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Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek és nemzetiségi önkormányzati
képviselők 2019. október 13-án 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.
A polgármester illetményét az Mötv. 71. § (4) bekezdés b) pontja szabályozza. A
polgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek
összege 2017. január 1. napjától megegyezik az államtitkárnak a központi
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői
illetménypótlékából álló illetményének 40%-ával, mely bruttó 398 900 Ft, az 501-1500
fő lakosságszámú település esetében. Az idegennyelv-tudási pótlékkal együtt –, amely
havi 5798 Ft – a havi illetménye kerekítve bruttó 404 700 Ft.
(Az államtitkár havi illetménye bruttó 997 200 Ft.)
A főállású polgármester havonta a nyelvpótlék nélküli illetményének 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, mely összesen 59 800 Ft.
A polgármester illetményét a jogszabály határozza meg, így a képviselő-testületnek a
döntés meghozatala során mérlegelési lehetősége nincs.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön
a határozati javaslatról.
Eplény, 2019. október 16.

dr. Mohos Gábor
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (X. 17.) határozata
a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A polgármester
illetményének és költségtérítésének megállapítása” című előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Fiskál
János főállású polgármester havi illetménye 2019. október 13. napjától bruttó
398 900 Ft, idegennyelv-tudási pótléka havi 5798 Ft, amely kerekítve összesen
havi 404 700 Ft.
2. A képviselő-testület megállapítja, hogy ugyancsak 2019. október 13. napjától
Fiskál János főállású polgármester havi költségtérítése 59 800 Ft.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző
Határidő: 3. pontban: 2019. október 25.
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető

Eplény, 2019. október 17.
Fiskál János
polgármester

dr. Mohos Gábor
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