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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2018. augusztus 27-ei alakuló ülésen testületi döntés született arról, hogy Farkas Attila
polgármester illetménye havi bruttó 631.800.-Ft, költségtérítése illetményének 15%-a, azaz,
havi bruttó 94.770.-Ft melyre a polgármester 2018. augusztus 13. napjától jogosult.
A döntés meghozatalát követően 2018. október 3. napján a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya jelezte, hogy a polgármester
illetményének összegét korrigálni kell, mert az illetmény részét képező nyelvvizsgapótlék
mértékének alapjául a Pásztói Polgármesteri Hivatalnál 2018. január 1-jén érvényes
köztisztviselői illetményalap (44.650.-Ft.) lett figyelembe véve a Magyarország 2018. évi
központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdése által meghatározott
köztisztviselői illetményalap (38.650.-Ft) helyett.
Továbbá a polgármesteri költségtérítés mértékének összege is korrekcióra szorul, mert annak
összegének megállapításakor a nyelvpótlékkal kiegészített illetmény lett alapul véve, holott a
Mötv. 71. § (6) bekezdése értelmében „a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású
polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének,
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult”.
Fentiek alapján a polgármestert megillető nyelvpótlékok összege az alábbiak szerint módosul:
- komplex középfokú (B2) nyelvvizsga alapján az illetményalap 60%-a, havi bruttó 26.790.Ft-ról havi bruttó 23.190.-Ft.-ra
- komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga alapján az illetményalap 15%-a, havi bruttó 6698.-Ft-ról
5798.-Ft-ra.
A polgármester illetménye havi bruttó 598.300.-Ft. A módosítást követően, a
nyelvvizsgapótlékokkal emelten: havi bruttó 627.288.-Ft kerekítve havi bruttó 627.300.-Ft.
A költségtérítés összege nyelvpótlék nélküli illetményének 15%-a, azaz havi bruttó 94.770.Ft.-ról havi bruttó 89.745.- Ft-ra módosul.
Javaslom a polgármester illetményét 2018. augusztus 13. napjától havi bruttó 627.300.-Ftban költségtérítését pedig havi bruttó 89.745.-Ft-ban megállapítani.
Kérem a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Attila polgármester
illetményét havi bruttó 627.300.-Ft-ban állapítja meg 2018. augusztus 13. napjától.
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Attila polgármester
költségtérítését illetményének 15%-ában, havi bruttó 89.745.-Ft-ban állapítja meg
2018. augusztus 13. napjától.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi intézkedéseket
tegye meg.
4. A 247/2018 (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozat hatályát veszti.
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