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Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 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.”
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.)
önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében: „A polgármesteri tisztség betöltésének
módja: főállású polgármester.”
A polgármester a megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult.
Horváth Zsolt polgármester részére a 12/2022.(I.25.) KT határozattal 2022. január 1. naptól
havi bruttó 845 000 Ft összegű illetményt és bruttó 87 600 Ft idegen nyelvi pótlékot
állapította meg (összesen: bruttó 932 600.-Ft).
Az önkormányzat a 2021. évben a pandémiás helyzet ellenére célszerű és takarékos
gazdálkodást folytatott. A folyamatos koordinációt igénylő beruházási és felújítási munkák
szervezetten megvalósultak, kiegyensúlyozott pénzügyi évet zárt a város.
A határozati javaslatban foglalt összeg a város 2022. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
Kérem a képviselő-testületet, hogy vitassa meg Horváth Zsolt polgármester megelőző
időszakban végzett munkáját és hozza meg a döntését.
Dunaföldvár, 2022. május 12.
Jákli János sk.
PEB elnök

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Horváth Zsolt
polgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. §
(1) bekezdése alapján 3 havi illetményét figyelembe véve bruttó 2 797 800 Ft összegű
jutalmat állapít meg az önkormányzat 2022. évi bérkerete terhére.
Határidő:
Felelős:

2022. június 15.
dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Erről értesül:
1. Horváth Zsolt polgármester
2. Pénzügyi és Adó Iroda
3. Személyi nyilvántartás

