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Az ülésen hozott határozat száma és tárgya: 
 
4/2016. (XI.21.) ÜB határozat Polgármester 2016. évi jutalma  
 
5/2016. (XI.21.) ÜB határozat Alpolgármester 2016. évi jutalma 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 
ülésén 2016. november 21-én 13.20 órakor, Felsőlajoson, a Faluházán megtartott soros nyílt 
üléséről. 
 
Jelen vannak:                                    Makainé Antal Anikó    ÜB elnök 

 Majoros István     ÜB tag 
                                      Farkas Ferenc                 ÜB tag 
   
Tanácskozási joggal meghívott:  dr. Balogh László jegyző 
     Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
           
       
Jegyzőkönyvvezető:    Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző 
 
 
 

Makainé Antal Anikó ÜB elnök: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a bizottsági ülés határozatképes, mivel mind a három tag jelen van. A 
meghívóban egy napirendi pont szerepel.  Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb 
napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a napirendi 
pontot, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy az Ügyrendi Bizottsága 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta 
el: 

1. Polgármester és alpolgármester 2016. évi jutalma Makainé Antal Anikó 
ÜB elnök 

 
1. napirendi pont 
Polgármester és alpolgármester 2016. évi jutalma 
 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök: Meg kell határoznunk a polgármester úr és az 
alpolgármester úr 2015. évi jutalmát. Az Ügyrendi Bizottság figyelemmel kísérte a 
polgármester és az alpolgármester 2016. évben végzett munkáját. Az önkormányzati 
feladataikat maradéktalanul ellátják, a település lakosai és a helyben gazdálkodó szervezetek 
számára rendelkezésre állnak, az önkormányzati feladatokon túl a magán- és egyéb ügyek 
intézésében is segítséget nyújtanak. Munkájukkal a település biztos és kiegyensúlyozott 
működését, az itt élők érdekeit elégedettségükre szolgálják. 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 hat havi 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 mi teszünk javaslatot. A 2015. évben polgármester úrnak bruttó 
375.000.- Ft, alpolgármester úrnak pedig bruttó 125.000.- Ft jutalmat ítéltünk meg.  

 Napirend Előterjesztő 
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Farkas Ferenc ÜB tag: Többet érdemelnek, ha volna rá lehetőség, erről a testület dönt majd. 
Mennyi a lehetőség? 
  
dr. Balogh László jegyző: A tiszteletdíj 6 havi összege.  A költségvetésben szabad forrás 
816.000 forint van és a járulék fedezete is biztosított.  
 
Farkas Ferenc ÜB tag: Adjunk oda, amit oda lehet adni, ez a javaslatom.  
 
dr. Balogh László jegyző: A bizottság javasolja, a testület eldönti.  
 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök: Egyetértek a javaslattal.  
 
dr. Balogh László jegyző: A polgármesternek 149.575 forint a tiszteletdíja, 
alpolgármesternek 104.703 forint. A kistelepülések polgármesterek tiszteletdíja lényeges 
csökkent ebben a ciklusban és a költségtérítésük is. A költségvetés 22.436 forint a 
polgármesternél, alpolgármesternél 15.705 forint. A bruttó jutalom 66,5%-át kapják meg, ez a 
nettó összeg.  
 
Farkas Ferenc ÜB tag: Javaslom 550.000 forintot polgármesternek, 250.000 forintot 
alpolgármesternek. 
 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök: Egyetértek a javaslattal. Javaslom polgármester úrnak 
bruttó 550.000.- Ft, alpolgármester úrnak pedig bruttó 250.000.- Ft jutalmat. Kérdezem, hogy 
ez elfogadható-e? 
 
Majoros István ÜB tag: Én is elfogadom ezeket az összegeket.  
 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök: Rendben, köszönöm. Van-e esetleg valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet a polgármester 
úr jutalmáról, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy az Ügyrendi Bizottság 3 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- következő határozatot hozta: 
 
4/2016. (XI. 21.) ÜB határozat  
Polgármester 2016. évi jutalma 
 

Határozat 
 
 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága Juhász 
Gyula polgármester jutalmát 2016. évre bruttó 550.000 Ft-ban javaslom megállapítani. 
 
 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2016. november 21. 
 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök: Most az alpolgármester jutalmáról szóló határozat-
tervezetet szavaztatom. Van-e esetleg valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben 
nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
következő határozatot hozta: 
 
 



4 
 

 
5/2016. (XI. 21.) ÜB határozat  
Alpolgármester 2016. évi jutalma 
 

Határozat 
 
 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága Kun János 
alpolgármester jutalmát 2016. évre bruttó 250.000 Ft-ban javasolja megállapítani. 
 
 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2016. november 21. 
 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök: Köszönöm szépen. Mivel több napirend nincs, az 
Ügyrendi Bizottság ülését 13.28 órakor bezárom. 
 

 
kmf. 

 
    Makainé Antal Anikó sk.                                                        Majoros István sk. 
             ÜB  elnök                                                                   ÜB tag 
 


