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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2022. évi költségvetésben betervezett jutalom előirányzatok terhére az intézmények 
esetében az intézményvezetők döntöttek a jutalmak összegéről és kifizetéséről, amelyek a 
pedagógus nap, illetve a köztisztviselői nap alkalmával június hónapban meg is történtek. 
 
Az önkormányzati feladatellátás költségvetésébe a törvényi lehetőségnek megfelelően 
beterveztük a polgármester jutalmát (a törvény által maximált jutalomkeretét 6 havi 
tiszteletdíjának megfelelő összeg lehetne, de tervezésre 2 havi, azaz 1.560.000Ft került). Az 
alpolgármester részére 600.000 Ft összegű jutalom tervezésére került sor az eredeti 
költségvetési előirányzatok között. 
 
A jelen előterjesztésben alább javasolt összegeket úgy állítottuk össze, hogy a jutalmazásra 
előre tervezett, rendelettel megállapított keretösszeget jelentős mértékben csökkentettük, a 
jutalmazásra fordítandó teljes összeget pedig mérsékeltük, visszavettük. 
 
Bencs Tamás polgármester, nem csak munkakörében és feladatkörében eljárva végezte 
polgármesteri feladatait, hanem azon felül is kimagaslóan teljesített. Szabadidejében, gyakran 
hétvégente is dolgozott a községért, közösségért. Többször vállalt olyan feladatokat a 
településfejlesztésért, tisztántartásért, amelyek nem képezik részét polgármesteri tisztségének. 
Ezért kérem, hogy a költségvetési évben végzett kimagasló polgármesteri tevékenységének 
elismeréseként Bencs Tamás polgármester részére (a betervezett 1.560.000 Ft összegű jutalom 
keretén belül maradva) 1.150.000,-Ft összegű jutalom kifizetését engedélyezzék. 
 
Nagy Lajos, mint alpolgármester többször helyettesítette a polgármestert és e mellett számos 
önkéntes és tartalmas, a község számára értékes társadalmi munkát végzett akár hétvégente, 
akár máskor szabadidejének terhére. Gyakran saját költségén, saját eszközeivel végzett 
közösségi célokat megvalósító munkákat. Ezért javaslom munkájának elismeréseként részére 
bruttó 600.000 Ft összegű jutalom kifizetésének jóváhagyását. 
 
A jutalmak átadását vagy átutalását mindkét fél részére a novemberi számfejtés után, de 
legkésőbb december 15-ig javaslom lebonyolítani.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján vitassa meg és döntsön a 
jutalmak odaítéléséről egyszerű szótöbbséggel. 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat I.: 
Szigetszentmárton Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Bencs Tamás polgármestert 
a 2022. költségvetési évben végzett tevékenysége elismeréseként 1.150.000 Ft összegű 
jutalomban részesíti a 2022. évi költségvetés személyi juttatások előirányzatának terhére. 
 
Felelős: Dr. Cseh Balázs jegyző 
Határidő: 2022.12.15. 
 
Határozati javaslat II.: 
Szigetszentmárton Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nagy Lajos alpolgármestert 
a 2022. költségvetési évben végzett tevékenységéért 600.000 Ft összegű jutalomban részesíti 
a 2022. évi költségvetés személyi juttatások előirányzat terhére. 
 
Felelős: Dr. Cseh Balázs jegyző  
Határidő: 2022.12.15. 
 
Szigetszentmárton, 2022. november 07. 
            
                           Dr. Cseh Balázs 
           jegyző 


