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*A Képviselő-testület, valamint annak bizottságai helyett a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Polgármester hoz döntés.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 74. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester helyettesítésére,
munkájának segítésére több alpolgármestert választhat. Az Mötv. 75. § (1) bekezdése alapján
az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható, a főállású alpolgármester foglalkoztatási
jogviszonya a képviselő-testületnek a tisztség főállásban történő betöltéséről szóló döntését
követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a 447/2019. (XII.
03.) határozatával Fuchs Gyulát főállású foglalkoztatási jogviszonyú alpolgármesterré
választotta. A Képviselő-testület 92/2020. (II.11.) határozatával módosított 449/2019. (XII.03.)
határozata alapján az alpolgármester illetménye bruttó 797 800,- Ft/hó. Polgármester Úr a
német nemzetiségi kapcsolatok fenntartásával, az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásával bízta
meg Fuchs Gyula alpolgármestert.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2020. (I.
21.) határozatával Sinkovics Krisztián Ádám alpolgármesterré történő megválasztásáról
döntött. A Képviselő-testület 93/2020. (II.11.) határozatával módosított 20/2020. (I.21.)
határozata szerint az alpolgármester illetménye bruttó 797 800,- Ft/hó, részére járó idegennyelvtudási pótlék összege pedig bruttó 46 380,- Ft/hó. Polgármester Úr Sinkovics Krisztián
Ádám alpolgármester feladatkörébe az ifjúsági, kulturális, köznevelési ügyeket utalta.
Amint az köztudott, Magyarország Kormánya az egész világot fenyegető koronavírus járvány
miatt 2020. évben két alkalommal hirdetett ki veszélyhelyzetet az ország egész területére. A
veszélyhelyzetben felmerülő új, a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok jelentős
többlet-terhet róttak mind a hivatali apparátusokra, mind az önkormányzati tisztségviselőkre.
A vírus terjedésének megakadályozásában és következményeinek elhárításában való
aktív részvétellel a két Alpolgármester Úrnak is lényegesen több feladatot kellett ellátnia
amellett, hogy Polgármester Úr által részükre meghatározott, fentebb ismertetett
feladatokat is maradéktalanul, eredményesen és magas színvonalon végezték el.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/H.
§ (1)- (2) bekezdései szerint:
„(1) 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.
(2) Ha a polgármesteri tisztség év közben keletkezik vagy szűnik meg, az (1) bekezdésben
meghatározott jutalom időarányos része állapítható meg.”
A Kttv. 225/K. § (1) bekezdése alapján: „Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a
polgármesteren az alpolgármestert, a megyei közgyűlés elnökét, alelnökét, a főpolgármestert, a
főpolgármester-helyettest is érteni kell.”

A fentiek alapján a polgármester jutalmazására vonatkozó szabály az alpolgármesterekre is
vonatkozik.
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében 478/2020. (XI.3) Korm. határozatával 2020.
november 04. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés
értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a
fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben
biztosított jogkörében eljárva az alpolgármesterek jutalmazására vonatkozó javaslatot
elfogadni, egyúttal jutalmat megállapítani szíveskedjen.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján készített határozati javaslatok:
„A” változat
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének …/2020.
(XII.08.) határozata Fuchs Gyula Pál alpolgármester 2020. évi jutalmazásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I.

II.

Fuchs Gyula Pál alpolgármester részére a 2020. évben végzett munkája elismeréseként,
feladatai eredményes teljesítéséért, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdése, valamint 225/K. § (1) bekezdése alapján (1 6) ….. havi illetményének megfelelő: …..….. Ft összegű jutalmat állapít meg, az
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének céltartalék, működési tartalék sora terhére.
intézkedik a jutalom kifizetéséről.

Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének …/2020.
(XII.08.) határozata Sinkovics Krisztián Ádám alpolgármester 2020. évi jutalmazásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I.

Sinkovics Krisztián Ádám alpolgármester részére a 2020. évben végzett munkája
elismeréseként, feladatai eredményes teljesítéséért, a közszolgálati tisztviselőkről

II.

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdése, valamint 225/K. § (1)
bekezdése alapján (1 - 6) ….. havi illetményének megfelelő:….. Ft összegű jutalmat
állapít meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének céltartalék, működési
tartalék sora terhére.
intézkedik a jutalom kifizetéséről.

Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest, 2020. november 23.
………………………
dr. Szabó Tibor
jegyző
előterjesztő

..........................................
dr. Kelemen Henrietta
osztályvezető
az előterjesztés készítője
1. melléklet: Egyeztető lap

1. melléklet
Egyeztető lap
„Javaslat alpolgármesterek jutalmazására" című Képviselő-testületi előterjesztéshez
Az előterjesztés egyeztetve Polonkai Zoltánné osztályvezető, Pénzügyi Osztály
Javaslatom az előterjesztésbe beépítésre került.

Budapest, 2020. november 25.

………………………………
Polonkai Zoltánné osztályvezető

