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Tisztelt Közgyűlés!
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014-2019 közötti választási ciklusban a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 27. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 55/2014. (X.22.) MÖK határozatával
Polgárdy Imre Lajos pápai lakost 2014. október 22. napjával a közgyűlés megbízatásának
időtartamára a megyei közgyűlés főállású elnökének választotta meg.
A megyei közgyűlés elnökének foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos rendelkezést
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény), a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), valamint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) „A
polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezések”
című VII/A. Fejezete tartalmazza.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke jogviszonyának megszűnésével
kapcsolatban Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 35. cikk (3) bekezdése,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 27. § (2) bekezdése, valamint a Mötv. 29. § (1) bekezdés a) pontja az
irányadó, melyek az alábbiakat mondják ki:
Alaptörvény:
35. cikk (3) A képviselő-testület megbízatása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választásának napjáig tart. Jelöltek hiányában elmaradt választás esetén a képviselőtestület megbízatása meghosszabbodik az időközi választás napjáig. A polgármester megbízatása
az új polgármester megválasztásáig tart.
Mötv.:
27. § (2) A megyei közgyűlés elnökét a közgyűlés az Alaptörvény 33. cikk (2) bekezdése alapján
titkos szavazással választja a megbízatásának időtartamára.
29. § (1) Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik:
a) a megválasztását követő helyi önkormányzati általános választás napján, jelöltek hiányában
elmaradt választás esetén az időközi választás napján;
A jogszabályi rendelkezések alapján a megyei közgyűlés elnökének megbízatása a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján 2019. október 13-án
a törvény erejénél fogva szűnik meg, ezért szükséges a megyei közgyűlés elnökének választással
létrejövő sajátos közszolgálati jogviszonyának megszűnéséről szóló munkáltatói irat
jogszabályoknak megfelelő kiadása.
A Kttv. 225/A. § (1) és (2) bekezdésének a) pontja alapján a főállású polgármester
foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő,
sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a
munkáltatói jogokat, mely hatáskör a Kttv. 225/J. § (1) bekezdése alapján nem ruházható át.
A Kttv. 225/J. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a jegyző kezeli a polgármester személyi
anyagát, továbbá ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31. § (1)
bekezdés b) pontja alapján a megyei jegyző kiadmányozza a közgyűlés elnöke tekintetében a
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közgyűlés által a munkáltatói jogok gyakorlása során meghozott döntések alapján kiadott
munkáltatói intézkedések dokumentumait.
A Kttv. 225/K. § (1) bekezdése értelmében polgármesteren a megyei közgyűlés elnökét is érteni
kell.
Hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 3. § 2. pontjára, mely a személyes adat fogalmát határozza meg, valamint a
Kttv. 225/K. § (7) bekezdésére, mely kimondja, hogy a polgármester -megyei közgyűlés elnökeilletménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat, a határozati javaslat mellékleteként
előkészített TÁJÉKOZTATÓ tartalma e jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével történt,
így a további személyi adatok kiegészítését a Kttv. szerint a Megyei Jegyző végzi el.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozatot
meghozni szíveskedjen:
…../2019. (X. 29.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta „A Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének 2014-2019 időszakra megválasztott elnöke sajátos közszolgálati
jogviszonyának megszűnése” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jogviszony megszűnésére tekintettel
megállapítja, hogy a 14/2019. (II.15.) MÖK határozat 1. pontját figyelembe véve
Polgárdy Imre Lajos 2019. évben 132 nap fel nem használt szabadsággal rendelkezik.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a
határozat mellékletét képező „TÁJÉKOZTATÓ a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének főállású elnöke választással létrejövő sajátos közszolgálati
jogviszonyának megszűnéséről” okiratban foglaltak tartalommal rendelkező munkáltatói
intézkedés kiadását állapítja meg.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Imre László, megyei jegyző

Veszprém, 2019. október 29.

Dr. Imre László
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…../2019. (X. 29.) MÖK határozat melléklete
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-000, Fax: (88)545-012
Iktatószám:
Kormányzati funkció szerinti alaptevékenység megjelölése: 011130 Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
FEOR szám: 1122
Kulcsszám: 0000420
TÁJÉKOZTATÓ
A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FŐÁLLÁSÚ ELNÖKE
VÁLASZTÁSSAL LÉTREJÖVŐ
SAJÁTOS KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONYÁNAK MEGSZŰNÉSÉRŐL
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Szerv neve:
Címe:
Statisztikai számjele:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Veszprém Megyei Önkormányzat
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
15431954-8411-325-19

Név:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Adóazonosító:
TAJ száma:
Lakcíme:
Lakossági folyószámlaszáma:

