
3.3.I. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó 

összesített adatok, a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és  

rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege,  

az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 

 
 
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.8.) önkormányzati 
rendelet, valamint  
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 4/2015.(III.1.) önkormányzati rendelet és  
Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit, 
közszolgálati ügykezelőit és az önkormányzati közalkalmazottakat megillető szociális, jóléti, kulturális, 
egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 14/2015. (III.27.) 
önkormányzati rendelete alapján: 
 
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzata: 
 

1.  Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében  
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 2 fő 
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 1 fő 

 
2.  Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében  

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 3 fő 
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 1 fő 

 
3.  Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma   

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 1 fő 
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő 

 
Tisztségviselők: 2 fő (polgármester, alpolgármester) 
Hivatali tisztségviselők: 2 fő (jegyző, aljegyző) 
 
Polgármester illetménye1:  398.900 Ft/hó             

           költségtérítése2:   59.835 Ft/hó 
Alpolgármesterek illetménye3:   0 Ft/hó 
                       költségtérítése:4       0 Ft/hó 

 
1 Megállapította a 46/2019.(X.25.) önkormányzati határozat 
2 Megállapította a 46/2019.(X.25.) önkormányzati határozat 
3 Az alpolgármester a 49/2019.(X.25.) önkormányzati határozatban megállapított illetményéről írásos nyilatkozattal 
lemondott 
4 Az alpolgármester a 49/2019.(X.25.) önkormányzati határozatban megállapított költségtérítéséről írásos nyilatkozattal 
lemondott 
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A foglalkoztatottaknak nyújtott juttatások: 
A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület), a 
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria juttatásának 
2021. évi mértékét bruttó 225.000 Ft/főben állapította meg.  
 
A Képviselő-testület a köztisztviselők részére az alábbi juttatásokat, támogatásokat biztosítja: 
a) lakásépítési, -vásárlási támogatás: 
            aa) lakásépítési kamatmentes kölcsön, 
            ab) lakásvásárlási kamatmentes kölcsön, 
            ac) lakásbővítési költségekhez kamatmentes kölcsön, 
            ad) lakásfelújítási költségekhez kamatmentes kölcsön. 
b) illetményelőleg, 
c) üdülési célra térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonát képező mátrafüredi és sástói 

vendégházak használata, 
d) szakorvosi javaslat alapján ingyenes uszodahasználat, 
e) egészségügyi szolgáltatások (szűrővizsgálatok) igénybevételének támogatása. 

 

A Képviselő-testület a Jegyző mérlegelése alapján a köztisztviselők szakmai fejlődésének elősegítése 
érdekében az alábbi támogatásokat biztosítja: 
       a) tanulmányi támogatás szakirányú képzés esetén, 
       b) képzési, továbbképzési támogatás, 
       c) nyelvtanulási támogatás. 
 
 


