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Szám:  133-111 /2014. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
 
 
Készült:  A Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 

2014. szeptember 10-i  soros  ülésére 
 

Tárgy: Polgármester jutalmazása 
 
 
Előterjesztő: Kiss István Viktor alpolgármester 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző  
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
 
 
 
Tisztelt Pénzügyi Bizottság! 
 
A 2011-2014-es választási ciklusunk munkaterv szerinti utolsó testületi ülésére és pénzügyi 
bizottsági ülésére kerül sor. 
Ebben a ciklusban és korábban is lehetővé tette az önkormányzat pénzügyi helyzete, hogy az 
önkormányzati intézményekben dolgozókat anyagi elismerésben részesítse az önkormányzat, 
ill. az önkormányzat finanszírozásában az adott intézmény. Erre minden évben sor került a 
képviselő-testület által meghatározott feltételekkel, keretek között. 
 
Az önkormányzatnak egyetlen olyan dolgozója van, aki az elmúlt 4 évben kizárólag egyszer 
részesült az illetményén felül anyagi elismerésben, a település polgármestere. 
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A képviselı-testület 28/2012. (II. 28.) sz. önkormányzati határozatában a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 11/2012. (II. 22.) sz. határozati javaslatára – Vincze József 
polgármesternek 2011. évi munkájának elismerésére egy havi bruttó illetményének megfelelı 
összegő jutalmat szavazott meg. 
 
Az összeget polgármester úr nem vette fel, a bruttó összeg támogatási összegként való 
megállapítását kérte a katolikus egyház kántorház felújítási munkálataihoz. 
 
Mindezek alapján megállapítható, hogy a 2012-es, 2013-as és 2014-es év munkájának 
ilyenfajta elismerésére a polgármester tekintetében nem került sor. 
 
Azt gondolom, hogy a ciklus elért eredményei, a több, jelentıs, polgármester úrnak 
köszönhetı sikeres, jelentıs összegek megtakarítására alkalmas tárgyalás (K&H Bank, KLIK 
stb.) és a leírt tények alapján a ciklus végén a település polgármesterének munkáját is 
szükséges ilyen formában is értékelni és elismerni. 
 
Mindezek alapján és figyelemmel az önkormányzatnál a jutalmazások kapcsán kialakult 
gyakorlatra, mértékre teszek javaslatot a T. Pénzügyi Bizottságnak a polgármester 
jutalmazását illetıen. 
A polgármester testület által megállapított illetménye: 460.000 Ft+járulékok ( 124.000 Ft) 
 
Kérem a határozati javaslat megvitatását és elfogadását. 

 
 

Határozati javaslat 
…/2014.(IX.03.)  határozat  

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy 
Vincze József polgármester úr 2010-2014-es választási ciklusban elért 
eredményei és munkája elismeréseként  5 havi, azaz 5 havi bruttó 
illetményének megfelelı összegő külön juttatást, jutalmat állapítson meg. 
 
Határid ı: 2014. szeptember 30. 
Felelıs:     Kiss István Viktor alpolgármester 
Kapja :      pü. csopor, polgármester 
     
 
Alsónémedi, 2014. augusztus 28.  
                    
                     Kiss István Viktor  
                       alpolgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 

Dr. Percze Tünde 
                    jegyzı 


