
Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

A Képviselő-testület 2016. július 5-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi,Hatósági, Oktatási és Törvényességi 

Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya BKB/001/3922-1/2016. szám alatt 

javaslattal élt a Képviselő-testület 2016. április 5-i zárt ülésen hozott 34/2016.(04.05.) 

határozattal kapcsolatban.  

 

E határozatban döntöttünk Mondok József társadalmi polgármester jutalmáról. A jutalommal 

kapcsolatban nincs probléma csak a döntést hozó testületi ülés formájával. A hivatkozott 

jogszabályok szerint a Polgármester Úr munkájának értékelése közérdekű adatnak számít, így 

azt nyílt ülésen kellett volna tárgyalni. 

 

A javaslat szerint: „ Javasolom, hogy a fentiekben leírt Mötv. 46.§-ában és 52.§ (3) 

bekezdésében foglalt szabályok érvényesítése érdekében, figyelemmel a Kttv. 225/K.§ (7) 

bekezdésében foglaltakra a 2016. április 5-i zárt ülésen hozott 34/2016.(IV.5.) határozat 

tartalma a soron következő ülésen ismertetésre kerüljön. Kérem, hogy az ismertetés tényét, 

annak tartalmát a képviselő-testületi jegyzőkönyv tartalmazza.” 

 

Az ismertetésre kerülő szöveg: „ 

 

34/2016.(04.05.) számú: 
Mondok József társadalmi polgármester jutalma 

 

H a t á r o z a t 

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mondok József társadalmi 

megbízatású polgármestert - a foglalkoztatási jogviszonyában bekövetkezett 

változás óta végzett munkájának elismeréseként - 673.050,- 

(hatszázhetvenháromezer- ötven) Ft egyszeri jutalomban részesíti.  

Felkéri a jegyzőt, hogy a jutalom kifizetésével kapcsolatos intézkedéseket 

tegye meg. 

Határidő: azonnal, illetve 2015. április 12. 

Felelős:   Bagócsi Károly címzetes főjegyző” 

 

 

A javaslat következő része: „ Továbbá javasolom a jövőre nézve, hogy mivel a polgármester 

illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adatnak minősül, így az e tárgyú 

előterjesztéseket és döntéseket szíveskedjenek nyilvános ülés keretében megtárgyalni.” 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Kérem, hogy a javaslatot fogadjuk el. Tájékoztatásul – tekintettel a közérdekűség 

hangsúlyozására – leírom, hogy a zárt ülésen hozott határozatok, kivonat kormájában minden 

alkalommal közzétételre kerülnek a www.izsak.hu honlapon és a döntések lényeg megjelenik 

az Izsáki Hírek esedékes számában az általam szerkesztett Önkormányzati Tájékoztató 

cikkben. Ez ebben az esetben is megtörtént  a 2016. április 22-i szám 6 oldal harmadik oszlop 

utolsó bekezdésében a következőképpen: „ Mondok József társadalmi megbízatású 

polgármestert – a foglalkoztatási jogviszonyában bekövetkezett változások óta végzett 

munkájának elismeréseként 673.050 (hatszázhetvenháromezerötven ) forint egyszeri 

jutalomban részesítette.”     

 

I z s á k, 2016. június 29. 

 

                                                                                                            (: Bagócsi Károly:) 

                                                                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

 

                                                                                                

 

http://www.izsak.hu/

