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Szavazás módja: a rendelettervezet tekintetében minősített többség
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Lőczi Árpád
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évi
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Tisztelt Képviselő-testület!
A)
Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.)
számú rendeletét – az elmúlt időszakban bekövetkezett, illetve jelzett változásai miatt
– ismételten indokolt módosítani.
1. A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján felülvizsgálatra
kerültek az önkormányzat 2. melléklet szerinti támogatásokat megalapozó
adatai. A felülvizsgálat eredményeként az önkormányzatnak a települési
önkormányzatok egyes köznevelési feladatinak támogatása tekintetében 353 E
Ft összegű állami támogatásról kellett lemondania.
2. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásai szerint
Magyarország minden telepélésének 2017. október 1-ig meg kell alkotnia a
településképi rendeletét és a Településképi Arculati Kézikönyvét. Ennek az
elkészítéséhez kapcsolódó forrás biztosítását tartalmazó, Magyarország 2017.
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló
T/15427 számú törvényjavaslatot elfogadta az Országgyűlés. A
törvényjavaslattal a településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez a 10 000
lakos alatti, 32 000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességet el nem érő
települések esetében, településenként 1000 E Ft támogatás folyósítására kerül
sor az augusztusi havi nettó finanszírozás keretében.
A fentiek alapján módosítani szükséges az önkormányzat bevételi és
felhalmozási kiadásainak előirányzatát 1000 E Ft összeggel.
3. Áttekintésre került az Eplényi Vigasságok 2017. évre tervezett költségei, mely
alapján 50 E Ft-tal szükséges az eredeti előirányzatot megemelni. Ezen
túlmenően mivel a rendezvény mindenki számára elérhető lesz, így az
eredetileg tervezettel ellentétben személy jellegű (reprezentáció) és a hozzá
kapcsolódó járulék kifizetésre nem kerül sor, ezért azt javasom a dologi
kiadásokra átcsoportosítani az előterjesztés 1. mellékletében részletezettek
szerint.
4. Az önkormányzat az előző évek gyakorlatához hasonlóan idén nyárra is tervezi
közfoglalkoztatottak
és
diákok
foglalkoztatását.
A
megfelelő
munkakörülmények biztosítása érdekében munkaruha, védőeszközök és
védőital beszerzésére 400 E Ft-ot javaslok átcsoportosítani.
5. A következő felhalmozási feladatok előirányzatának emelésére teszek
javaslatot:
- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése
200 E Ft,
- Temetőbe urnasírhely elhatároló készíttetése
150 E Ft,
- Eplényi Napköziotthonos Óvoda vizesblokkjának felújítása
600 E Ft.
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A fenti módosítások egyenlegeként az általános tartalék előirányzatát 1753 E Ft
összeggel javaslom csökkenteni.
A fentiekben részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz feladatok közötti
átcsoportosítást az előterjesztés 1. mellékletben részletezettek szerint.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
rendeletet módosítani szíveskedjen.
Eplény, 2017. június 23.
Fiskál János
Tisztelt Képviselőtársaim!

B)

