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Előterjesztés száma: 122/2020.   

Iktatószám: H/1811-1/2020. 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a 2020. november 26-i polgármesteri döntés meghozatalához  

 

 

 

Tárgy: Szada Nagyközség Önkormányzat és intézményei dolgozóinak 2020. évi 

jutalmazása 

 

 

 

 

Előkészítette:   Vargáné Kurfis Erika pénzügyi osztályvezető    

 

Előterjesztő:     Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja  

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: nem releváns  

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

 

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                            jegyző 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Az Önkormányzat és intézményei éves elemi költségvetésük tervezésekor a jogszabály által 

előirt besorolás szerinti bérek előirányzatait építette be a Képviselő-testület a 2020. évi 

költségvetésbe. Az 1-10. havi adatok alapján már viszonylag pontosan kalkulálható az éves 

előirányzatok alakulása, amely szerint az intézményeknél az alábbi bérmegtakarítás várható: 

 

Önkormányzat/ 

Intézmény 

Bérmaradvány 

(Ft) 

Javaslat 

1 havi bértömeg (Ft) 1,5 havi bértömeg (Ft) 

Önkormányzat 9 000 000 2 595 615 3 893 423 

Hivatal 15 000 000 5 503 520 8 255 280 

Óvoda 18 000 000 11 730 094 17 595 141 

Művelődési Ház 

és Könyvtár 1 000 000 875 150 1 312 725 

Konyha  5 270 000 2 226 600 3 339 900 

SZAK 3 300 000 1 688 572 2 532 858 

 Összesen: 51 570 000 24 619 551 36 929 327 

 

A fentiekből látható, hogy minden intézménynél keletkezett bérmaradvány, amelynek 

felhasználása nem jár többlet intézményfinanszírozással. 

 

Az Önkormányzat és intézményei dolgozóinak jutalmazására a polgármester és az 

intézményvezetők tehetnek javaslatot, míg a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak jutalmazásáról 

a jegyző dönt, azzal, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. § (4) bekezdése alapján ahhoz a polgármester egyetértése 

szükséges.  

 

Az egyes intézmények kivétel nélkül magas színvonalon teljesítették a célokat, különösen a 

pandémiás helyzetre figyelemmel. Az intézményekben dolgozók éves munkájának 

megbecsüléseként a bérmaradvány terhére ezért év végi jutalom kerül kifizetésre. 

 

Az intézményvezetők tekintetében az egyéb munkáltatói jogkört gyakorló, a jegyző 

tekintetében a munkáltatói jogkört gyakorló polgármester dönt (Mötv. 67. § f) és g) pontja). 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. §-a értelmében 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 hathavi összegét. 

 

A polgármester jutalmazásáról az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 

2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) rendelkezik a következők 

szerint:  

„7. § (9) A Képviselő-testület a polgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 225/H. §-a alapján 2020. évben négy havi illetményének megfelelő 

összegű jutalmat állapít meg, melyből  

a) kettő havi illetményének megfelelő összegű jutalom az előző évi zárszámadásról szóló 

önkormányzati rendelet hatályba lépésekor, 

b) kettő havi illetményének megfelelő összegű jutalom a 2020. évi közmeghallgatást 

követően 

fizethető ki. 

A Képviselő-testület - a polgármester 2020. évi teljesítményét figyelembe véve - további kettő 
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havi illetményének megfelelő összegű jutalom kifizetéséről a 2021. évi költségvetési 

koncepció tárgyalásakor dönt.” 

 

Tekintettel arra, hogy a november 12. napjára összehívott közmeghallgatás a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet miatt nem 

volt megtartható, ezért e tekintetben a képviselők véleményére, javaslatára kell támaszkodni 

[a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét 

veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja, azonban jelen esetben a saját jutalmazásról 

kellene állást foglalni]. 

 

Amennyiben úgy ítélik meg a tisztelt képviselők az előzetes véleményezésre megküldött 

anyagot, úgy a költségvetési rendelet ezen rendelkezésének módosítása lehet indokolt. 

[Javasolt normaszöveg a 7. § (9) bekezdés b) pontjának módosítására: 

„b) kettő havi illetményének megfelelő összegű jutalom 2020. november 30. napjáig  

(fizethető ki.)] 

 

A Szada Nova Nonprofit Kft. képviseletében az ügyvezető szintén benyújtotta kérelmét az év 

végi jutalmazásra vonatkozóan, amely az ügyvezető részére kettőhavi, a gazdasági társaság 

munkavállalói részére másfél havi jutalom kifizetésére tesz javaslatot.      

 

Az előterjesztés melléklete:  

1. sz. melléklet - az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) 

önkormányzati rendelet módosítás tervezete (a képviselők javaslata, véleménye 

függvényében) 

2. sz. melléklet - Szada Nova Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kérelme 

 

A fentiek után a Szada Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntést hozta.  

 

Szada, 2020. november 26.  

 Pintér Lajos             

polgármester 

 

 

POLGÁRMESTERI HATÁROZAT  

 

…/2020. (XI. 26.) Polgármesteri határozat  

 

A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom. 

 

1. Szada Nagyközség Polgármestere az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatási 

jogviszonyban álló dolgozóinak 2020. évi jutalmazására – az egész évben végzett munkájukat 

elismerve és különösképpen megköszönve a koronavírus járvány idején történő helytállásukat 

–  az intézményi költségvetésekben szereplő másfél havi bértömegnek megfelelő összegű 

jutalom kifizethetőségéről dönt azzal, hogy a jutalom mértékéről az intézménnyel 

foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók esetében az intézményvezető, a Polgármesteri 

Hivatallal foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók esetében a jegyző jogosult dönteni 

polgármesteri egyetértés mellett.    

 



 4 

2. A polgármester a Szada Nova Nonprofit Kft. ügyvezetője részére kettő havi bérének 

megfelelő jutalmat állapít meg, javasolva továbbá az ügyvezetőnek, hogy a gazdasági 

társaság munkavállalói részére másfél havi bérüknek megfelelő összegű jutalom kerüljön 

kifizetésre.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők, Szada Nova Nonprofit Kft. ügyvezetője 


