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Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármester illetményét többjogszabálv együttes alkalmazásával szükséges megállapítani
az alábbiak szerint:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban
Mötv.) 71. * (2)-(4) bekezdései a következőképpen rendelkeznek:
(2) A megyei jogú város polgármestere. a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
‚negbízatásának időtartanzára havonta illetménvre jogosult. amelynek összege megegyezik űz
államtitkárnak ci központi államigazgatási szervekről. valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szoló törvényben meghatározott alapilletménvéből.
illetniénykiegészítéséből és vezetői illeimémpótlékáhó! álló illetménvének összegéveL

(4) bckezdésJ) pontja értelmében a polgármester illetménve a (2) bekezdésben meghatározott
összeg 70%-a ci 10 001-30000fő lakosságszámú település polgármestere esetében.

Az Mötv. fentiek szerint felhívott utaló szabályai szerint a polgármester illetményének
meghatározásakor tehát mindenek előtt az államtitkár illetményét kell meghatározni. Ez a
következőképpen történik:

A központi államigazgatási szervekről. valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 5!. * (l)-(3) bekezdése értelmében az államtitkár
alapilletménye a köztisztviselői illetményalap tizenkétszerese, azaz jelenleg 463.800 forint.
Ugyanezen szakasz (2)-(3) bekezdései alapján az államtitkár egyrészt illetménykiegészitésre
jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50 %-a, azaz 231.900 forint. másrészt pedig
vezetői illetménypőtlékra jogosult. amelynek az összege az alapilletmény 65 %-a. azaz 301.470
forint. A fentiek alapján az államtitkár törvény szerint meghatározott illetménye tehát havi
bruttó 997i70 forint.

Az Mötv. fentebb felhívott rendelkezései értelmében a 10 001-30000 B lakosságszámú
település esetében a polgármester tön’énv szerint meghatározott illetménye az államtitkári
illetmény összegének 70 százaléka, azaz - kerekítés nélkül - havi bruttó 698.Ol9forint.
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Az Mötv. 71. * (6) bekezdése akként rendelkezik, hogy „A főáUósúpolgármesier, a társadalmi
megbizatású polgármester, ci megyei önkonnánvzw közgyűlésének elnöke havonta az
illetnzénvének, ;iszteletdüának 15 %-áhan meghatározott összegű költségtérutésre jogosult.

A közszolgálati tisztviselökröl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
értelmében az illetménvt, tiszteletdíjat összegszerűen. Száz forintra kerekitve keLl
megállapítani. Az illetmény összege tekintetében a Képviselő-testületnek nincs mérlegelési
lehetősége.

A fentiek alapján Kálmán Tibor polgármester illetménye - a kerekítés szabályai szerint -

havi bruttó 698.000 forint a költségtéritésének összege pedig havonta bruttó 104.700
forint.

A Kttv. 151. (1) bekezdése alapján a köztisztviselők cafetéria juttatásra jogosultak. Az Mötv.
73. -a kimondja. hogy „a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket
a közszolgálati tisztviselőkró? szóló to vénv állapítja meg. “ A Kttv. 225/L. * (1) bekezdése
pedig akként rendelkezik, hogy a polgánnesteri Jbglalkoztatási jogviszonyra megklelően
alkalmazni kel? — egyebek mellett - o tön’énv 151. -át, Vagyis cafetéda juttatásban kell
részesíteni a főállású polgármestert is. Ennek összege jelenleg évi bruttó 200 ezer forint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi
határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. (2), (4) és (6) bekezdései
alapján úgy dönt, hogy 2019. év október hó 13. napjától kezdődően Kálmán Tibor főállású
polgármester

a) illetményét havi bruttó 698.000 forint összegben,
b) költségtérítését havi bruttó 104.700 forint összegben,
e) a cafetéria juttatását pedig a mindenkori köztisztviselői eafetéria juttatás

összegévcl egyező összegben
határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzöt a szükségessé váló intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Támok Lászlóné jegyző

Békés, 2019. október 25.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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