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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 27. napján tartott alakuló 

ülésén jegyzői előterjesztés alapján tárgyalta a polgármester illetményének, költségtérítésének 

megállapítása tárgyú napirendi pontot. Ennek keretében elfogadta a polgármester illetményét 

meghatározó 117/2014. (X. 27.) határozatot, a 118/2014. (X. 27.) sz. határozatban a 

polgármester költségtérítésről döntött és a 119/2014. (X. 27.) sz. határozatában döntött a 

polgármester egyéb juttatásairól.  

 

A határozat módosítása vált szükségessé a döntés alapjául szolgáló jogszabály változása, a 

módosított Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal HBB/04/297-1/2015. sz. törvényességi felhívása okán. 

 

A 119/2014. (X. 27.) határozat elfogadásakor hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 154. § (2) bekezdése lehetővé tette rendkívüli, 

célhoz köthető feladat megállapítása esetén céljuttatás meghatározását.  

Ez utóbbi tárgykörben megváltoztak a döntéshozatalra, a polgármester juttatásaira vonatkozó 

szabályok. 

 

2014. december 12. napjával hatályba lépett az egyéb jogállási törvények módosításáról szóló 

2014. évi LXXXV. törvény 22. §-a, mely kiegészíti a Kttv. VII. fejezetét egy következő VII/A. 

fejezettel. A kiegészítés tartalmazza a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási 

jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket. Az új szabályozás – a Kttv. 225/L. § (1) 

bekezdés – már nem tartalmazza a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára alkalmazható 

Kttv. 154. §-át, ezért a jelenleg hatályos jogi szabályozás szerint célfeladatként, céljutalom nem 

állapítható meg. Az új szabályozás ugyanakkor lehetővé teszi jutalom megállapítását.  

A jogi környezet változása  miatt szükséges a határozat módosítása.  

 

A Kttv. 225/H. § (1) bekezdésben új szabályozást tartalmaz, mely szerint „A képviselő-testület 

határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett 

munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert 

megillető illetmény vagy tiszteletdíj hathavi összegét.” 

 

A képviselő-testület alakuló ülésén hozott, egyéb munkáltatói jogkörbe tartozó döntések az 

akkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a Humánfeladatok és ügyrendi 

bizottság hatáskörébe tartoztak. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CXXXIX törvény. 19. § b) pontja alapján „az egyéb munkáltatói jogon a kinevezés, vezetői 

megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, 



fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével minden más 

munkáltatói jogot kell érteni.” 

A kormányhivatal észrevétele szerint az egyéb munkáltatói jogkörökben a bizottság 

rendelkezett döntési hatáskörrel.  

 

A Kttv. módosításával újraszabályozásra került a hatáskör átruházás, ugyanis a Kttv. 225/J. § 

(1) bekezdése alapján „A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, 

fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja 

át.” Ezért is módosította a képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatot.  

A törvénymódosítást követően a Képviselő-testület munkáltatói jogkörében hozhat jogszerű 

döntést munkáltatói lakástámogatás tárgyában is.  

A képviselő-testület akkori döntéshozatali eljárását a költségvetési fedezet biztosítása tette 

szükségessé.  

 

A törvényességi felhívás a Képviselő-testület ülésén ismertetésre kerül. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására.  

 

Polgár, 2015. február 18. 

 

 

       dr. Váliné Antal Mária 

         címzetes főjegyző 

            

   Határozati javaslat 

   …../2015. (II. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelembe véve 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § 

(1) bekezdésében, a 225/J. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket és 

az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosítását - az alábbi 

határozatot hozza:   

 

1./ A Képviselő-testület a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

HBB/04/297-1/2015. sz. törvényességi felhívását elfogadja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kormányhivatalt 

tájékoztassa. 

  Felelős: jegyző 

 Határidő: 2015. március 9. 

 

2./ A Képviselő-testület a 119/2014. (X. 27.) sz. határozatát az 

alábbiak szerint módosítja:  

A határozat 1./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

a) „A Képviselő-testület Tóth József kérelmére 3.900.000 Ft 

vissza nem térítendő lakáshozjutási támogatást nyújt, állandó 

lakhatás biztosítása céljából, lakáscélú kölcsönének 



törlesztésére a Közszolgálati Szabályzat II. rész a) pontja 

rendelkezései szerint.  

 A hiteltörlesztés támogatása 2014. október 13-tól kezdődően 

havonta 75.600 Ft összegben a Polgári Bank Zrt-hez átutalással 

teljesül.  

 

b) A határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A Képviselő-testület Tóth József polgármester munkáját 

félévente június és december hónapban értékeli. A végzett 

munkája alapján a Kttv. 225/H. §-ban biztosított jogkörében 

eljárva dönt jutalom megállapításáról. 

 

    Határidő: értelemszerűen 

    Felelős:  dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 


