
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. május 24. napi ülésére 

 

Tárgy:       Javaslat az alpolgármester 

       jutalmazására 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Baráthné Ruzicska Erika  

       személy- és munkaügyi ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

       Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- 

       Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, 

       Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,–  

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/ 53-8 /2022. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 225/H. § (1) bekezdése, a 225/J. § 

(2) bekezdése, a 225/K. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület az 

alpolgármester munkateljesítményét jutalmazással elismerje az alábbiak szerint:  

 

„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. 

 

225/J. § *   

(2) Az alpolgármester tekintetében a polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. 

 

225/K. § *  (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren az alpolgármestert, 

a megyei közgyűlés elnökét, alelnökét, a főpolgármestert, a főpolgármester-helyettest is érteni 

kell.” 

 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) 

önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése értelmében: „A képviselő-testület egy 

alpolgármestert választ a polgármester helyettesítésére, illetve munkájának segítésére. Az 

alpolgármester társadalmi megbízatásban tölti be tisztségét.” 

 

Az alpolgármester a megbízatásának időtartamára havonta tiszteletdíjra jogosult. 

 

Dr. Süveges Árpád Róbertné alpolgármester tiszteletdíját a 15/2022.(I.25.) KT határozat 

2022. január 1. naptól havi 380 250 Ft összeggel állapította meg. 

 

Az alpolgármester asszony a 2021. évben folyamatos koordináló munkájával aktívan segítette 

az önkormányzat szociális, kulturális, köznevelési ágazati feladatainak megvalósulását. 

Hatékonyan közreműködött a közfoglalkoztatási program, a városüzemeltetés feladatainak 

végrehajtásában. Mindezek teljesülését a veszélyhelyzet okozta nehézségek ellenére 

elősegítette, ezért indítványozom a jutalmazását. 

 

A határozati javaslatban foglalt összeg a város 2022. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy vitassa meg dr. Süveges Árpád Róbertné alpolgármester 

megelőző időszakban végzett munkáját és hozza meg a döntését. 



 

Dunaföldvár, 2022. május 12. 

         

                   Horváth Zsolt sk. 

    polgármester  

                                                                                        

 

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

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy dr. Süveges 

Árpád Róbertné alpolgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

tv. 225/H. § (1) bekezdése alapján három havi tiszteletdíjának megfelelő, bruttó 1 140 750.- 

Ft összegű jutalmat állapít meg  az önkormányzat 2022. évi bérkerete terhére. 

 

 

Határidő:  2022. június 15. 

Felelős:  dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

 

Erről értesül: 

1. dr. Süveges Árpád Róbertné alpolgármester 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 

3. Személyi nyilvántartás 

 


