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Polgármester illetményének megállapítása
Pék László, polgármester
Nagy Éva igazgatási ügyintéző
Jogszabállyal nem ellentétes

Előterjesztő
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2017. (II.15.) számú határozatával a
polgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjával 299.151 Ft-ban, költségtérítését 44. 873
Ft-ban állapította meg.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Főigazgatója a Miniszterelnökség szakmai állásfoglalás
alapján törvényességi felügyeleti jogkörében felülvizsgálta a polgármesterek és az alpolgármesterek illetményét, tiszteletdíját és költségtérítését megállapító képviselő-testületi határozatokat.
A vizsgálat megállapította, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/L. § (1) bekezdése alapján a polgármester jogviszonyára a
Kttv. 131. § (1) bekezdését alkalmazni kell. E szerint a kormánytisztviselő, a kormányzati
szolgálati viszonya alapján havonta illetményre jogosult, melyet száz forintra kerekítve kell
megállapítani.
A kerekítés nem minősül munkáltató intézkedésen alapuló, általánostól eltérő illetménymegállapításnak.
A kerekítési szabály a fentiek alapján valamennyi polgármester illetményének megállapítása
során alkalmazandó, ezért ismételten szükséges döntést hozni a polgármestert megillető illetményről.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv. 71.

§ (4) bekezdése alapján a polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg.
A Mötv. 71. § (5) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású polgármester a polgármester
illetménye 50 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult.
A Mötv. 71. § (6) bekezdése, illetve a 80. § (3) bekezdése alapján a főállású polgármester,
alpolgármester és a társadalmi megbízatású polgármester, alpolgármester havonta illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
A 15%-os költségtérítés mértékének alapja minden esetben a törvényben meghatározott tiszteletdíj.
A költségtérítésről jogszerűen nem lehet lemondani.

Határozati javaslatok:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
……./2017. (….) HATÁROZATA
A polgármester illetményének megállapításáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pék László, polgármester illetményét a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 71. § (5) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől havi 299.200 Ft-ban állapítja meg.
A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 44.873 Ft – illetményének 15
%-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.
Utasítja az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester járandóságai havi rendszerességgel történő kifizetése iránt.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester
Határidő: azonnal

