
Kivonat: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 20-i, rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
 
256/2022.(X.20.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 A 2022. évi jutalom keret meghatározásáról a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat és a hozzá 
tartozó intézményekben dolgozó közalkalmazottak, köztisztviselők, közfoglalkoztatottak, és 
munkaviszonyban állók számára. 

 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi jutalom keret 
meghatározásáról szóló előterjesztést és akként határozott, hogy az önkormányzat és a hozzá tartozó 
intézményekben dolgozó közalkalmazottak, köztisztviselők, munkavállalók és közfoglalkoztatási 
jogviszonyban állók számára, munkájuk elismeréséül, jutalom keret összeget határoz meg az alábbiak 
szerint:  
 
Jutalomra jogosult: Az a köztisztviselő, közalkalmazott, munkavállaló, valamint az a közfoglalkoztatott, 
aki állományban áll,  

 a Cserkeszőlő Községi Önkormányzatnál, 
 a Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatalnál, 
 a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központnál és 
 a Petőfi Sándor ÁMK Intézményeknél. 

 
A jutalom összegének meghatározásakor figyelembe vett szempontok:  

1. A jutalom azon munkavállalók részére kerül megállapításra, akik a jutalom kifizetésének 
időpontjában állományban vannak. 

2. A jutalom időarányosan kerül megállapításara, tört hónap esetén arányosítva (15 nap felett felfelé, 
15 nap alatt lefelé kerekítve). 

3. A ledolgozott hónapok számából levonásra kerülnek: 
 a próbaidő időtartama (maximum 4 hónap), 
 a keresőképtelenség napjainak a száma (15 napon túl, táppénz), 
 a fizetés nélküli szabadság. 

4. Részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetében a jutalom a munkaidővel arányosan 
kerül megállapításra. 

5. Szóbeli figyelmeztetés esetében a jutalom összege 50%-kal csökkentésre kerül. 
6. Írásbeli figyelmeztetés esetében jutalom nem jár. 

 
Jutalom összege: 

 A közalkalmazottak, köztisztviselők, valamint a munkavállalók esetében nettó 140.000, - Ft, 
folyószámlára utalás formájában. 

 A közfoglalkoztatotti jogviszonyban állók esetében nettó 50.000, - Ft, SZÉP kártyára utalás 
formájába. 

 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jutalom összegének 
meghatározásakor figyelembe vett fenti szempontrendszer 1-4. pontjai 2022. január 1-től, a 
szempontrendszer 5-6. pontjai 2022. október 21. napjától visszavonásig érvényesek. Ezen 
szempontrendszer a következő évek jutalmazása során is alkalmazandó, a jutalom összege azonban 
minden évben külön kerül meghatározásra.  
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jutalom összegét a 2022. évi költségvetésben 
erre elkülönített összegből finanszírozza. 
 



Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 

 - Czeczonné Kiss Nóra gazdaságvezető – helyben 
 - Munkaügyi csoport - helyben 

 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk.  
 polgármester jegyző 


