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Előterjesztés

a Pénzügyi Bizottság részére
a polgármester jutalmazásáról

I. Tartalmi összefoglaló

A polgármester jogállására vonatkozó egyes szabályokat a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről es az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló ·1994. évi XLIV.
törvény (a továbbiakban: Ptv.) határozza meg. A Ptv. 4/A. § (l) bekezdése rendelkezik arról,
hogy a képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek. Az így
megállapított jutalom mértéke nem haladhatja meg a polgármester illetményének, illetve
tiszteletdíjának 6 havi összegét. A Ptv. ll. §-a rendelkezik a polgármester feletti munkáltatói
jogok körében a képviselő-testület át nem ruházható hatásköreiről, nevezetesen a
foglalkoztatással, fegyelmi és kártérítési felelősséggel és a rendszeres juttatással kapcsolatos
feladatok átruházásának tilalmáróL
A Budapest Főváros. X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 81. és 82. §-a
foglalkozik a polgármesteri tisztség szabályozásával. A polgármester felett a munkáltatói
jogokat a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a Pénzügyi Bizottság gyakorolja.
A polgármester jutalmazása a Ptv. szabályai szerint nem tartozik a rendszeres, alanyi jogon
járó juttatások közé, ezért a Szervezeti és Működési Szabályzat a 2. mellékletében rendelkezik
arról, hogy a jutalmazással kapcsolatos döntésre átruházott hatáskörben a Pénzügyi Bizottság
jogosult.

II. A végrehajtás feltételei

A Polgármesteri Hivatal gazdaságos működése eredményeképpen, illetve az erre a célra
meghatározott költségvetési előirányzat alapján lehetőség nyílt a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek és a technikai dolgozóknak a jutalmazására és természetbeni juttatásként
ajándékutalvány biztosítására.
A hivatali dolgozók részére a jutalom a teljesítményértékelés alapján került megállapításra,
míg a természetbeni juttatás alanyi jogon, a munkában töltött idővel arányosan egységesen
jár.
Az Önkormányzat vezető tisztségviselői számára megállapított jutalmak figyelembevételével
a polgármester jutalmazására és a természetbeni juttatás megállapítására a
határozattervezetben teszek j avaslatot
Ajavasaltjuttatások forrását a Polgármesteri Hivatal költségvetése biztosítja.
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III. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi
Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot.
Budapest, 2013. november"~~,

l. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
... /2013. ( ...... ) határozata
a polgármester jutalmazásáról

l. A Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörében Kovács Róbert polgármester részére két havi
illetményének megfelelő jutalmat és természetbeni juttatásként 60 eFt összegű
ajándékutalványt biztosít.
2. A Bizottság felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
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a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
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