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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dömsödi Gábor urat 2014. október 12-én Pásztó Város polgármesterévé választották. 
Az alakuló ülésen döntés született a polgármester illetményéről és költségtérítéséről. 
 
 A polgármesteri tevékenységgel összefüggésben a polgármester részére az alábbi 
eszközök korlátlan térítésmentes használatát és egyéb juttatás megállapítását javaslom: 
 
- 1 db Polgármesteri Hivatal tulajdonában álló személygépkocsi korlátlan hivatalos és 
magáncélú használata 
- 1 db mobiltelefon készülék korlátlan hivatalos és magáncélú használata 
- A költségvetési szervek által foglalkoztatottakat megillető cafetéria juttatás. 
 
Az alpolgármesteri tevékenységgel összefüggésben az alpolgármester részére az alábbi 
eszközhasználatot és juttatás megállapítását javaslom: 
- 1 db mobiltelefon készülék korlátlan hivatalos és magáncélú használata. 
- A költségvetési szervek által foglalkoztatottakat megillető cafetéria juttatás. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Város Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó Városi 
Önkormányzatánál a polgármesteri, és alpolgármesteri tevékenységgel összefüggésben a 
polgármester, és alpolgármester részére adható juttatások körét, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. Dömsödi Gábor polgármester részére 2014. október 13-tól polgármesteri tevékenységével 
összefüggésben az alábbi eszközök korlátlan hivatalos és magáncélú használatát, valamint 
juttatást állapít meg: 
 
1. A Hivatal ________ forgalmi rendszámú Volkswagen típusú személygépkocsijának 
korlátlan hivatalos és magáncélú használata. 
 
2. 1 db. A Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában lévő IPHONE 6 telefonkészülék 
használata korlátlan hivatalos és magáncélra. 
 
3. A mindenkori költségvetési törvényben a költségvetési szervek által foglalkoztatottak 
részére kedvezményesen adható cafetéria keret összege. (ez 2014-ben a munkáltatót terhelő 
kötelezettségekkel együtt évi 200.000 Ft.) 2014-ben a polgármestert ennek október 12-től 
időarányos része illeti meg a polgármestert a választása szerinti cafetéria elem formájában. 
 
4. Az eszközhasználattal kapcsolatban a munkaadót terhelő nyilvántartásokat és bevallásokat 
a Pásztói Polgármesteri Hivatal végzi el. A munkavállalóra vonatkozó kimutatásokat, 
nyilvántartásokat, adóbevallásokat és befizetéseket Dömsödi Gábor polgármesternek kell 
teljesíteni. 
 
5. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó Város Önkormányzat 
alpolgármestere részére biztosítja: 
- 1 db mobiltelefonkészülék korlátlan, hivatalos és magáncélú használatát. 



- Az alpolgármestert megilleti mindenkori költségvetési törvényben a költségvetési szervek 
által foglalkoztatottak részére kedvezményesen adható cafetéria keret összege. (ez 2014-ben a 
munkáltatót terhelő kötelezettségekkel együtt évi 200.000 Ft.) 2014-ben az alpolgármestert  
megválasztásától ennek időarányos része illeti meg a választása szerinti cafetéria elem 
formájában. 
 
6. A Képviselő-testület felkéri Polgármesterét és Városgazdálkodási Osztály vezetőjét 
polgármester és alpolgármester részére jóváhagyott juttatások technikai feltételeinek 
biztosítására, és a szükséges adminisztráció lebonyolítására. 
 
 
Pásztó, 2014. november 4. 
 
 
                Dr. Becsó Károly 
        Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
   Dr Tasi Borbála  
 címzetes főjegyző 
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