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Ügyiratszám:             /2016.  4. számú előterjesztés 

 

Előterjesztés  

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 18-án tartandó ülésére 

dr. Sütő László polgármester részére 

 jutalom megállapításáról 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2016. 

február 15-én tartott ülésén tájékoztatást kapott arról, hogy a 2015. év adatai alapján, 2016. 

január hónapban történt kifizetéssel mind az önkormányzat, mind a társulás által fenntartott 

intézményeknél a havi munkabér 60 %-ig terjedő összegben többletjuttatás került kifizetésre a 

dolgozók számára.  

Marcali Város Polgármestere felett - Kttv. 225/A. §-a értelmében - a munkáltatói jogokat a 

Képviselő-testület gyakorolja. A polgármester kizárólag a testület döntése alapján részesülhet 

jutalomban.  

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XI.29.) számú rendelete /az 

Önkormányzat SZMSZ-e/ 63. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság hatásköre a polgármester részére járó juttatásról, támogatásról, a munkáltatói döntés 

alapján járó hűségjutalommal kapcsolatos véleményezési jog. 

 

Marcali Város Polgármestere vezetésével 2015. évben a város megőrizte gazdasági 

egyensúlyát, pályázatok révén fejlődni tudott az egészségügyi alapellátás, a gyógyfürdő, 

Kulturális Korzó, a Bóbita Óvoda, a Szociális Egészségügyi és Szolgáltató Központ, Idősek 

Otthona, Önkormányzati Hivatal működésének feltétel rendszere.  

Elkészült a város Területfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Koncepciója. 

Marcali Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése munkálatai 

lebonyolítása is a múlt évben zajlottak.  

Az önkormányzat bizottságainak munkáját elősegítette, a civil szervezetekkel 

együttműködésre törekedett. A város költségvetési szerveinek munkáját határozottan 

irányította. 

 

Marcali Város Polgármesterének munkáját összességében értékelve a Bizottság javasolja, 

hogy a Képviselő-testület, - mint a munkáltató - 2 havi illetményének megfelelő összegű 

bruttó 1.047.028 Ft jutalomban részesítse. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Sütő László polgármester részére 

2015. évi munkája elismeréseként 2 havi illetményének megfelelő összegű bruttó 1.047.028 

Ft jutalmat állapít meg. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntése alapján fenti összeg kifizetéséről 

gondoskodjon. 

 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Marcali, 2016. február 16. 

 

Kőrösi András s.k. 

  bizottság elnöke 

 


