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6. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. december 20-i nyilvános ülésére
Tárgy:

Döntés a polgármester jutalmazásáról

Előterjesztő:

Puskás Ákos alpolgármester

Előkészítette:

Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Horváth Szilvia önkormányzati ügyintéző

Megtárgyalja:

Ügyrendi Bizottság
Gazdasági Bizottság
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
rendelkezik a polgármester foglalkoztatási jogviszonyának egyes kérdéseiről. A Kttv. 225/H. §
(1) bekezdése szerint: „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.”
Tapolca város jelenlegi polgármestere a 2019. október 13. napján lezajlott önkormányzati
választások eredményeképpen megkezdhette megbízatásának második, öt évre szóló ciklusát. A
település lakossága ismét bizalmat szavazott számára, ezzel is elismerve a település és a
közösség érdekében végzett munkáját.
Az elmúlt választási ciklusban Polgármester Úr által elért eredmények, a város fejlődéséért tett
erőfeszítései indokolttá teszik munkájának elismerését. A leglátványosabb fejlődés Tapolca
város főutcáján valósult meg, ugyanis több homlokzatot sikerült közösségi összefogással
felújítani, renoválni. Folyamatban van az egész városra kiterjedő kamerarendszer-hálózat
fejlesztése, korszerűsítése, melynek további bővítése szerepel a jövőbeni tervek között is, ezzel
segítve a rendőrség munkáját, növelve a lakosság biztonságérzetét.
A lakossági igények figyelembevételével sikerült innovatív, környezettudatos beruházásokat
megvalósítani pl. a Csermák József Rendezvénycsarnok épületének napelemekkel való ellátása,
a meglévő közvilágítási hálózat napelemes lámpákkal történő kiegészítése, Bárdos Lajos
Iskolához telepített „okoszebra” stb. Megtörtént az iskolákban a tornatermek, öltözők régóta várt
és esedékes felújítása, korszerűsítése, így azok már megfelelnek a mai kor elvárásainak,
igényeinek.
Folyamatosan került sor a városi utcák, járdák, illetve a hegyi utak felújítására, építésére;
lakosssági kéréseknek megfelelően gyalogjárdák építésére. A parkfenntartási, köztisztasági
munkálatok elvégzését, a helyi tömegközlekedés bonyolítását saját tulajdonú cég végzi,
csökkentve annak költségeit, javítva színvonalát. Számos sikeres pénzforrást jelentő pályázat
került benyújtásra és elnyerésre.
A város vezetője számára fontos a közösség érdekeit szolgáló, szem előtt tartó ügyek önzetlen
támogatása, felkarolása, ezt mutatja a hetvenedik Richter Egészségnapon összegyűjtött 8,4 millió
forint is, amely lakosságszám arányában első helyen végzett az országban.

2

A város hatékony fejlődése, működtetése érdekében igyekszik megismerni a lakosság
véleményét, a civil szervezetekkel, szerveződésekkel kialakított szoros kapcsolat is ezt mutatja.
Együtt dolgozik az Idősek Tanácsadó Testületével és az Ifjúsági Tanácsadó Testülettel is.
A fentiekre tekintettel javaslom, Dobó Zoltán polgármester részére háromhavi illetményének
megfelelő, bruttó 2.111.400 Ft összegű jutalom megállapítását.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármesteri jutalom megállapításával kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dobó Zoltán
polgármester részére a 2014-2019. közötti önkormányzati ciklusban elért eredményei és munkája elismeréseként háromhavi
illetményének megfelelő, bruttó 2.111.400 Ft összegű jutalmat
állapít meg.
A jutalom forrása Tapolca Város 2019. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019.
(II.18.) önkormányzat rendelet 7. mellékletének I. Tartalék 1.
Általános tartalék keret jogcíme.
Felhívja jegyzőt a jutalom összegének kifizetésével kapcsoaltos
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2019. december 31.
jegyző

Tapolca, 2019. december 10.

Puskás Ákos
alpolgármester

