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Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető) 
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Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: …………………………… képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti            rendkívüli         ülésére készült. 

 

J A V A S L A T  

az Önkormányzat intézményeiben alkalmazotti, közalkalmazotti besorolású dolgozók 

részére juttatandó Erzsébet-utalvány biztosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 03.) önkormányzati 

rendeletében az Önkormányzat intézményeiben alkalmazotti, közalkalmazotti besorolású 

dolgozók részére természetbeni juttatás (Erzsébet-utalvány) tervezése nem történt.  

 

 

Képviselőtársunk megkeresett azzal, hogy 2014. II. félévére a Képviselő-testület fontolja 

meg, hogy amennyiben a költségvetés lehetővé teszi, úgy Erzsébet-utalvány formájában a 

városunkban dolgozó közalkalmazottak részére étkezési utalványt biztosítsunk, ez előző 

éveknek megfelelően.  

 

Számítás történt arra vonatkozóan, hogy ez a kifizetés milyen összeggel terhelné a 

költségvetést és megállapítható, hogy havi 5 000 Ft összeggel számítottan a II. félévre városi 

szinten (járulékkal növelten) nagyságrendileg 3,5 M Ft-tal terhelné a költségvetést. Ez a 

juttatás kiterjedne a Önkormányzat által létrehozott Szociális és Gyermekjóléti Társulás 

közalkalmazottaira is.    

 x 



 

Az utalványok és a közterhek fedezetének biztosítását az Általános tartalék összegéből 

javaslom, s egyben javaslom azt is, hogy ezen juttatási formában azon alkalmazottak 

részesüljenek, akik 2014. szeptember 1-én az adott költségvetési szervnél állományban 

vannak.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat intézményeiben alkalmazotti, 

közalkalmazotti besorolású dolgozók részére juttatandó étkezési utalvány biztosításának 

lehetőségét tárgyalja meg.  

 

Felsőzsolca, 2014. szeptember 8. 

 

 

         Dr. Tóth Lajos 

           polgármester  
 
 

     
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

 

Tárgy: Az Önkormányzat intézményeiben alkalmazotti, közalkalmazotti besorolású 

dolgozók részére juttatandó Erzsébet-utalvány biztosítása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

Önkormányzat intézményeiben alkalmazotti, közalkalmazotti besorolású dolgozók részére 

Erzsébet-utalványt biztosítson 2014. II. félévére (6 hónap). 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési rendeletében meghatározott Általános 

tartalék terhére, az ehhez kapcsolódó rendeletmódosítást készítse elő. 

 

Felelős:   Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 


