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Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. november 29-én tartandó ülésére 
A polgármester jutalmazásáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/H. 
§ (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „225/H. § * (1) 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 hat havi összegét.”  
 
Piliscsév község tekintetében a polgármesteri tisztség betöltésének módja: főállású 
polgármester. A polgármester a megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult. 
 
A Kttv. imént hivatkozott 225/H. § (1) bekezdése teszi lehetővé a polgármester jutalmazását, 
illetve ad lehetőséget meghatározott mértékű jutalom megállapítására, melynek mértéke 
azonban az illetményének hat havi mértékének összegét nem haladhatja meg.  

Az idei évben a képviselő-testület Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármestert az 58/2022. 
(V.31.) önkormányzati határozatával illetményének megfelelően 1 havi jutalomban 
részesítette. 

Elérkezett az év vége, amikor számot kell adni az idei évben végzett feladatokról. Ezért 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester jutalmának előterjesztéséhez az alábbi indokolást 
terjesztem elő: 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester e tisztséggel járó felelősséget és településvezetői 
munkáját 2022. évben is kimagaslóan végezte. Feladatait, munkáját lelkiismeretesen, 
szakszerűen, mindig a település érdekeire tekintettel, hatékonyan végezte. A pályázati 
lehetőségek figyelemmel kísérése mellett, mindig a falu igényeinek megfelelő fejlesztési 
lehetőségek megteremtésén dolgozott. A Magyar Falu Program keretében 
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatásra 
sikeres pályázatot nyújtott be. Munkája által nyáron sikeresen megvalósult a Kesztölci utca 
felújítása, a pályázati elszámolás megtörtént.  A vis maior pályázat keretében történt 
tömedékelés elszámolása és az elszámolás elfogadása szintén megtörtént.  

A veszélyhelyzet ellenére sikeres gyermeknapi, szüreti rendezvény előkészítésében és 
lebonyolításában vett részt polgármester asszony. A Magyar Falu Program keretében 
rendezvényre pályázott támogatás elszámolása elfogadásra került. A folyamatban lévő két 
TOP-os pályázat megvalósítására nagy hangsúlyt fektet. Az önkormányzati ingatlanok M100 
céljából történő kisajátítása ügyében közel 2 millió forintos bevételt hoz az önkormányzatnak.   

A szociálisan rászorulók érdekében sikeres pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz, 
melynek keretében a Piliscséven 78 erdei m3 kemény lombú szociális célú tűzifa kerül - 
vágva, hasítva - kihordásra a településen arra rászorulóknak.  



 

Az önkormányzat a 2022. évben a veszélyhelyzet ellenére irányításával célszerű és takarékos 
gazdálkodást folytatott. A folyamatos koordinációt igénylő beruházási és felújítási munkák 
szervezetten valósultak meg, kiegyensúlyozott pénzügyi évet zárhat a község. A rezsiárak 
emelkedése végett a polgármesternek az önkormányzati és intézményeik működtetése során a 
koordinációs, szervezési feladatai megnövekedtek. A polgármester jelen helyzetben az 
önkormányzat működőképességét takarékos gazdálkodással biztosítja.  

A határozati javaslatban foglalt összeg az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 
rendelkezésre áll. Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésében, az 
önkormányzat személyi juttatásainak kiadási előirányzata fedezetet nyújt a polgármester 
jutalmának és annak járulékának finanszírozására. 

 
A fent említettek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé 
elfogadás végett: 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
../2022. (XI….) önkormányzati határozata 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester jutalmazásáról 
 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármestert a 2022. évben – meghatározott időszakban - végzett kimagasló munkája 
értékelése alapján – elismerésül 1 havi illetményének megfelelő mértékű jutalomban részesíti. 
 
Felelős:  Hudeczné Fuzik Anna Pénzügyi bizottság elnöke 
Határidő:  azonnal 
 

Kérem előterjesztésem megvitatását, és a határozati javaslat elfogadását! 

 

Piliscsév, 2022. november 23. 

 

 

Tisztelettel: 

     
        Hudeczné Fuzik Anna sk. 
                         elnök  