Mindannyiunk előtt ismert, hogy Eplény 1992. január 1-jéig, korábban Olaszfaluhoz
tartozó, majd Zirchez csatolt – önálló közigazgatási határok nélküli – település volt. A
község az önállóságát, a Zircről való leválásról döntő, az 1991-ben megtartott helyi
népszavazás eredményeként nyerte el, Göncz Árpád köztársasági elnök Úr 233/1991.
(XI. 29.) KE számú határozata alapján. Ennek a helyi népszavazásnak az előkészítője,
kezdeményezője és sikerre vitelének a motorja Fiskál János – akkoriban még, mint az
első szabadon választott Zirc Városi Önkormányzat képviselő-testületének eplényi
képviselője – volt.
A már önálló településen az első helyhatósági választás 1992. február 1-jén volt,
amelyen a község lakossága Fiskál Jánost polgármesternek, Czigler Zoltánt, Glegyák
Borbálát†, Fiskál Józsefet, Kirchkeszner Tamást és Sóvári Pétert† képviselőnek
választotta. Az ünnepélyes alakuló ülésre és az eskütételre február 14-én került sor.
Fiskál János polgármestert, Fiskál József képviselőtársamat és jómagamat –
megszakítás nélkül – már hetedik ciklusban bízták meg a település vezetésével,
illetve képviseletével.
A településen akkor alig laktak többen, mint 400 fő, semmilyen intézmény nem volt,
a közművek elavultak, hiányosak voltak, az utak állapota is rossz és portalanítatlan
volt. A feladat adott volt, a település fejlődését, ha akkor még üres zsebbel is, de
mindenképpen elő kellett mozdítani. Az első lépések közé tartozott az utak
állapotának rendbetétele és azok aszfaltburkolattal történő ellátása, valamint a helyi
óvoda és orvosi rendelő kialakítása. Ezeket 1992-93-ban sikerült is megvalósítani.
Még 1993-ban megkezdődött a település csatornázásának és egy új, a Búzavirág
utcának (45 házhely) a tervezése és előkészítése. 1994-ben mindkettőnek a
kivitelezése is megkezdődött és az első telekértékesítések is megtörténtek. 1995
májusában üzembe helyeztük a szennyvízcsatorna víziközműveket.
Az önállóvá vált Eplény ezen első három és fél éve megalapozta a község további
fejlődését, az ehhez szükséges források felkutatásában, a pályázatok megírásában,
azok sikeres lebonyolításban a polgármesternek meghatározó szerepe volt.
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A település fejlődése kétségtelenül új irányt vett, ezeket a beruházásokat követték
később – a teljeség igénye nélkül – a Búzavirág utca teljes körű közművesítése, járda
építése a főút mellett, a Kultúrház működési feltételeinek a megteremtése, hogy
egyáltalán közösségi programokat lehessen szervezni.
Még a 2000. év előtt megvalósult a gáz- és a telefonhálózat fejlesztése is. Eplény lett
az első olyan település, az akkori zirci kistérségben (a várost is beleértve), amelyen
teljes körű volt a közműellátottság.
Az ezredforduló után fejújításra és bővítésre került a község ivóvízhálózata, valamint
a vízbázis bővítése is megtörtént.
Mind a csatornázás, mind a vízhálózat felújítás is társulati formában valósult meg,
amelynek teljes megszervezését, irányítását, elszámolásának lebonyolítását,
beleértve a lakosság felé a kimutatások, egyenlegek elkészítését, felszólítások
megírását stb. a polgármester végezte külön juttatás vagy tiszteletdíj nélkül.
A Közösségi Házzal egy épületegyüttest képező Szent Bernát Kápolna 1993-ban, a
200. évfordulóra történt felújítását, 1999-ben a pincének, az Ámos Borháznak és a
helyi polgármesteri hivatalnak felújítása követte. Ez utóbbi beruházás, a község
ismert története alapján, a legrégebbi épületnek a 250. évfordulóra történő
felújítását jelentette.
A 2003. szeptemberben átadásra került az Ámos-hegyi Pihenőerdő, de – a község
élete és arculata miatt – ki kell emelni még az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
(IKSZT) 2010. évi felújítását, valamint a 2013. évi temető és ravatalozó bővítést,
illetve felújítást is, mint nagyobb beruházásokat. Ezek megvalósításával kapcsolatos
teendőket, a pályázatírásától a lebonyolításig, az elszámolásig, a projektzárásig
bezárólag, szintén a polgármester végezte.
2007-ben megkezdődött egy újabb, 50 házhelyes utca, a Kiserdő utca kialakítása és
közművesítése, amely jelenleg beépítés alatt van, ezzel is biztosítva a helyben
maradás és a letelepedés feltételeit, a lélekszám növekedés lehetőségét.
Szintén a teljesség igénye nélkül, de a mindennapi életet meghatározó egyéb
fejlesztések között megemlítem még a két EU szabványos játszóteret, a
sportpályákat, amelyek ezen eltelt 25 éven belül kerültek kialakításra vagy
fejlesztésre.
A polgármester, a képviselő-testülettel egyetértésben, a beruházásokon túl, a
közösségi életet is erősítő programokra is nagy hangsúlyt fektetett, ezeket
elősegítették a sikeresen megvalósított TÁMOP pályázatok is. Ezen programoknak,
pályázatoknak köszönhetően van a településen állandó könyvtári nyitva tartás, és
rendszeres, minden korosztályt megcélzó közösségi és kulturális programszervezés.
A település turisztikai fejlődése területén is elévülhetetlen érdemei vannak. Itt kell
kiemelni a sí- és terepkerékpáros központban 2006. óta végrehajtott közel 1 milliárd
Ft-os fejlesztések megvalósításához szükséges közreműködését, az engedélyezési
eljárásoknak – az önkormányzatnak mint főbérlőnek képviseletében tett –
lebonyolítását.
Mindennek köszönhetően a településre gyakorolt kedvező hatása is kézzelfogható,
mint pl. a szálláshelyek, helyi munkalehetőségek bővülése stb.
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A polgármester folyamatosan segítette a helyi civilszervezeteket programjaik
megvalósításában, pályázati források felkutatásában, pályázatok megírásában és
azok sikeres végrehajtásában és elszámolásában. Ennek köszönhetően már több
millió forintos forrásra tettek szert ezek a szervezetek, amelyek fontos szerepet
töltenek be a település életében.
Az elmúlt 25 évben, az önkormányzat munkavállalóinak mindennapi irányítása
mellett, esetenként külső források, erők igénybevételével, olyan községképet, élhető
környezetet sikerült kialakítania, és nem csak a község központjában, hanem
