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Tárgy: A benyújtott pályázatok miatt jutalom megállapításáról döntés
Előterjesztő: Balassáné Ujvári Zsuzsanna polgármester
Előkészítette: Siófoki KÖH Jogi és Szervezési Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt polgármesteri ciklusban jelentős fejlesztések történtek a faluban, ezen fejlesztések
mozgatórugója a volt polgármester Krisztin Endre volt. Az elmúlt ciklusban készült el a
faluház, a községháza és az orvosi rendelő felújítása, sor került utak, járdák, a temető
felújítására is. Sikeresen pályázott az önkormányzat a TOP—2.1.3-15 kódszámú „Települési
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” megnevezésű pályázaton, valamint az
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázati
felhívásra benyújtott pályázaton. Ez utóbbi két pályázat mellett még megvalósításra vár a
Balaton Fejlesztési Tanács településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázat
keretében megvalósítani kívánt „Kerékpáros pihenőhely és 48-as emlékmű kialakítása
Siójuton” pályázat.
Krisztin Endre Polgármester Úr a munkáját lelkiismeretesen a település érdekeit szem előtt
tartva végezte, ezért javaslom, hogy részére az elmúlt önkormányzati ciklusban végzett
munkájáért jutalmat állapítson meg a képviselő-testület.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 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.”
A 2019. évi költségvetés lehetővé teszi, hogy a volt polgármester Krisztin Endre részére a
2014-2019-es ciklusban végzett munkájáért egy havi tiszteletdíjának megfelelő jutalmat
kaphasson.
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy támogatni szíveskedjék az alábbi
határozati javaslatomat.
H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A
benyújtott pályázatok miatt jutalom megállapításáról döntés” tárgyú
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete Krisztin Endre
volt polgármesternek a 2014-2019-es önkormányzati ciklusban a
benyújtott pályázatok előkészítésében végzett munkájának
elismeréséért bruttó 199 450,- Ft jutalmat állapít meg, melynek
kifizetésére 2019 novemberében kerül sor.
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