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J A V A S L A T  
a polgármester egyéb béren kívüli juttatásának megállapítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választását követően jogszabály 

alapján a polgármester részére megállapítható illetményének és költségtérítésének összege 

2014. október 13-ától jelentős mértékben (illetménye 73.100.- Ft, költségtérítése 89.235.- Ft) 

csökkent. Az illetmény összegének tekintetében a Képviselő-testületnek nincs mérlegelési  

(eltérítési) lehetősége. 

 

A 2014. évi költségvetésben az előző időszak díjazásának megfelelően került megtervezésre 

teljes évre a polgármester illetménye és költségtérítése a kapcsolódó járulékokkal.  

 

Javaslom, hogy a jogszabályváltozások miatt bekövetkezett járandóságok csökkenése miatt, 

egyéb béren kívüli juttatás keretében a különbözet - 162.335.-Ft - kerüljön biztosításra a 

polgármester részére a megbízatása idejére.  

Ehhez az összeghez a hatályos adó- és járulékszabályok szerint 83.200.- járulékfizetési 

kötelezettség kapcsolódik. 

Amennyiben a különbözet egyéb béren kívüli juttatás keretében biztosításra kerül, úgy 

kiadásnövekményként 39.285.- Ft/hó jelentkezik a munkáltatót terhelő járulékterhek miatt.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Dr. Tóth Lajos polgármester részére havi 

162.335.- Ft egyéb béren kívüli juttatást a polgármesteri tisztségének betöltése időtartamára 

megállapítani szíveskedjen. 

 

 

Felsőzsolca 2014. október 14. 

 

 

 

 

                Nádi Gyula 

                  képviselő 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

 

Tárgy: A polgármester egyéb béren kívüli juttatásának megállapítása 

 

 

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és Dr. Tóth Lajos 

polgármester részére 2014. október 13-tól havi 162.335.- Ft egyéb béren kívüli juttatást állapít 

meg, polgármesteri tisztségének betöltése időtartamára. 

 

 

Felelős:     dr. Pataki Anett jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 


