
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JAVASLAT  

POLGÁRMESTER JUTALMAZÁSÁRA 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdésében 

foglaltak szerint: „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 hathavi összegét.” 

 

A Képviselő-testület által az elmúlt testületi ülésen elfogadott, a 2014. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló rendeletben a polgármester jutalma a személyi juttatások előirányzat során 

megtervezésre került, azonban a fenti törvényi rendelkezés értelmében szükségessé válik, hogy a 

Képviselő-testület azt határozattal állapítsa meg. 

 

A fentiek okán azzal a javaslattal élek a tisztelt Képviselő-testület felé, hogy Dr. Tóth Lajos 

polgármester számára az elmúlt csaknem ötéves munkájáért állapítson meg a polgármester 2 havi 

illetményének megfelelő jutalmat. (bruttó 1.032.000 Ft) 

 

A polgármester az elmúlt öt év során számtalanszor bebizonyította, hogy városunk fejlődéséért és a 

lakosság érdekeiért hihetetlen munkabírással és kitartással képes harcolni. 

Az elmúlt időszakban rengeteg a város fejlődését és a lakosok megelégedettségét szolgáló fontos 

esemény és beruházás valósult meg, illetve jelenleg is számos előremutató beruházás zajlik 

városunkban. 

 

Ügyiratszám: 4258/2015.  
Látta:                                                      (jegyző) 

Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető) 

Ügyintéző: dr. Rónai István Megtárgyalja: Képviselő-testület         

Előterjesztő: Nádi Gyula képviselő Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

A döntéshez egyszerű      X    

                    minősített      -     többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni       - 

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni        X       

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható            -     

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani      -       

Melléklet:                         -        

Függelék:                          -           

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: - képviselő 

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



Az Önkormányzatunk és annak részeként a Képviselő-testület, valamint a polgármester szigorú 

gazdálkodásának eredménye az előzőekben tárgyalt pénzmaradvány összege, amelyet városunk 

szebbé, jobbá, élhetőbbé tétele érdekében számos olyan beruházásra fordíthatunk, ami a lakosság 

megelégedését és városunk előrehaladását szolgálja. 

 

A teljesség igénye nélkül sorolnám fel ilyenként: 

A Krisztina Napközi Otthonos Óvoda felújítását, az iskolák részvételével megvalósult 

bűnmegelőzési programot, Felsőzsolca és Arnót közötti kerékpárút kiépítését, az Önkormányzat és 

az óvoda egészségnevelési programját, funkcióbővítő település-rehabilitáció kiemelt projekt 

megvalósulását, a Komplex Telep-program keretében a leszakadt társadalmi rétegek 

felzárkóztatására való törekvést. 

Az előzőekben felsorolt eredmények mindegyikében kiemelkedő jelentőségű volt Polgármester Úr 

tevékenysége. Folyamatos és kitartó közreműködése és közbenjárása nélkül talán meg sem 

valósulhatott volna az a sok eredmény, amire most méltán lehet büszke mind a jelenlegi Képviselő-

testület, mind Felsőzsolca lakossága. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben részletezett javaslatomat tárgyalja meg és 

fogadja el. 

 

Felsőzsolca, 2015. április 28. 

     Nádi Gyula 

                             képviselő 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

Tárgy: polgármester jutalmazása 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester 

számára – az elmúlt csaknem ötéves időszakban kifejtett munkájáért – a polgármester 

rendszeres illetményének 2 havi összege jutalomként kerüljön kifizetésre, a zárszámadással 

elfogadott maradvány terhére. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 


