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Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek és nemzetiségi önkormányzati
képviselők 2014. október 12-én megtartott választásán Eplény községben Fiskál
Jánost választották meg polgármesternek.
Fiskál János jelöltként történő indulásakor úgy nyilatkozott, hogy megválasztása
esetén a polgármesteri tisztséget főállásban kívánja ellátni.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdésének b) pontja taxatíve meghatározza, hogy
a polgármester illetménye a helyettes államtitkár közszolgálati tisztségviselőkről
szóló törvényben meghatározott alapilletményből, illetménykiegészítéséből, vezetői
illetménypótlékából álló illetményének 40%-a az 501 – 1500 fő lakosságszámú
település esetében.
A helyettes államtitkár illetménye 747 900,- Ft.
Ennek 40%-a a polgármestert megillető díjazás, mely kerekítve 299 200,- Ft
illetmény.
A polgármester költségtérítése illetményének 15%-a, mely 44 900,- Ft.
Ettől a szabályozástól eltérni nem lehet, így javasolom az Mötv-nek megfelelően
Fiskál János havi illetményének és költségtérítésének a megállapítását a mellékelt
határozati javaslat szerint.
Eplény, 2014. október 22.

dr. Mohos Gábor
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014. (X. 22.) határozata
a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Fiskál
János polgármester illetménye Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdésének b)
pontja alapján 299 200,- Ft, a polgármester költségtérítése az Mötv. 71. § (6)
bekezdése alapján 44 900,- Ft.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző
Határidő: 2. pontban: 2014. október 27.
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető

Eplény, 2014. október 22.
Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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