Som Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi és Ügyrendi Bizottsága
 8654 Ságvár, Fő u. 16..
 84/580-022
Fax: 84/380-011
E-mail: aljegyzo@sagvar.hu
Szám: So/1106/2018
Előterjesztés,
készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. december 5. napi nyilvános, rendkívüli testületi ülésére.
1 .napirendi pont: Döntés a 2018. évi jutalmazásról.
Az előterjesztést készítette: Sipos Tibor elnök
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!
Mint a Som Község Önkormányzata Jogi és Ügyrendi bizottságának elnöke a
polgármester részére a 2018. évben a településért végzett munkája elismeréséül
1 havi illetményének megfelelő jutalom kifizetésére teszek javaslatot. A
Polgármester Úr vezetésével az idei évben is több fejlesztés valósult meg, és a település
érdekét szolgáló több fontos pályázat került a megvalósítás fázisába. (Ravatalozó
felújítása, kerékpárút beruházás elindításához kapcsolódó adás-vételi szerződések
megkötése, stb.). Polgármester Úr mindennap kiemelkedő módon részt vesz a település
fejlődését érintő munkákban, személyes jelenlétével és teljesítményével példát mutat.
Az Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága figyelemmel kísérte a Polgármester úr 2018.
évben végzett munkáját és megállapítható, hogy az önkormányzat 2018-ban is
eredményesen gazdálkodott, többletbevételhez és jelentős külső forrásokhoz jutott, az
önkormányzat vagyona jelentős mértékben nőtt, az önkormányzati törvényben rögzített
feladatait kiválóan teljesítette. Polgármester úr munkájával a település biztos és
kiegyensúlyozott működését, az itt élők érdekeit szolgálja.
A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdése
alapján „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 2016. évi CLXXXV. törvény által módosított a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (2)(4) bekezdése értelmében a polgármesterek illetménye igazodik az államtitkár
alapilletményéhez, ez által a polgármester egy havi tiszteletdíja bruttó 199.400,- Ft. A
polgármester tiszteletdíjának mértékét Som Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 5/2017. (I. 26.) számú önkormányzati határozatával fogadta el.
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 16/2014 (XI. 26.) önkormányzati rendelet 107. § (1)
bekezdés e) pontja alapján a Jogi és Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot a polgármester
jutalmazására.
Mindezekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottság javaslatát
tárgyalja meg és alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat
a polgármester részére jutalom megállapításáról
Som Község Önkormányzata Képviselő Testületének Jogi- és
Ügyrendi Bizottsága javaslatára a Képviselő-testület a 2018.
évi költségvetés terhére Som Község Polgármesterének
Lenkey Tibornak a 2018. évben végzett eredményes
munkájáért egy havi illetményének megfelelő jutalmat állapít
meg, bruttó 199.400,- forint és annak járulékai erejéig.
határidő: 2018. december 31.
felelős: Sipos Tibor elnök,
Budainé Vajk Ildikó jegyző

Som, 2018. december 4.
Sipos Tibor sk.
jogi és ügyrendi bizottság elnöke
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