Polgárdy Imre Lajos

8500 Pápa,

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésénél fennálló – választással létrejövő – sajátos
közszolgálati jogviszonya a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 27. § (2) bekezdése, valamint a 29. § (1) bekezdése alapján
2019. október 13. napi hatállyal megszűnik.
A választással létrejövő sajátos közszolgálati jogviszony törvény erejénél fogva történő
megszűnésére tekintettel a 0000420 kulcsszámú megyei közgyűlés elnöki tisztsége - szerint az
5/2017. (II.14.) MÖK határozat alapján megállapított 897.500.-Ft illetménye, valamint 134.625.Ft havi költségtérítése, s az ezzel összefüggő egyéb járandósága folyósítása fenti időponttal
megszűnik.
A jogviszony megszűnésre tekintettel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
14/2019. (II.15.) MÖK határozata 1. pontját figyelembe véve megállapításra került, hogy
Nevezett 2019. évben 132 nap fel nem használt szabadsággal rendelkezik, melynek megváltása
tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (a továbbiakban:
Kttv.) 107. § (2) bekezdésének b) pontja az irányadó, figyelemmel a 225/L. § (1) bekezdésében
foglaltakra.
A Kttv. 151. § (1)-(3) bekezdése alapján - figyelemmel a Kttv. 225/L. § (1) bekezdésére valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Jegyzőjének 1/2019. (II.19.) számú utasítása a
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Közszolgálati Szabályzatról (a továbbiakban: Szabályzat) 38. § (8) bekezdése alapján Cafetéria
juttatásra 2019. évben időarányosan jogosult.
Cafetéria juttatás időarányos mértéke: (2019.01.01.-2019.10.13.) bruttó 157.000.- Ft.
A Szabályzat X. fejezetében meghatározott juttatások közül, az alábbiakra a következő
mértékben jogosult, 2019.01.01. – 2019.10.13. közötti időszakban:
➢ A Szabályzat 45. §-a alapján Sporteseményre, vagy kulturális szolgáltatás
igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet vásárlására: nettó 39.178.- Ft
➢ A Szabályzat 48. §-a alapján Ruházati költségtérítés: bruttó 78.356.- Ft
➢ A szabályzat 49. §-a alapján Bankszámla-hozzájárulás: 10 havi: bruttó 10.000.- Ft
Tájékoztatom, hogy a sajátos közszolgálati jogviszony megszűnésével összefüggő végkielégítés
tekintetében a Kttv. 225/D. § -a az irányadó.
A Kttv. 74. § (2) bekezdése alapján - figyelemmel a Kttv. 225/L. § (1) bekezdésben foglaltakra megkeresem az illetményszámfejtő helyet, hogy a részére járó illetményt és egyéb járandóságait,
jelen sajátos közszolgálati jogviszony megszűnéséről szóló tájékoztató, valamint az „Elszámoló
lap” alapján a törvényben foglaltak szerint folyósítsa, és a jogviszonyra vonatkozó szabályban és
egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat adja ki.
A megyei közgyűlés elnöki munkakörének átadásával kapcsolatosan a Kttv. 74. § (1) bekezdése,
a Kttv. 225/I. (1) bekezdése, valamint a polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének
tartalmáról szóló 26/2000. (IX.27.) BM rendelet rendelkezései az irányadók.
A Kttv. 225/K. § (2)-(3) bekezdése alapján a foglalkoztatási jogviszonyból származó igényének
érvényesítése érdekében a munkáltatói intézkedésről szóló irat kézbesítéstől számított 30 napon
belül, egyéb esetekben az igény érvényesítésére vonatkozó elévülési időn belül - a Veszprémi
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz keresettel fordulhat.
INDOKOLÁS
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Mötv. 27. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján az 55/2014. (X.22.) MÖK határozatával Polgárdy Imre Lajost 2014. október 22. napjával
a közgyűlés megbízatásának időtartamára a megyei közgyűlés főállású elnökének választotta
meg.
Tekintettel arra, hogy Nevezett megbízatása a Magyarország Alaptörvénye 35. cikk (3)
bekezdése, továbbá a Mötv. 27. § (2) bekezdése, valamint az Mötv. 29. § (1) bekezdés a) pontja
alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján jelen esetben 2019. október 13-án - a törvény erejénél fogva megszűnik, ezért a megyei
közgyűlés elnökének választással létrejött sajátos közszolgálati jogviszonyának megszűnéséről
szóló munkáltatói irat jogszabályoknak megfelelő kiadására került sor.
Veszprém, 2019. október 29.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
munkáltatói jogkör gyakorlója
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Jelen „TÁJÉKOZTATÓ” a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ../2019. (X.29.)
MÖK határozatában foglaltak alapján került kiadásra.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. § (1)
bekezdés b) pontja alapján jelen Tájékoztató okirat kiadmányozója:
Veszprém, 2019. október „….”
Dr. Imre László
megyei jegyző

