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dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. június 17-i rendkívüli ülésére
Tárgy: Illetményelőleg jóváhagyása
Iktatószám: LMKOH/4672/2/2016.
Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) szabályozza a
polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket.

A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése alapján: „a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően
alkalmazni kell a 150-153/A. §-t”, amely az egyéb juttatásokról rendelkezik.
A Kttv. 152. § (1) bekezdés e) pontja biztosít lehetőséget az egyéb juttatás keretein belül illetményelőleg
nyújtására.
A Kttv. 225/J. § (1) bekezdése értelmében „A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási
jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem
ruházhatja át.” Erre tekintettel szükséges fenti tárgykörben a Képviselő-testületnek dönteni.
Tájékoztatásul jelzem a Képviselő testület felé, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
tv. 72. § (4) bekezdés g) pontja az alábbiakat tartalmazza: „(4) A jövedelem megállapításánál - az (1)(3) bekezdésben foglaltaktól függetlenül - nem kell figyelembe venni a következő jogcímeken és a
következő feltételekkel fennálló követelések utáni kamatkedvezményt: ….
g) olyan munkabérelőleg, amelynek folyósítása legfeljebb hat havi visszafizetési kötelezettség
mellett, legfeljebb a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszörösét meg nem
haladó értékben történik, azzal, hogy ha a munkáltató az általa az előzőek szerint folyósított
munkabérelőleg visszafizetése előtt újabb munkabérelőleget folyósít, arra ez a rendelkezés nem
alkalmazható;”
A polgármester által benyújtott kérelem az előterjesztés 1. mellékletét képezi.
Fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, szíveskedjen jóváhagyni a polgármester részére az
illetményelőleget.
Határozat-tervezet
……./2016.(……) ÖH.
Lajosmizse Város Polgármestere részére illetményelőleg jóváhagyása
Határozat
1)

2)

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város
Polgármestere részére a kérelmében foglaltaknak megfelelően 540.000.- Ft
illetményelőleget nyújt.
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a
határozatban foglaltak végrehajtásáról intézkedjen.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2016. június 17.

Lajosmizse, 2016. június 16.
dr. Adonyi Lajos sk.
alpolgármester

Előterjesztés 1. melléklete

