
4.NAPIREND 

E l ő t e r j e s z t é s 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2019. augusztus 26-i nyilvános rendkívüli  ülésére  

 

Tárgy:  Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testület Polgármesterének ás 

Alpolgármesterének jutalmazása. 

Előterjesztő:    Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Előkészítette:   Nagy Éva, ügyintéző 

 

 Előterjesztő     Jogszabállyal nem ellentétes 

 

     Tóthné dr. Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H.§-a szerint, állapítható 

meg a polgármester részére jutalom. 

„225/H. §360 (1) A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a 

polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A 

jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy 

tiszteletdíj hat havi összegét. 

(2) Ha a polgármesteri tisztség év közben keletkezik vagy szűnik meg, az (1) 

bekezdésben meghatározott jutalom időarányos része állapítható meg.” 

 

Az alpolgármesterre a polgármesterre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a 

következők szerint:  

„225/K. §363 (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren az 

alpolgármestert, a megyei közgyűlés elnökét, alelnökét, a főpolgármestert, a 

főpolgármester-helyettest is érteni kell.” 
 

Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 149.576 Ft tiszteletdíjban részesül havonta, így a 

maximálisan adható jutalom összege: 897.456 Ft. 2019. évre. Tekintettel arra, hogy a 2019. év 

október 13-án önkormányzati választások lesznek, ezért 9 hónapra vetítve a maximálisan 

adható összeg: 673.092,-Ft. 

Vasáros István, alpolgármester 134.618 Ft tiszteletdíjban részesül havonta, így a maximálisan 

adható jutalom összege: 807.708 Ft.  2019. évre. Tekintettel arra, hogy a 2019. év október 13-

án önkormányzati választások lesznek, ezért 9 hónapra vetítve a maximálisan adható összeg: 

403.854,-Ft. 

 

A polgármester és az alpolgármester 2019. évben még jutalomban nem részesült. 

 

Határozati javaslat: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

……./2019. (….) HATÁROZATA 

 

A polgármester jutalmának megállapításáról 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100199.TV#lbj360param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100199.TV#lbj363param


Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi, társadalmi 

megbízatású polgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 225/H.§-a és 225/K §-a alapján jutalmat állapít meg, melynek összege bruttó 

…………….Ft. 

A jutalom összege a 2019. évi költségvetés tartalék keret terhére biztosított. 

 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester jutalmának 

kifizetése iránt. 

 

Felelős: Vasáros István, alpolgármester 

Határidő: azonnal. 

 

 

 

 

 

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

……./2019. (….) HATÁROZATA 

 

Az alpolgármester jutalmának megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vasáros István, társadalmi megbízatású 

alpolgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

225/H.§-a és 225/K §-a alapján jutalmat állapít meg, melynek összege bruttó …………….Ft. 

 

A jutalom összege a 2019. évi költségvetés tartalék keret terhére biztosított. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester jutalmának 

kifizetése iránt. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: azonnal. 

 


