ELŐTERJESZTÉS
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. november 2-án tartandó ülésére
A polgármester jutalmazásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/H.
§ (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „225/H. § * (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.”
Piliscsév község tekintetében a polgármesteri tisztség betöltésének módja: főállású
polgármester. A polgármester a megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult.
Az idei éveben a képviselő-testület Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármestert az 12/2021.
(VI.24.) önkormányzati határozatával jutalomba részesítette. A határozat az alábbiak szerint
szólt:
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2021. (VI.24.) önkormányzati határozata
a polgármester jutalmazásáról
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Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármestert a 2020. évben a veszélyhelyzetben végzett kiemelkedő munkája
elismeréséül 2 havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesíti.
A jutalom kifizetése iránt az alpolgármester intézkedik.
A jutalom összege az önkormányzat 2021. évi költségvetését terheli.

Felelős:
Határidő:

Dimitrov László alpolgármester
azonnal

A Kttv. imént hivatkozott 225/H. § (1) bekezdése teszi lehetővé a polgármester jutalmazását,
illetve ad lehetőséget további jutalomban történő részesítésre.
A jutalmazás egyik indoka az, hogy a polgármesterek bérét a kormányzat nem rendezte. A
2014. évi helyhatósági választásokat követő évben történő polgármesteri illetményemelést
követően az illetmény mértéke nem változott. Így a polgármesteri illetmény a minimálbér,
valamint garantált bérminimum évente történő jelentős növekedését nem követte. 2022.
januártól a szociális ágazatban dolgozók, illetve a bölcsődei gyermekgondozók bére további
átlagos 20 %-kal történő emelését tervezi a kormány. Sajnos a közszférában, így a
polgármesterek tekintetében sem várható illetményemelés.
E jutalmazás másik indoka az, hogy e tisztéggel járó felelősséget, illetve Kosztkáné Rokolya
Bernadett polgármester asszony 2021. évi kimagasló munkáját el kell ismerni, meg kell
becsülni. Elismerésre, illetve az elmaradt béremelések kompenzálására a képviselőtestületnek, helyben van lehetősége. Az általam javasolt további két havi jutalommal még
mindig nem érné el az éves szinten adható 6 havi jutalmat, melyet a Kttv. szabályoz.
Piliscsév Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésében, az önkormányzat személyi
juttatásainak, kiadási előirányzata fedezetet nyújt a további 2 havi jutalom kifizetésére.

A fent említettek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé
elfogadás végett:
Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2021. (XI.02.) önkormányzati határozata
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester jutalmazásáról
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármestert
a 2021. évi kimagasló munkájának elismeréséül 2 havi jutalomban részesíti.
Felelős: Dimitrov László alpolgármester
Határidő: azonnal
Kérem előterjesztésem megvitatását, és a határozati javaslat elfogadását!

Piliscsév, 2021. november 2.

Tisztelettel:

Balázs Márta
jegyző

