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Előterjesztő: Keller Vendel polgármester  

 

Az előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző megbízásából  

                                                   Tabi Tímea igazgatási ügyintéző   

 
 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A vegyes ügyek keretében az alábbi ügyekben szükséges döntéseket hozni:  

 

 

A/  2016. évi munka elismeréseként a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői 

Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők, valamint az Önkormányzat alkalmazásában álló 

fizikai dolgozó jutalmazása: 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (X.19.) határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi önkormányzati költségvetés tartaléka 

terhére …………….. összegű jutalom kifizetését határozza el az állandó fizikai állományú 

önkormányzati dolgozók részére. A képviselő-testület azzal a javaslattal fordul Németh Tünde 

jegyző felé, hogy az önkormányzati kirendeltségi köztisztviselők részére …………………megfelelő 

összegű jutalmat biztosítson a jogszabályi előírások figyelembe vételével, 2016. évi munkájuk 

elismeréseképpen. A köztisztviselői jutalom nyújtása esetén a szükséges pénzügyi fedezetet a 

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal részére a képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati 

költségvetés tartaléka terhére biztosítja.   

A képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert és Németh Tünde jegyzőt a 

szükséges intézkedések megtételére.  

 

  Határidő: 2016. október 28. 

  Felelős: polgármester és jegyző  

 

                                                                                                            Keller Vendel s.k 

 

B/  A polgármester úr részére 2016. évi munkájának elismeréseként 6 havi bérnek megfelelő 

jutalom kifizetésének megtárgyalása: 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (X.19.) határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Keller Vendel polgármester részére a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § alapján 6 havi jutalmat 

állapít meg a 2016. évi költségvetési tartalék terhére. 

Keller Vendel polgármester megválasztása óta eredményesen és jól vezeti az önkormányzatot, 

mely munka elismeréseként részesül a jutalom összegében. 

 

Határidő azonnal 

Felelős. jegyző 



C/  Aszófő községben 2016. november …-én megrendezésre kerül a Márton napi boros 

rendezvény. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg, hogy az 

Önkormányzat mekkora összeggel járul hozzá a rendezvény megtartásához: 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (X.19.) határozat 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november …-én megtartandó,  Márton 

napi boros rendezvényre ……..  Forintot biztosít, a 2016. évi költségvetési tartalék terhére. 

Felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2016. november 12. 

Felelős: polgármester  

                                                                                                    

 

Keller Vendel s.k 

polgármester  