gyakorlatilag az egész településen, amelyre nem csak a település lakói lehetnek
büszkék, hanem az ide látogatókat vagy átutazókat is jóérzéssel tölti el.
Egy sikeres településhez kiegyensúlyozott képviselő-testületi munkára is szükség van,
ennek a feltételeinek a megteremtésében a település vezetőjének kulcsszerepe volt,
van és lesz.
A polgármesternek a településért végzett munkájának lakosság részéről történő
elismeréseként tekinthetjük azt a tényt is, amely vélhetően országos viszonylatban is
már ritkaságnak számít, a közvetlen környeztünkben lévő járásokban tudomásom
szerint nincs is közel hasonló sem, akit – egymást követően – ennyiszer
megválasztottak a településvezetői tisztségre.
Nem elhanyagolandó, és szintén ismert előttünk, hogy a kormány – miniszterelnök
korábbi ígértével ellentétben – 2014-es választás után, méltánytalanul, jelentősen
csökkentette a kistelepülések polgármestereinek a fizetését és a költségtérítését is,
pedig a valóságban, egy ilyen méretű település polgármesterének, az egyébként a
jogszabályok és a feladat által elvárt vagy elvárható hivatali munka mellett,
operatívan pályázatírással, a közmunka megszervezésével, a közfoglalkoztatás
irányításával, nyári diákmunkával, önkéntes diákmunkával, játszóterek ellenőrzésével,
szerződések előkészítésével, honlap üzemeltetéssel, bevételi források felkutatásával,
anyagbeszerzéssel, karbantartási munkák végzésével stb., gyakorlatilag mindennel
kell tudni foglalkozni.
A polgármesternek olyan ügyekben is segítséget vagy támogatást kell időnként
nyújtani az állampolgároknak, amelyek valójában egyáltalán nem is tartoznának a
feladatai közé. Döntő többségében a kistelepülési polgármesteri tisztség egyáltalán
nem protokoll munka, mert ezt a tisztséget betöltő személynek, ha a polgármesteri
eskünek megfelelően, hosszú távon, a településért elhivatottan, azt szolgálva akarja
a feladatát végezni, akkor ahhoz sok magánéleti lemondásra is szüksége van. A volt
körjegyzői vagy a mostani közös önkormányzati hivatal, különösen, hogy az nem
helyben van, nem tudja pótolni – helyismeret hiányában sem – a mindennapos
elkötelezettséget, szeretetet a település iránt. Részben ezért is, gyakorlatilag a
polgármester 24 órás szolgálatot lát el, amelyből napi átlag 10-12 órás effektív
munkát végez – beleértve szinte minden hétvégét vagy akár ünnepet is.
A kormány – a külső és párton belüli nyomásra, vagy tán felismerve saját hibáját –
2017. január 1. naptól a polgármester illetményét az államtitkárnak (módosulás előtt
a helyettes államtitkárnak) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló
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illetményéhez igazította. A korábban a 2014-ben elvett jövedelmet azonban nem
kompenzálták, a 2008. óta eltelt időszakban több mint 30%-os pénzromlásról nem is
beszélve, amely egyébként a teljes közszférát érinti, mivel illetményalap emelés
utoljára 2007-ben volt.
A fentieket összefoglalva – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 225/H. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – javasolom, hogy
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésben
betervezett jutalmazási keretből, hathavi illetménynek megfelelő összegű jutalomban
részesítse a polgármestert – Eplény község önállóvá válásától kezdődően, az 1992.
február 1-jei helyhatósági választástól folyamatosan – immár 25 éves polgármesteri
tisztségének betöltése alkalmából. Ezen jutalmazással is elismerve a polgármesternek
Eplény község önállóságáért, a település folyamatos fejlődésért végzett, időt és
energiát nem kímélő áldozatos munkáját. A polgármester ezen eltelt 25 év alatt
felelősséggel, sikeresen irányította, vezényelte az éves költségvetések végrehajtását,
biztosítva az önkormányzat stabil működését. A kötelező alapfeladatai ellátása
mellett, az önkormányzat és intézménye pályázatainak teljes körű, személyes
menedzselését is elvégezte, miközben önállóan is számtalan sikeres pályázatot írt.
Mindig segített a helyi civil szervezeteknek pályázatok felkutatásában és
elkészítésében, azok sikeres lebonyolításában, projektfenntartásokban, pénzügyi
elszámolásokban is személyesen működött közre.
A polgármester mindig a település érdekeit maximálisan szem előtt tartva képviselte
Eplény község érdekeit a különböző szervezetekben, társulásokban, fórumokon.
Évek óta végzi a közfoglalkoztatással, a nyári diákmunkával és a közérdekű önkéntes
tevékenységet végző diákokkal kapcsolatos plusz feladatokat is. Mindezeket az alap-,
kiegészítő- és önként vállalt feladatokat, a 25 éven keresztül, külön helyi hivatali
apparátus vagy segítő személyzet nélkül végezte el.
A 25 évből 16 éven keresztül – az akkori főállása mellett – társadalmi megbízatásban,
a munkaidején felül és az éves szabadsága terhére végezte a munkáját.
Összességében a 25 évnyi polgármesteri szolgálatával jelentősen hozzájárult a
település infrastrukturális és turisztikai fejlődéséhez, továbbá a község
növekedéséhez,
a
működőképes,
felújított
intézmények
kialakításához,
fenntartásához és a jelenlegi arculatának kialakításához.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Eplény, 2017. június 23.
Czigler Zoltán
alpolgármester
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (…) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi
költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Ör.) 2. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„2.§ (1) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének
a) költségvetési bevételét
204 496 E Ft-ban,
b) működési finanszírozási bevételét
6 069 E Ft-ban,
c) felhalmozási finanszírozási bevételét
16 364 E Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület Eplény Községi
költségvetésének
a) költségvetési kiadását
b) működési finanszírozási kiadásait
c) felhalmozási finanszírozási kiadásait
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület Eplény
költségvetésének
a) költségvetési hiányát
b) ebből, működési hiányát
c) ebből, felhalmozási hiányát
állapítja meg.

