
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának Elnöke 

Előterjesztés 

6 ?-.S- . számú előterjesztés 

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére 
a polgármester természetbeni juttatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 152. §-a, 
valamint 225/L. § (1) bekezdése alapján a munkáltató a polgármester részére egyéb juttatást 
állapíthat meg. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: SZMSZ) 81. § ( 1) bekezdése rendelkezik a polgármester felett az egyéb munkáltatói 
jogokról, melyet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság gyakorol. Az SZMSZ 81. § (2) bekezdése 
értelmében a polgármester juttatásának megállapítására vonatkozó előterjesztést a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság elnöke terjeszti elő. 

A Polgármesteri Hivatal gazdaságos működése eredményeképpen lehetőség nyílt a Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselőinek és a technikai dolgozóknak természetbeni juttatás biztosítására. A 
hivatali dolgozóknak a természetbeni juttatás (ajándékutalvány) alanyi jogon, a munkában töltött 
idővel arányosan, egységesen jár. A juttatás összege 150 OOO Ft/fő. 

Javasolom, hogy a természetbeni juttatást a Bizottság a polgármester részére is állapítsa meg. 

II. Hatásvizsgálat 

Tekintettel arra, hogy a Kttv. idézett rendelkezését a polgármesterre is alkalmazni kell , a 
szabályozás hatálya alá tartozó személyekkel szembeni egyenlő bánásmód követelményének 
megfelelően javasolom a juttatás egységes biztosítását. 

III. A végrehajtás feltételei 

A javasolt juttatás forrását a Polgármesteri Hivatal költségvetése biztosítja. A Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság döntését követően a juttatás a polgármester részére számfejtésre kerül. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018. június ,, / :J,, 

jegyzo 



 

 
 

1. melléklet az előterjesztéshez 
 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 

…/2018. (VI. 19.) határozata 
a polgármester természetbeni juttatásáról 

 
 
1. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörében D. Kovács Róbert polgármester 
részére természetbeni juttatásként 150 000 Ft összegű ajándékutalványt biztosít. 

 
2. A Bizottság felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 
 

Határidő:    azonnal  
Feladatkörében érintett:  a Jegyzői Főosztály vezetője 
 