A sajátos közszolgálati jogviszony megszűnéséről szóló TÁJÉKOZTATÓ okiratot átvettem:
Veszprém, 2019. október „…..”
Polgárdy Imre

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MEGYEI JEGYZŐ
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-021, Fax: (88)545-012
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költségtérítésének megállapítása, választással létrejövő sajátos közszolgálati
jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói intézkedés megállapítása

Előadó:
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Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Majerikné Bánó Katalin, humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár
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Tisztelt Közgyűlés!
1. A megyei közgyűlés elnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása
A megyei közgyűlés elnökének foglalkoztatási jogviszonyát a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), valamint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) „A
polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezések”
című VII/A. Fejezete rendezi.
Az Mötv. hatályos rendelkezése erre vonatkozóan az alábbi:
„71. § (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek
összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, és
vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. A főpolgármester havonta az illetményének
15%-ában meghatározott költségtérítésre, valamint a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb
juttatásokra jogosult.
(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az
államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői
illetménypótlékából álló illetményének összegével.
(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta illetményre
jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 90%-ának
összegével.
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
f) 70%-a a 10 001-30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.
(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező
mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez
intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult.”

Fentiekben ismertetettek alapján a megyei közgyűlés elnöke illetményének számítási alapja az
államtitkári illetmény (alapilletményből, illetménykiegészítésből és vezetői illetménypótlékából
álló illetményének) összegének 90 %.
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-ának (1)-(3) bekezdése alapján az államtitkár:
alapilletménye: köztisztviselői illetményalap 12-szerese, azaz:
illetménykiegészítése: az alapilletmény 50 %-a, azaz:
vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65 %-a, azaz:
államtitkári illetmény mindösszesen:

38.650x12=463.800.-Ft
463.800x50%=231.900.-Ft
463.800x65%=301.470.-Ft
997.170.-Ft
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A megyei közgyűlés elnöke havi illetménye az államtitkári illetmény 90%-a:

897.453.-Ft

A Kttv. 225/L. § és a Kttv. 131. § (1) bekezdése alapján az illetményt száz forintra kerekítve kell
megállapítani. A kerekítés nem minősül munkáltatói intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő
illetmény-megállapításnak.
A megyei közgyűlés elnökének illetménye száz forintra kerekítve:

897.500.-Ft

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a megyei közgyűlés elnöke havonta az illetményének 15
%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
A megyei közgyűlés elnökének költségtérítése:

134.625.-Ft

Tisztelt Közgyűlés!
A jogszabályi rendelkezések alapján szükséges a megyei közgyűlés elnökének választással
létrejött sajátos közszolgálati jogviszonyáról szóló munkáltatói irat (Kinevezés) jogszabályoknak
megfelelő kiadása.
A Kttv. 225/A. § (1) és (2) bekezdésének a) pontja alapján a főállású polgármester
foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő,
sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a
munkáltatói jogokat.
A Kttv. 225/J. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a jegyző kezeli a polgármester személyi
anyagát, továbbá ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31. § (1)
bekezdés b) pontja alapján a megyei jegyző kiadmányozza a közgyűlés elnöke tekintetében a
közgyűlés által a munkáltatói jogok gyakorlása során meghozott döntések alapján kiadott
munkáltatói intézkedések dokumentumait.
Hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 3. § 2. pontjára, mely a személyes adat fogalmát határozza meg, valamint a
Kttv. 225/K. § (7) bekezdésére, mely kimondja, hogy a polgármester -megyei közgyűlés elnökeilletménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat, a határozati javaslat mellékleteként
előkészített kinevezés tartalma e jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével történt, így a
további személyi adatok kiegészítését a Kttv. szerint a megyei jegyző végzi el.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően 2019. október 29. napjától
támogassa az elnöki munkavégzést azzal, hogy a közéleti tevékenység végzéséhez az Önkormányzat
személygépkocsiját személyi használatra adja, továbbá mobiltelefon használatát biztosítja.

