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Év végi juttatás lehetősége 2021. 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő‐testület 2021. november 30‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Lassan közeledünk az év vége felé, ezért kérem a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzatnál és 
intézményei főállású dolgozóinál, valamint a közfoglalkoztatottaknál tegye lehetővé munkájuk elismeré-
seként egyszeri, egyösszegű juttatás kifizetést. 
 
A Képviselő-testület az elmúlt években folyamatosan próbálta javítani a dolgozók jövedelmi helyzetét. Az 
idei évben - a járványügyi helyzet ellenére is-lehetőséget biztosított bérfejlesztésre, amely átlagosan 10% 
volt. Elmondható, hogy a Covid járvány eltérő mértékben érintette az intézményeket pl. „home office”-ból 
nem kellett betegállományba menni, védekezéssel kapcsolatos szervezés, intézmény járvány miatti be-
zárása. 
 
Megvizsgálva az önkormányzati gazdálkodás stabilitását és a 2021. évi költségvetésben az intézmények 
év végi bérmaradványát megállapítható, hogy kellő lehetőséget biztosít az egyszeri rendkívüli juttatásra.  
 
Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület tagjai is kapjanak 1 havi juttatásukkal megegyező jutalmat.  
 
A bérmegtakarítás kétféleképpen keletkezett: 

-  megüresedett, majd újra engedélyezett álláshelyek későbbi feltöltéséből, illetve 
feltöltetlenségéből, 

-  táppénzes időszakok kifizetéseiből. 
(betegség miatti keresőképtelenség időtartamából a betegszabadság idejére a távolléti díj 70%-a 
jár, amelyet a munkáltató fizet, az ezen felüli időszakra a munkáltatónak 1/3 fizetési kötelezettsé-
ge keletkezik). 
 

Bérmegtakarítások önkormányzati szinten várhatóan: 25.000.000 Ft 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és engedélyezni szíveskedjen. 
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Rétság, 2021. november 18. 
 
   Jámbor Lajos 

                jegyző  
 
 
 

2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 

3.)  Jogszabályi háttér 
. 

 
4.) Határozati javaslatok  

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 
./2021.( ……..)  HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Év végi juttatás lehetősége 
2021.” tárgyában készült előterjesztést és azt jóváhagyja az alábbiak szerint: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál és az önkormányzati fenntartású 
intézményekben foglalkoztatott közalkalmazotti, köztisztviselői, egészségügyi szolgálati jogviszonyban és 
a MT hatálya alá tartozó főállású dolgozóinál, a Képviselő-testület tagjainál, valamint a közfoglalkoztatot-
taknál munkájuk elismeréseként 
 
1 havi bruttó összegnek megfelelő összegben rendkívüli év végi juttatásra biztosít fedezetet  
 
az alábbi kitételekkel: 

- több jogviszony esetén csak egy, a magasabb összegű vehető figyelembe, 
- minimum 6 hónap munkaviszonnyal kell rendelkezni, 
- évközben belépő dolgozóknál az összeget arányosítani kell, 
- tartós, (összesen 4 hetet meghaladó) megbetegedés esetében az összeget arányosítani kell, 
- fizetésnélküli szabadság esetén az összeget arányosítani kell. 

 

Intézmény megnevezése fő Bruttó Járulék  Összesen
Intézmény megnevezése

1 Önkormányzat+képv. 16,625 4 727 474 Ft 732 758 Ft 5 460 233 Ft
közfoglalkoztatás 7 472 739 Ft 73 275 Ft 546 014 Ft

2 Polgármesteri Hivatal 12,75 5 338 070 Ft 827 401 Ft 6 165 471 Ft
3 CSGYK 6 2 158 265 Ft 334 531 Ft 2 492 796 Ft
4 VMKK 10 3 243 034 Ft 502 670 Ft 3 745 704 Ft
5 Ovi 14 4 857 135 Ft 752 856 Ft 5 609 991 Ft
Intézmények összesen 20 796 717 Ft 3 223 491 Ft 24 020 209 Ft

Év végi jutalom

 
Határidő: 2021.december 8. 
Felelős: valamennyi érintett munkáltató 

 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
Jámbor Lajos 
       jegyző 


