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Ügyiratszám:
Tisztelt Képviselő-testület!

Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményei a
kötelező - és az önként vállalt feladatokból a rájuk háruló feladatokat lelkiismeretesen,
sokszor erejükön felül végzik, biztosítva az önkormányzati működés folyamatosságát.
A veszélyhelyzet idején az Önkormányzat valamennyi alkalmazottja helytállásával
tanúbizonyságot tett arról, hogy a lakosság érdekében felelősségteljesen, a határidők
betartásával végezte a munkáját.
A feladatok kiemelkedő teljesítéséért és eredményes munkavégzésért javasolom a
jutalmazást.
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Költségvetési rendelet) 19.§ (6) bekezdése szerint a költségvetési szerveknél a
jutalmazásra fordítható, és kifizethető összegről a Képviselő-testület dönt a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.
Az Önkormányzat és intézmények költségvetése lehetőséget nyújt arra, hogy az alkalmazottak
a 2020. évben végzett munkájuk alapján jutalomban részesülhessenek.
A fentiekben előterjesztett indokolás alapján indítványozom a Tisztelt Képviselő-testület felé,
engedélyezze a 2020. évi költségvetés terhére az önkormányzat és intézményei részére, hogy
önkormányzati szinten az 1 havi munkabér/illetmény 80 %-a 2020. november hónapban - a
polgármester és az intézményvezetők egyedi döntése szerint - kifizetésre kerülhessen, az
alkalmazottak munkájának elismeréseként. A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár
vonatkozásában jutalom keretösszegként egy havi munkabér 50%-a kerül meghatározásra,
tekintettel arra, hogy veszélyhelyzetben elsődleges cél a munkahely megtartása. A védőnői
szolgálat vonatkozásában a határozati javaslat nem tartalmaz jutalmat arra tekintettel, hogy a
védőnők az „Egészségügyi és egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatásában”
(bruttó 500 000.-) részesültek.
Jutalomban a 2020. június 1-jén és 2020. november 1-jén; és a határozat elfogadásának napján
is állományban lévő kollégák részesülnek.
Számunkra fontos, hogy dolgozóinkat
megbecsülésben részesíthessük.
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–

A határozati javaslat jutalom keretösszege intézményenkénti megbontása olyan arányban
történt, ahogyan egy havi pótlékok nélküli illetménye/munkabére kifizetésre került.
Kérem az előterjesztés megvitatását és a testület pozitív döntésének meghozatalát.
Dunaföldvár, 2020. november 20.
Horváth Zsolt sk.
polgármester
HATÁROZATI

JAVASLAT

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 3.
napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete feladat - és hatáskörében eljárva a képviselők véleményének
figyelembevételével úgy döntött, hogy
1. a 2020. évi költségvetés terhére intézményenként jutalom keretösszeget állapít meg a
Dunaföldvár Város Önkormányzata és intézményei alkalmazottai részére az alábbiak
szerint:

2. az intézmények jutalom és munkaadói járulék kerete – a Dunaföldvári Eszterlánc
Óvoda, Bölcsőde és Konyha kivételével - rendelkezésre áll.
3. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha jutalom keretének biztosítása
érdekében az intézmény dologi kiadása nyújt fedezetet. Az intézményi dologi
kiadások terhére 8 000 000.- Ft-tal kell módosítani a személyi kiadások előirányzatot
(az intézményvezető felelős az intézmény zavartalan működéséért).
4. A 3. pont szerinti módosítás átvezetésére a költségvetési rendelet soron következő
módosításakor kerül sor.
5. jutalomban az részesülhet, aki 2020. június 1-jén és 2020. november 1-jén; és a
határozat elfogadásának napján is állományban lévő alkalmazott.
6. a polgármester és az intézményvezetők jogosultak a szervezetükre megállapított
keretösszegnek a dolgozók részére történő felosztására az alkalmazottak
munkateljesítményének figyelembe vételével.
7. az intézményvezető a jutalom felosztásáról köteles egyeztetni a polgármesterrel.
Határidő: A határozat közlésére 2020. november 26.
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

