Gar:ib Ktizs6g 6nkormdnyzata polgirmester6t6l
3067 Gar:ib. Pct6 fi utca 5.
telefon: 06-32/468-485
e-mail: titkarsag@)matraszolos.hu

El6terjeszt6s

A polgirmester 2021. 6vre vonatkoz6 cafeteri:lj:inak megiltapit6sr16l
Tisztelt K6pvisel6-testiitet:

A

kdzszolgrilati tiszwisel<jkrol sz6l6 201

t. 6vi cXCIX. t6rv6ny (

roviibbiakban: Kttv.) 225lL $

(l)

bekezd6se eltiirja, hogy a polgdrmesteri foglalkoztatrisi jogviszonyra megfeleloen alkatmazni kell a
Kttv. l5 I . $-6t is, vagyis a cafeteria-juttat6sban kell r6szesiteni a friilliisti polgrirmestert is.

A forilkisri polg6rmester felett a munkiltat6i jogkiirt a k6pvisel6-testiilet gyakorolja, esetdben a
k6pviselo-testiilet dont a cafeteria-juttatiis dves keretOsszeg6rol, valamint a meg6llapitds6nak
felt6teleirSl.

A Kttv.l5l.Q (l)

bekezddse szerint a cafeteria-juttat5s 6ves dsszege nem lehet alacsonyabb az
illetmdnyalap dtszrirdsdn6l. Az illetm6nyalap dsszege: 38 650 Ft.

Javaslom a Tisaelt kdpvisel6-testiiletnek, hogy a polgiirmester cafeteria keret6t 2021. 6vre 400.000
ban hat6rozza meg.

Fr

K6rem a Tisaelt K6pvisekl-testtiletet, hogy sziveskedjen a fenti el6terjesa6st megtSrgyalni, es az
al6bbi hatirozati javaslatot elfogadni.

Hatirozati iavaslat:
Az 6let 6s vagyonbiztonsigot vesz6lyeztet6 tdmeges megbetegeddst okoz6 hum6njrirvriLny megelozdse,
illetve kdvetkezm6nyeinek elh6ritSsa, a magyar 6llampolgflrok eg6szs6g6nek ds 6let6nek meg6vdsa
6rdekdben Magyarorszig Korminya riltal a veszdlyhelyzet kihirdet6s6rol 6s a vesz6lyhelyzeti
int6zkeddsek hatrilybal6p6s6r6l sz6l6 2112021. (1. 29.) Korm. rendelet, valamint. a
katasztr6fbv6delemr6l 6s a hozzd kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6s6r6l sz6l6 2011. dvi
CXXVIIL tdrv6ny 46. $ (4) bekezddse alapj6n meghatirozott jogk<ir<imben elj6rva az al|bbi
hatArozatot hozom:

Gar6b K<izs6g Onkorm6nyzata tgy ddntott, hogy Kovics Zoltin polg6rmester reszere 2021. €vre
brutt6 400.000 Ft (azaz negysztzezer forint) dsszegii cafeteria juttatrst 6llapit meg, melynek pdnz0gyi
f orrbs{t a 202 I . 6vi kd ltsdgvetds6bol biztos itja.

Hatririd6: folyamatos.

Felelos: alpolgrirmester

Gar6b, 2021

.

jrlnius l4

6"
/&

toY

,\

o
((\

&
*

a
.-1

',U

*1,,\ C.ct"J,

Nagy Antaln6
alpolg6rmester

Garib Ktizs6g Onkorminyzata Polgirmester6t6l
3067 Garib. Petdfi utca 5.
telefon: 06-32/468-485
e-mail: titkarsag@matraszolos.hu

Garib Ktizs6g Onkorminyzata Alpolgirmeste16nek
l0/202 l.(VI.l4.) szimf hat{rozata
Polgirmester cafeteria j uttatis{val kapcsolatban

Az 6let 6s

vagyonbiaonsAgot vesz6lyeztet6 tdmeges megbeteged6st okoz6
hum6nj6rvSny megeloz6se, illetve kdvetkezrn6nyeinek elheritas4 a magyar
rillampolgrirok egdszsdg6nek 6s 6let6nek meg6visa 6rdek6ben Magyarorszdg
Korminya 6ltal a vesz6lyhelyzet kihirdetds6rol 6s a vesz6lyhelyzeti int6zked6sek
hatilybal6p6s6r6l sz6l6 2712021. (1. 29.) Korm. rendelet, valamint, a
katasar6favddelemrol 6s a hozzii kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dositrisfr6l sz6l6
2011. €vi CXXVIII. torvdny 46. $ (4) bekezd6se alapjin meghat6rozott jogkdromben
eljrirva az alSbbi hat6rozatot hozom:

Garib Kdzs6g Onkormanyzata tgy dtintdtt, hogy Kovrics Zoltin polg6rmester rdszdre
2021. €vre brutt6 400.000 Ft (azaz negyszazezer forint) dsszegii cafeteria juttatast
5llapit meg, melynek p6nziigyi forr6s6t a 2021. dvi kdlts6gvet6s6bol biaositja.

Hat6rid6: folyamatos.
Felel6s: Nagy Antaln6alpolg6rmester

Gar|b. 2021. jrinius 14.
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