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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 61/2020. (XI.24.) Polgármesteri határozattal elfogadásra került a Képviselő-testület 2021. 

évi munkaterve. A 2021. évi munkaterv tartalmazza, hogy a november havi képviselő-testületi 

ülésen a Képviselő-testület tárgyalja az önkormányzati intézmények dolgozóinak 

jutalmazását. 

Az önkormányzat és intézményei alkalmazottai 2021. évi bér- és járulékai felhasználási 

előirányzata lehetőséget nyújt arra, hogy az alkalmazottak a 2021. évben végzett munkájuk 

alapján jutalomban részesülhessenek, önkormányzati szinten 195 fő. 

 

Az önkormányzat és intézményei az alap és önként vállalt feladataiból a rájuk háruló 

feladatokat lelkiismeretesen, sokszor erejükön felül végzik, biztosítva az önkormányzati 

működés folyamatosságát. A munkavégzést nehezítette a 2021. évben is jelen lévő pandémiás 

helyzet. A szociális és a köznevelési intézményünk jelenleg szakképzett munkaerővel 

dolgozik. Reméljük, hogy a jövőben a megüresedett álláshelyekre is sikerül képesített 

munkaerőt biztosítanunk. A Képviselő-testület mindig kiemelt figyelmet fordított a 

köznevelési és a szociális területeken nyújtott kiemelkedő munkára. 

 

A fentiekben előterjesztett indokolás alapján indítványozzuk a Tisztelt Képviselő-testület felé, 

engedélyezze a 2021. évi költségvetés terhére az önkormányzat és intézményei részére, hogy 

önkormányzati szinten pótlékok nélkül az 1 havi illetmény 100 %-a 2021. november 

hónapban - a polgármester és az intézményvezetők egyedi döntése szerint - kifizetésre 

kerülhessen, az alkalmazottak munkájának elismeréseként. Számunkra fontos, hogy 

dolgozóinkat – munkájukat értékelve, megköszönve – megbecsülésben részesíthessük. 

 

A határozati javaslat jutalom (bruttó 49 564 000 Ft) keretösszege intézményenkénti 

megbontása olyan arányban történt, ahogyan egy havi illetménye kifizetésre került. 

Jutalomban a 2021. november 1-jén állományban lévő kollégák részesülnek. A 

munkavállalók/közalkalmazottak/köztisztviselők minden esetben a pótlékok nélkül számított 

illetmény/munkabér alapjának a 60%-át meg kell, hogy kapják. A felette lévő rész minden 

esetben az intézményvezetők/munkáltatók döntési körébe tartozik. 



 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a testület pozitív döntésének meghozatalát. 

 

Dunaföldvár, 2021. november 11. 

 

        

        Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T I      J A V A S L A T (I.) 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. a 2021. évi költségvetés terhére intézményenként jutalom keretösszeget állapít meg a 

2021. november 1-jén állományban lévő önkormányzati és intézményi alkalmazottak 

részére az alábbiak szerint:  

 
Intézmény Jutalom illetmény Jutalom járulék

bér 17 101 000 általános tart ter 3 500 000

járulékok 2 651 000 általános tart ter 1 000 000

bér 10 963 000 rendelkezésre áll

járulékok 1 700 000 átv bérből 1 000 000

bér 1 574 000 rendelkezésre áll

járulékok 244 000 rendelkezésre áll

bér 2 684 000 rendelkezésre áll

járulékok 417 000 rendelkezésre áll

bér 10 270 000 átv járulékból 3 000 000

járulékok 1 592 000 rendelkezésre áll

bér 6 972 000 rendelkezésre áll

járulékok 1 081 000 rendelkezésre áll

Összesen (195 fő): 49 564 000 7 685 000

Dunaföldvár Város Önkormányzata (28 

fő)

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, 

Bölcsőde és Konyha (72 fő)

Napsugár Idősek Otthona (52 fő)

Dunaföldvári Család- és Gyermekjóléti 

Szolg. és Alapsz Központ (7 fő)

Dunaföldvári Művelődési Központ és 

Könyvtár (11 fő)

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (25 

fő)

 
 

2. Az intézmények jutalmazására az előirányzat a személyi kiadások és a munkaadói járulék 

kerete terhére rendelkezésre áll, az alábbiak kivételével: 

a) A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha fentiek szerinti jutalom és 

járulék keretének biztosítása érdekében az általános tartalék nyújt fedezetet. (K1: 

3 500 000 Ft, K2: 1 000 000 Ft) 

b) A Napsugár Idősek Otthona intézmény esetében a személyi jellegű juttatásokból 

 1 000 000 Ft-ot előirányzat módosításként átvezetni szükséges a munkaadókat terhelő 

járulok közé, hogy a jutalom kifizetésre kerülhessen. 

c) A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési intézmény jutalmának fedezetére 

a járulékokból átvezetésére kerülő 3 000 000 Ft nyújt fedezetet, mely összegeket a 

költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni. 

3. a polgármester és az intézményvezetők a szervezetükre megállapított keretösszegből a 

foglalkoztatottak részére a pótlékok nélkül számított illetmény/munkabér 60%-át minden 

esetben meg kell állapítaniuk. Az e fölötti részről a polgármester, illetve a polgármester 

egyetértésével az intézményvezetők a foglalkoztatottak munkateljesítményére 

figyelemmel diszkrecionális jogkörében, szabad mérlegelése alapján oszthatja fel a 

foglalkoztatottak között. 

 

Határidő: A határozat közlésére 2021. november 25.; kifizetésére: 2021. december 06. 

Felelős:    Horváth Zsolt polgármester 



 

H A T Á R O Z A T I      J A V A S L A T (II.) 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021-ben nem állapít meg 

jutalmat az önkormányzat és intézményei alkalmazottai részére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Horváth Zsolt polgármester 


