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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a korábbi években alkalmazott - az ágazati 

bérintézkedések figyelembevételével végrehajtott - bérkompenzációra sajnos nincs lehetőség.  

Az önkormányzatnál dolgozók év végi jutalmazásának a fedezete azonban az önkormányzati 

költségvetés cél és általános tartalékából és az intézményi költségvetésekben kimutatott dologi 

megtakarításokból - a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézménye kivételével - megteremtődhet az 

alábbi szempontok alapján: 

 

1.  az év végi juttatás érintettjei, az intézményvezetői felmérések alapján a dolgozók - 

köztisztviselők, közalkalmazottak, valamint MT-s jogviszonyban lévő munkavállalók - 

akik legalább 2021. július 01. napjától kezdődően folyamatosan főállású jogviszonyban 

vannak az önkormányzat és intézményeinél.  

 

2. az év végi juttatás pénzügyi forrását az intézményi költségvetésekben kimutatott dologi 

pénzmaradvány, amelynek számított összege: 6.898.495 Ft, valamint az önkormányzat 

költségvetésének intézményi működési kiadások céltartalék során keletkezett 

pénzmaradvány, amelynek számított összege: 3.392.000 Ft továbbá a költségvetés 

általános tartalék keret részbeni felhasználása jelentheti.  

 

3. az előterjesztő szándéka, hogy az év végi juttatás mértéke minden dolgozó esetében érje 

el a nettó 70.157 Ft-ot, amely egy főre vetítve (bruttó 105.500 Ft + 16.353 Ft közteher)  

mindösszesen 121.853 Ft/fő költségvetési kiadással jár.  

 

4.  az érintett 107 főre vetítve – melyben nem szerepel a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 42 

fős dolgozói létszáma - a 3. pontban írt jutalom mértéke 13.038.271 Ft költségvetési 

fedezetet igényel, amelyhez a 2. pontban bemutatott összesen 10.290.495 Ft pénzügyi 

forrásokhoz kiegészítésként további 2.747.776 Ft forrás biztosítása szükséges, amely az 

önkormányzati költségvetés általános tartalékában rendelkezésre áll. 

 

5. a Napsugár Óvoda és Bölcsőde esetében a 42 fő dolgozóra vetített év végi jutalmazás 

mértéke ugyanaz, mint az önkormányzat intézményeinél, mindösszesen 121.853 Ft/fő, 

költségvetési kiadással jár, amelynek fedezete az intézmény költségvetésének bér jellegű 

kiadás terhére összesen 5.117.826 Ft összegben teljesülhet.  

 

6. az önkormányzat és intézményeinél közfoglalkoztatotti jogviszonyban lévő 124 fő 

munkavállaló esetében, - aki 2021. július 01. napjától folyamatosan közfoglalkozatott 

munkavállalója az önkormányzatnak - juttatásként Edenred vásárlási utalványt 

biztosítunk személyenként 16.700 Ft értékben, melynek pénzügyi fedezete (közteherrel 

együtt: 2.816.040 Ft) a közfoglalkoztatási programok megvalósítására elkülönített 

céltartalékból biztosítható.   

 



Kérem a Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést támogassa a határozati 

javalatban foglaltakat és hozza meg a döntést. 

 

Polgár, 2021. december 13. 

 

        Tóth József  

                  polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…./2021. (XII.16.) KT. határozat 

 

A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata és intézményeinél foglalkoztatottak 2021. év 

végi jutalmazására az alábbi döntést hozza: 

 

1. Év végi jutalomban részesíti a közalkalmazotti, köztisztviselői törvény hatálya alá 

tartozó és a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalót, valamint a 

közfoglalkoztatotti jogviszonyban és egyéb szolgálati jogviszonyban lévő 

munkavállalót, akinek legalább 2021. július 01-től folyamatos a munkaviszonya. 

 

2. Az év végi jutalom mértéke az 1. pontban érintett munkavállaló esetében bruttó 

105.500 Ft/fő, illetve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban lévő munkavállalóknál 

16.700 Ft/fő. 

 

3. Az önkormányzat és költségvetési szervei esetében –a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

intézménye kivételével - a dolgozók év végi jutalmazásának pénzügyi fedezete a 

költségvetés általános tartalék terhére az alábbiak szerint biztosított: 

- az intézményi költségvetésekben kimutatott dologi megtakarításokból képezhető 

pénzmaradvány átcsoportosításával az általános tartalékba, melynek összege: 

6.898.495 Ft 

-  az önkormányzati költségvetés intézményi működési kiadások céltartalék soron 

keletkező pénzmaradvány átcsoportosításával az általános tartalékba, melynek 

összege: 3.392.000 Ft 

- a költségvetés általános tartalékából történő forrás biztosítással: 2.747.776 Ft 

- a közfoglalkoztatási programok megvalósítása céltartalékából felhasználva: 

2.816.040 Ft 

 

4. A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézménye 42 fős dolgozói 

állománya részére az év végi jutalom fedezetét (bruttó 121.853 Ft/fő) az intézmény 

bérjellegű kiadásai terhére mindösszesen 5.117.826 Ft összegben engedélyezi. 

 

5. Az év végi jutalom kifizetésének, illetve közfoglalkoztatotti jogviszonyban lévők 

részére az Edenred vásárlási utalvány teljesítésének a határideje: 2021. december 22. 

 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

  Kosina Mária irodavezető 

            Határidő: értelemszerűen 

 


