8. melléklet a 28/2012. (VIl.2.)önkormánvzati rendelethez
Kiegészítő

határozati javaslat

Iktatószám: 2/96-217 a W I .
Ülés id őpontj a: 20 18. december 11 .
Előterj esztés tárgya: Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (11.28.) önkormányzati rendelet Ill. számú módosltásáról
Kiegészltő határozati javaslatot benyújtó neve: Bodó Miklós, a PTB elnöke
Ben ú "tás idő onfa: 20 18. december 5.

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztvi selőkrő l szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdése
alapján a képvisel ő-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.
Németh Angéla a polgármester általános helyetteseként alpolgármesterként 201 8. június 8-tól
szeptember 30-áig ellátta az alpolgármesteri, illetve többletfeladatként a polgármesteri
feladatokat is. A 20 18. szeptember 30-án megtartott időközi polgármester választást követően
polgármesterként látja el feladatait. Az önkormányzat működési biztonsága, gazdálkodásának
szabályszerűsége, és likvid itása folyamatosan biztosított volt, működési célú hitel felvételére
nem került sor.
Tekintettel arra, hogy ezen időszak alatt Németh Angéla polgármester a többletfeladatok
ellátásáért külön díj azásban nem részesült, ezért részére kéthavi illetményének megfelelő
összegű jutalmat j avaslok kifizetni, melynek pénzügyi fedezete az önkormányzat 2018. évi
költségvetésében rendelkezésre áll.
Kiegészítő

A

határozati javaslat:

Képviselő-testület

úgy dönt, hogy Németh Angéla polgármestert kéthavi illetményének
megfelelő összegű, azaz 2.094.800.- Ft jutalomban részesíti, mely az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 6/20 18. (II.28.) önkormányzati rendelet személyi juttatások kiemelt
e l őirányzatán rendelkezésre áll.
Határidő:
Felelős:

2018. december 11.
az indítvány megtételére Bodó Miklós a PTB elnöke
a végrehajtásért a jegyző

A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
A döntés alapjául szolgáló jogszabályhely: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 201 1. évi
CXCIX. törvény 225/H. § (J) bekezdése.
Budapest, 2018. december 5.

Ké w iselő i Csoportnak
!eadvil.
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