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Halimba Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2015. február  25-i ülésére 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. október 22-i alakuló ülésén a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban 
Mötv.) 71. § (4) bekezdés b) pontja szerint megállapította Halimba község Polgármesterének 
illetményét. 
 
Az egyes jogállási törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXV. törvény egy 2014. 
december 12. napján hatályba lépő, új, VII/A fejezettel egészítette ki a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt (a továbbiakban: Kttv.), amely a 
polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös 
rendelkezéseket, azaz a jogviszonyukkal kapcsolatos részletszabályokat tartalmazza. 
 
Az új fejezet 225/L. § (1) bekezdése tételesen felsorolja, hogy a közszolgálati törvény mely 
rendelkezéseit kell a polgármesteri jogviszonyra megfelelően alkalmazni. 
Ennek értelmében alkalmazandó rendelkezés a Kttv. 224. § (4) bekezdése is, melynek alapján 
az alapilletmény 30 %-kal megemelhető. 
 
A helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap kilencszerese 
(38.650*9)          347.850 Ft 
A helyettes államtitkár alapilletményét minisztériumban a miniszter  
át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 30 %-kal megemelheti    
(347.850*1,3)          452.205 Ft 
A helyettes államtitkár illetmény-kiegészítésre jogosult, amely 
az alapilletmény 50 %-a (452.205*0.5)      226.103 Ft 
A helyettes államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 
65 %-a ( 452.205*0.65)        293.933 Ft 
ÖSSZESEN:          972.241 Ft 
Polgármesteri illetmény ennek 40 %-a      388.896 Ft 
Kttv. 131. §-a szerinti kerekítés       388.900 Ft 
 
Az Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint a főállású polgármester havonta az illetményének 15 %-
ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
Mindezek figyelembevételével javaslom a polgármester illetményét 388.900 Ft, a 
költségtérítését 58.335 Ft összegben megállapítani. 
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A Kttv. 225/C. § (1)-(4) bekezdés a főállású polgármester szabadságának ütemezéséről az 
alábbiak szerint rendelkezik: 
 
„(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap 
pótszabadságra jogosult. 

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak 
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság 
igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a 
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az 
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően 
veheti igénybe. 

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a 
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot 
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év 
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.” 
Tóbel János polgármester a 2015. évi szabadságának ütemezését a határozati javaslat szerint 
kéri jóváhagyni.  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatokról szíveskedjen dönteni! 
  

  
HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  

 
 

Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 
1. napjától Tóbel János  polgármester illetményét havi 388.900 Ft/hó 
összegben, költségtérítését az illetménye 15 %-ában, 58.335 Ft/hó 
összegben állapítja meg. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések 
megtételéről gondoskodni szíveskedjen. 

 
Felelős:  jegyző 
Határidő: azonnal 
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HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  
 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóbel János 
polgármester szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 
 
Előző évről áthozott szabadság:       0 nap 
2015. évi szabadság    39 nap 
Összesen:      39 nap 
 
2015. február 2.         1 nap 
2015. február 20.         1 nap 
2015. május 11-május 20-ig     8 nap 
2015. június 22-től július 1-ig       8 nap 
2015. július 13-tól július 22-ig       8 nap 
2015. augusztus 17-től augusztus 19-ig      3 nap 
2015.október 27- október 30-ig       4 nap 
2015.december 21-től december 23-ig    3 nap 
rendkívüli, előre nem látható alkalmakra    3 nap. 
 
 
Felelős:    polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

 
 
Ajka, 2015. február 16. 
 

  
                DD rr..   JJáággee rr  LLáá ss zz llóó   

      címzetes főjegyző 
      


