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Előterjesztés  
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2021. november 15-i ülésére 
  
 

Tárgy: Polgármester és alpolgármester 2021. évi jutalma 
Üsz.: LMKOHFL/1182-1/2021. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Ügyrendi Bizottság utoljára két évvel ezelőtt tett javaslatot arra, hogy a 
polgármestert és az alpolgármestert jutalomban részesítse a testület. Az elmúlt évben a 
bizottságnak nem volt lehetősége élni ezzel a javaslattételi jogával, tekintettel arra, hogy 
2020. márciusában bekövetkezett a koronavírus világjárvány, mely az elrendelt országos 
veszélyhelyzet miatt nagymértékben átalakította az önkormányzati döntéshozatali eljárást. 
2021. márciustól júniusig, majd ezt követően 2021. novembertől napjainkig, sőt előre 
láthatóan 2021. december 31-ig veszélyhelyzetet rendelt el a Kormány. Ezen időszakon 
belül 2020-ban és 2021. januártól 2021. június elejéig nem ülésezhettek a Képviselő-
testületek, ezért minden olyan önkormányzati döntést, mely Képviselő-testületi hatáskörben 
volt, a polgármesterek hoztak meg. Ezzel  a különleges jogrend alatti  döntéshozatali 
mechanizmussal jóval nagyobb teher és főképpen felelősség hárult a település 
polgármesterére.  

Bizottságunk figyelemmel kísérte az elmúlt két évben a polgármester és az 
alpolgármester munkáját és megállapította, hogy önkormányzati feladataikat maradéktalanul 
ellátták, a veszélyhelyzet ideje alatt maximálisan segítették a lakosságot. Munkájuk során a 
település biztos és kiegyensúlyozott működését, az itt élők érdekeit mindig szem előtt 
tartották és tartják.   

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.” Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.b) 
pontja alapján a polgármester és az alpolgármester jutalmazására az Ügyrendi Bizottság 
tesz javaslatot.  
 
Mindezekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottság javaslatát 
tárgyalja meg és fogadja el. 
 

I. Határozat – tervezet 
 
…./2021. (…) ÖH. 
Polgármester 2021. évi jutalma 
 

Határozat 
 
 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Gyula polgármester  
 jutalmát 2021. évre …………….. Ft-ban állapítja meg. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2021. november 15. 
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II. Határozat – tervezet 
 
…./2021. (…) ÖH. 
Alpolgármester 2021. évi jutalma 
 

Határozat 
 
 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun János alpolgármester  
 jutalmát 2021. évre …………….. Ft-ban állapítja meg. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2021. november 15. 
 
 
Lajosmizse, 2021. november 2. 
  Makainé Antal Anikó sk. 
             ÜB. elnöke 