Tisztelettel tájékoztatom a Közgyűlés tagjait, hogy a megyei közgyűlés elnökének illetményét és
költségtérítését jogszabály határozza meg, így a Közgyűlésnek e tekintetben a döntés
meghozatala során mérlegelési lehetősége nincs.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozatokat
meghozni szíveskedjen:
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…../2019. (X. 29.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (3), (6) és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 224. §-a alapján, figyelemmel a Kttv. 131. § (1)
bekezdésében foglaltakra 2019. október 29. napjától a megyei közgyűlés elnöke illetménye és
költségtérítése megállapításáról az alábbi döntést hozta:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Polgárdy Imre
Lajos főállású megyei közgyűlési elnök havi illetménye 897.500.-Ft.
2. A Közgyűlés megállapítja, hogy Polgárdy Imre Lajos főállású megyei közgyűlési elnök
havi költségtérítése az illetményének 15 %-a azaz: 134.625.-Ft.
3. A Közgyűlés, mint a megyei közgyűlés főállású elnökének munkáltatója a határozat
mellékletét képező Kinevezési okiratban foglaltak szerint határozza meg a megyei
közgyűlés elnökének választással létrejövő sajátos közszolgálati jogviszonyával
kapcsolatos munkáltatói intézkedés tartalmát, és a kinevezés kiadását.
4. A Közgyűlés felkéri a Megyei Jegyzőt, hogy a Kinevezési okirat tekintetében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Imre László, megyei jegyző

…../2019. (X. 29.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi Polgárdy Imre Lajos, a
megyei közgyűlés elnöke részére az önkormányzat tulajdonát képező személygépkocsi
közéleti tevékenysége végzéséhez történő személyi használatát.
2. A megyei önkormányzat az 1. pontban megjelölt gépkocsi után mindenkor fizetendő
cégautó-adó és annak járulékai összegét a jogszabályi előírásoknak megfelelően
megállapítja, megfizeti és bevallja.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi Polgárdy Imre Lajos, a
megyei közgyűlés elnöke részére 1 db mobiltelefon használatát.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Imre László, megyei jegyző

Veszprém, 2019. október 29.

Dr. Imre László
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…../2019. (X. 29.) MÖK határozat melléklete
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-000, Fax: (88)545-012
Iktatószám:
Kormányzati funkció szerinti alaptevékenység megjelölése: 011130 Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
FEOR szám: 1122
Kulcsszám: 0000420

KINEVEZÉS
VÁLASZTÁSSAL LÉTREJÖVŐ SAJÁTOS KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONYBA
A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE FŐÁLLÁSÚ ELNÖKE
RÉSZÉRE
Kinevezési jogkör gyakorlója:
Szerv neve:
Címe:
Statisztikai számjele:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Veszprém Megyei Önkormányzat
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
15431954-8411-325-19

Név:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Adóazonosító:
TAJ száma:
Lakcíme:
Lakossági folyószámlaszáma:

Polgárdy Imre Lajos

8500 Pápa,

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 27. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
…../2019. (X. 29.) MÖK határozatával Polgárdy Imre Lajos pápai lakost, a megyei közgyűlés
tagját 2019. október 29. napjával a közgyűlés megbízatásának időtartamára a megyei közgyűlés
főállású elnökének megválasztotta.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. § (1) és (2)
bekezdésének a) pontja alapján a megyei közgyűlés főállású elnöke foglalkoztatási jogviszonya
választással létrejövő sajátos közszolgálati jogviszony, mely jogviszony tekintetében a
munkáltatói jogokat a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése gyakorolja.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2019. (X.29.) MÖK határozata alapján
2019. október 29. napjától kezdődően
havi illetménye: 897.500.-Ft-ban
havi költségtérítése: 134.625-Ft-ban
került megállapításra.
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A Kttv. 225/C. § (1)-(3) bekezdése alapján évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy
munkanap pótszabadságra jogosult. A Kttv. 106. § (1) bekezdésére figyelemmel Önnek 2019.
október 29. napjától 2019. december 31. napjáig összesen 7 nap szabadság jár.
A Kttv. 225/L. § (3) bekezdés alapján megválasztását követően legalább egy év foglalkoztatási
jogviszonyban töltött ideje után közigazgatási alapvizsgát tehet.
A Kttv. 225/K. § (2)-(3) bekezdése alapján a foglalkoztatási jogviszonyból szármázó igényének
érvényesítése érdekében - a munkáltatói intézkedésről szóló irat kézbesítésétől számított harminc
napon belül, egyéb esetekben az igény érvényesítésére vonatkozó elévülési időn belül közvetlenül a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordulhat.
Veszprém, 2019. október 29.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
munkáltatói jogkör gyakorlója

Jelen kinevezés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ../2019. (X.29.) MÖK
határozatában foglaltak alapján került kiadásra.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. § (1)
bekezdés b) pontja alapján jelen kinevezési okirat kiadmányozója:
Veszprém, 2019. október „….”
Dr. Imre László
megyei jegyző

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: elnok@vpmegye.hu
Iktatószám: 02/222-4/2019.

