Egyszerű többség
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 29-i ülésének 6. számú
napirendi pontja

Javaslat a Közgyűlés elnöke költségátalányának megállapítására
Előadó: dr. Égi Csaba, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény ( a továbbiakban : Pttv. ) 18.
§. (1) bekezdésében foglaltak szerint a közgyűlés elnökének a tisztsége ellátásával
összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell
téríteni. A Pttv. 18.§. (2) bekezdése alapján a Közgyűlés elnökét – választása szerint
– az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően költségátalány illeti meg. A Pttv. 18.§. (3)
bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy ha a közgyűlés elnöke kéri ezen
költségátalány megállapítását, annak mértékéről a Közgyűlés a következő ülésén
köteles határozni. Ha a Közgyűlés bármely okból nem hoz határozatot, a közgyűlés
elnökét az ezen juttatásról szóló közgyűlési döntés meghozataláig a Pttv. 18.§. (2)
bekezdése szerinti költségátalány minimális összege illeti meg.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a közgyűlés elnöke részére - a 2010.
október 14-én történt megválasztása óta – a közgyűlés nem állapított meg
költségátalányt, így ezen juttatásban jelenleg nem részesül. A közgyűlés elnöke
2014. április 8-án írásban kérte - 2014. május 1.napjától - havi illetménye 30%-ának
megfelelő mértékű költségátalány megállapítását.
A fentiekre figyelemmel az alábbi javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:
A Pttv. 18.§. (2) bekezdésének második mondata szerint a közgyűlés elnöke részére
– ha ezt kéri – a költségtérítés helyett megállapítható költségátalány mértékét a
Közgyűlés a közgyűlés elnökének illetménye 20-30%-a közötti mértékben állapíthatja
meg. Tekintettel a közgyűlés elnökének költségátalány megállapítására irányuló
kérelmében foglaltakra javaslom, hogy a Közgyűlés a költségátalány mértékét az
elnök havi illetménye 30%-ában határozza meg, mely havi bruttó 184.500,-ft-ot
jelent.
Az előterjesztésben leírtak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati
javaslat elfogadására.
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Határozati javaslat:
A Tolna Megyei Közgyűlés …/2014. (IV. 29.)
közgyűlési határozata a közgyűlés elnöke
részére
költségátalány
megállapítása
tárgyában:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése –
az 1994. évi LXIV. törvény 18.§.(2)
bekezdése alapján – dr. Puskás Imre, a
közgyűlés elnöke részére 2014. május 1.
napjától kezdődően havi illetménye 30%ának megfelelő mértékű, bruttó 184.500,-ft
összegű költségátalányt állapít meg.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy
az 1. pontban foglaltak végrehajtásához
szükséges adminisztratív teendők ellátásáról
gondoskodjék.
Felelős: dr. Bartos Georgina megyei főjegyző (a
2. pont vonatkozásában)
Határidő: azonnal

Szekszárd, 2014. április 11.

dr. Égi Csaba
a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

