom Károly alpolgármester úrnak 4 havi tiszteletdíjának megfelelő
összeget javasolt jutalmazás céljára, Marton József alpolgármester úrnak pedig 2 havi
tiszteletdíjának megfelelő összeget javaslt jutalmazás címén kifizetésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLATOK

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Sólyom Károly alpolgármester részére – 2008. évi
munkája elismeréséül – 4 havi tiszteletdíjának megfe-
lelő, bruttó 1.004.800,-Ft, azaz Egymilliónégyezer-
nyolcszáz Ft összegű jutalmat állapít meg.

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Marton József alpolgármester részére – 2008. évi
munkája elismeréséül – 2 havi tiszteletdíjának megfe-
lelő, bruttó 502.400,-Ft, azaz Ötszázkettőezer-
négyszáz Ft összegű jutalmat állapít meg.

T a p o l c a, 2009. április 23.

Koppányi Ferenc sk.
a Pénzügyi és Településfejlesztési

Bizottság elnöke


