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Tisztelt Képviselő-testület!
A főállású polgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény meghatározza, a Képviselő-testületnek mérlegelési jogköre nincs.
A jogszabályban meghatározott rendelkezések alapján a megállapítható tiszteletdíj összegét a
táblázat tartalmazza.
Társadalmi
polgármester
költségtérítése tiszteletdíja
74. 788 Ft
22. 436 Ft
44. 873 Ft
149. 576 Ft

Főállású polgármester
illetménye
500 fő lakosságszám alatt
149. 576 Ft
501-1500 fő lakosságszám 299. 151 Ft
között

megbízatású
költségtérítése
11. 218 Ft
22. 436 Ft

Kékkút településen a polgármesteri tisztség főállásban került betöltésre, a polgármester
részére a 2014. évi önkormányzati választásokat követően 149.576,-Ft illetmény és 22.436,-Ft
költségtérítés került megállapításra, mely összegtől eltérni nem lehet.
A település jelenlegi polgármestere ezt a feladatát több mint 7 éve ellátja, a település
lakossága a 2014. évi októberi önkormányzati választások során is bizalmat szavazott Pék
László polgármesternek, ezzel is elismerve a településen, a település érdekében végzett
munkáját.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H.§-a szerint,
állapítható meg a polgármester részére jutalom.
„225/H. §360 (1) A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a
polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A
jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy
tiszteletdíj hathavi összegét.
(2) Ha a polgármesteri tisztség év közben keletkezik vagy szűnik meg, az (1)
bekezdésben meghatározott jutalom időarányos része állapítható meg.”
Tekintettel a fent hivatkozott jogszabályra javaslom, hogy Pék László főállású polgármester
részére jutalom kerüljön megállapításra.

Határozati javaslat:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
……./2014. (….) HATÁROZATA
A polgármester jutalmának megállapításáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pék László, főállású polgármester részére
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H.§-a alapján jutalmat
állapít meg, melynek összege a polgármester illetményének ….. havi összege, …………-Ft.
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester jutalmának
kifizetése iránt.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester
Határidő: 2015. július 30.