ELŐTERJESZTÉS
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. október 29-ei ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnökének megválasztása

Előadó:

Polgárdy Imre, megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:
Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés elkészítésében részt vett:
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda
Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Majerikné Bánó Katalin, megyei jegyzői titkár, humánpolitikai referens

Tisztelt Közgyűlés!
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II.20.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 30. §-a szerint:
„A közgyűlés elnökét továbbá társadalmi megbízatású alelnökét – a közgyűlés megbízatásának
időtartamára – a közgyűlés saját tagjai közül választja. A közgyűlés alelnökét a közgyűlés
elnökének javaslatára választja a közgyűlés.”
A Mötv. 74. §. (1) bekezdése alapján a megyei közgyűlés alelnökét a megyei közgyűlés - a
megyei közgyűlés elnökének javaslatára - titkos szavazással minősített többséggel választja meg.
Tájékoztatom Tisztelt Képviselő-társaimat, hogy az SZMSZ 8. § (3) bekezdésében,
valamint az SZMSZ 19. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésekre tekintettel a közgyűlés ülésén
arra teszek javaslatot, hogy az alelnök megválasztása, az alakuló ülésen követett gyakorlat szerint
történjen, azaz a titkos szavazás – egy jelölt esetén – számítógépes rendszer alkalmazásával
valósuljon meg.
A megyei közgyűlés alelnökének megválasztáshoz – a képviselők létszámára (17 fő)
tekintettel - a megválasztott képviselők legalább 9 egybehangzó „igen” szavazata szükséges.
Tisztelt Közgyűlés!
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökeként az SZMSZ rendelkezésére
figyelemmel egy fő társadalmi megbízatású alelnök személyére, megválasztására teszek javaslatot.
A Veszprém Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöki tisztségére Vörösmarty
Éva képviselőtársunkat javasolom.
Az általam javasolt személy nyilatkozott arról, hogy a társadalmi megbízatású alelnöki
tisztséget elvállalja, valamint hozzájárult a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a határozati javaslat
szerinti jelölésről.
…../2019. (X. 29.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a közgyűlés megbízatásának időtartamára
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján
Vörösmarty Évát
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagját
a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének választja meg.
2. A közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a megyei közgyűlés határozatáról az
érintettet értesítse, és a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

A határozat 1. pontja tekintetében: azonnal, a határozat 2. pontja tekintetében: 2019.
október 31.
Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2019. október 29.

Polgárdy Imre
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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: elnok@vpmegye.hu
Iktatószám: 02/222-5/2019.

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. október 29-ei ülésére

Tárgy:

Előadó:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, illetményének (vagy
tiszteletdíjának), és költségtérítésének megállapítása

Polgárdy Imre, megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:
Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés elkészítésében részt vett:
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda
Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Majerikné Bánó Katalin, megyei jegyzői titkár, humánpolitikai referens

Tisztelt Közgyűlés!
A társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja megállapításához a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.). 71. § (3) és (5)
bekezdését kell alapul venni.
A Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a
képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíja 90 %-át.
A Mötv. 71. § (3) és (5) bekezdésére figyelemmel a társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíjának
alapjául a 448.750.-Ft összeg tekinthető, így figyelemmel az Mötv. 80. § (2) bekezdésében
foglaltakra, javasolom, hogy a társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja ezen összeg 90 %-ában,
azaz 403.875.-Ft összegben kerüljön meghatározásra.
A Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint a megyei közgyűlés megválasztott társadalmi megbízatású
alelnökének havi költségtérítése a megállapított tiszteletdíj 15 %-a, mely az előző javaslat alapján
60.581.-Ft.
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a határozati javaslatról.

…../2019. (X. 29.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (3) és (5) bekezdése, valamint a 80. § (1) és (2) - (3) bekezdése
alapján 2019. október 29. napjától a megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke
tiszteletdíja és költségtérítése megállapításáról az alábbi döntést hozta:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Vörösmarty Éva
társadalmi megbízatású megyei közgyűlési alelnök havi tiszteletdíja: 403.875.- Ft.
2. A Közgyűlés megállapítja, hogy Vörösmarty Éva társadalmi megbízatású megyei
közgyűlési alelnök havi költségtérítése 60.581.-Ft.
3. A Közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse,
és a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

1. - 2. pont tekintetében: azonnal, a 3. pont tekintetében: 2019. október 31.
Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2019. október 29.

Polgárdy Imre
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