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Előterjesztés 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. augusztus 31-i testületi ülésére. 

 

Tárgy: Javaslat a polgármester munkájának elismerésére, jutalmazására 

 

Tisztelt Képviselő testület! 

A Tordas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (XII. 

17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet (2) x) pontja alapján a Pénzügyi Bizottság tesz 

javaslatot a polgármester többlet feladatai elismerésére vonatkozóan. 

 

A Polgármester hatásköre a településképi véleményezés, de nem feladata a településképi 

rendeletében előírt egyeztetések és véleményezések lefolytatása, a döntés előkészítése. Erre 

vonatkozóan kaptunk ajánlatot egy környékbeli építésztől, aki ezeket 20 000 Ft/ ügyért tudná 

elvállalni. Mivel a polgármesternek is felsőfokú építészmérnöki végzettsége van, a település 

építészetével 25 éve foglalkozik, helyismerete és a rendezési terv ismerete is megvan, 

előnyösebb lenne, ha ezt a feladatot el tudná végezni, és ezt a testület külön elismerné. A 

tavalyi ügyek száma: 27 db, az idei ügyek száma eddig 28 db. 

 

A Pénzügyi Bizottság elnöke a 2021. évi költségvetési év tervezése során javaslatot tett 

Polgármester úr jutalmazásának a költségvetésbe történő betervezésére. 

 

A Pénzügyi Bizottság javasolta 2020. és 2021. évekre vonatkozóan Polgármester úr 

munkájának elismeréseként egy-egy havi jutalmazását elsősorban a településképi 

véleményezési eljárások ellátásáért.  

 

Kérem a Képviselő testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a szükséges döntést 

hozza meg. 

  

Tordas, 2021. 08. 24 

 dr. Zay Andrea 

 jegyző 

 

Határozati-javaslat 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (VIII. 31.) határozata 

Juhász Csaba polgármester személyes érintettsége miatti kizárásról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Juhász Csaba 

polgármestert a polgármester jutalmazásáról szóló szavazásból kizárja/nem zárja ki. 

 

felelős: polgármester, jegyző 

határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati-javaslat 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (VIII. 31.) határozata 

Juhász Csaba polgármester jutalmazásáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Juhász Csaba 

polgármester a 2020. és 2021. évre vonatkozóan 1-1 havi bruttó jövedelmének megfelelő 

jutalmat kapjon az elvégzett munkája elismeréseként, elsősorban a településképi 

véleményezési eljárások ellátásáért. 

 

A 2020. évre vonatkozó jutalom 2021. szeptember 15-ig, a 2021. évre vonatkozó jutalom 

2021. december 15-ig kerüljön kifizetésre. 

 

A jutalom fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 


