Balatonakarattya Község Önkormányzat
Polgármester

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Balatonakarattya, 2017. szeptember 19.
Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 20-ai rendkívüli testületi ülésére.

Tárgy: A POLGÁRMESTER ÉS ALPOLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA.
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
Előkészítette: Lukács Tamásné kirendeltség-vezető

Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprém Megyei Kormányhivatal a Miniszterelnökségtől érkezett szakmai állásfoglalás
alapján törvényességi felügyeleti jogkörében felülvizsgálta a polgármesterek és az
alpolgármesterek illetményét, tiszteletdíját és a költségtérítését megállapító képviselő-testületi
határozatokat.
A vizsgálat megállapításairól, valamint a feltárt jogszabálysértések megszüntetése érdekében
szükséges intézkedésekről tájékoztatott.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/L.
§ (1) bekezdése alapján a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára a Kttv. 131. § (1)
bekezdését alkalmazni kell. Eszerint a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati viszonya
alapján havonta illetményre jogosult, melyet száz forintra kerekítve kell megállapítani. A
kerekítés nem minősül munkáltatói intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő illetménymegállapításnak. A kerekítési szabály a fentiek alapján valamennyi polgármester illetményének
megállapítása során alkalmazandó, ennek hiányában ismételten szükséges döntést hozni a
polgármestert megillető illetményről.
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) a 15 %-os költségtérítés mértékének alapja – az esetleges lemondó nyilatkozattól
függetlenül – minden esetben a törvényben meghatározott tiszteletdíj, az nem a
lemondás miatt csökkentett összeg figyelembe vételével számítandó.
b) a költségtérítésről jogszerűen nem lehet lemondani. Ha ilyen lemondás történt, a
határozat visszavonása szükséges, s meg kell állapítani a törvény alapján az érintettet
megillető költségtérítés összegét.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, és elfogadni
szíveskedjenek.

Tisztelettel:
Matolcsy Gyöngyi
polgármester

Határozati javaslat:
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
…../2017. (IX.20.) önkormányzati határozata
Matolcsy Gyöngyi polgármester havi illetményéről
1. Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Matolcsy Gyöngyi
polgármester asszony
a) illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 71.
§ (4) bekezdés b) pontjába foglaltak alapján száz forintra kerekítve – bruttó
398 900,- Ft/hó összegben;
b) a képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről értesítse a Magyar
államkincstár illetékes irodáját.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgár Beatrix jegyző
Határozati javaslat:
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
…../2017. (IX.20.) önkormányzati határozata
Rozs Péter alpolgármester havi illetményéről
1. Balatonakarattya község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rozs Péter
alpolgármester
a) illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 71. §
(4) bekezdés b) pontjába foglaltak alapján száz forintra kerekítve – bruttó 359 000,Ft/hó összegben;
b) a képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről értesítse a Magyar államkincstár
illetékes irodáját.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgár Beatrix jegyző