Önkormányzat

2017.

évi

226 053 E Ft-ban,
876 E Ft-ban,
0 E Ft-ban

Községi Önkormányzat

2017.

évi

21 557 E Ft-ban,
13 977 E Ft-ban,
7 580 E Ft-ban

(4) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát
22 433 E Ft-ban állapítja meg.”
2. §

Az Ör. 4. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzatcsoport szerinti részletezése:
a) működési költségvetési kiadások
99 687 E Ft,
b) felhalmozási költségvetési kiadások
126 366 E Ft.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt
előirányzatokat:
a) személyi juttatások
35 648 E Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
7 438 E Ft,
c) dologi kiadások
49 683 E Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
1 320 E Ft,
e) egyéb működési célú kiadások
2 949 E Ft,
f) működési célú tartalékok
2 649 E Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt
előirányzatok:
a) beruházások
101 824 E Ft,
b) felújítások
22 694 E Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások
0 E Ft,
d) felhalmozási célú céltartalék
1 848 E Ft.”
3. §

Az Ör. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017.
költségvetés általános tartalékát 2649 E Ft-ban állapítja meg.”

4. § (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
5. §

Az
Az
Az
Az
Az
Az

Ör.
Ör.
Ör.
Ör.
Ör.
Ör.

1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
7. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
8. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
9. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
10. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
Jegyző

évi
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Eplény Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló
előzetes hatásvizsgálat
I.
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz
igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás
elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
II.
Eplény Községi Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelet módosítás
tervezetében (továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2)
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.
a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa) A Tervezet társadalmi hatásai: Indokolt a tárgyévi költségvetés
módosítása elsősorban helyi önkormányzatok működésének általános és
ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás változása és a tartalék
terhére történő átcsoportosítások miatt.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Eplény Községi Önkormányzatának 2017. évi
költségvetésének bevételei és kiadásai 647 E Ft-tal emelkednek.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított,
számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései
nincsenek.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem
keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra
jogszabályi előírások miatt kerül sor.
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2. A
jogszabály
megalkotásának
szükségessége,
elmaradásának várható következményei:

a

jogalkotás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 42-44. § teszi indokolttá.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása
szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

a

jelenlegi
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (VI. 28.) határozata
a polgármester jutalmazásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosítása és döntés a polgármester jutalmazásáról” szóló előterjesztést és
a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – a 2017. évi költségvetésben betervezett jutalmazási keretből, hathavi
illetménynek megfelelő, bruttó 2 428 200,- Ft, azaz Kettőmilliónégyszázhuszonnyolcezer-kettőszáz forint összegű jutalomban részesíti a
polgármestert – Eplény község önállóvá válásától kezdődően, az 1992. február 1jei helyhatósági választástól folyamatosan – immár 25 éves polgármesteri
tisztségének betöltése alkalmából. Ezen jutalmazással is elismerve a
polgármesternek Eplény község önállóságáért, a település folyamatos fejlődésért
végzett, időt és energiát nem kímélő áldozatos munkáját. A polgármester ezen
eltelt 25 év alatt felelősséggel, sikeresen irányította, vezényelte az éves
költségvetések végrehajtását, biztosítva az önkormányzat stabil működését. A
kötelező alapfeladatai ellátása mellett, az önkormányzat és intézménye
pályázatainak teljes körű, személyes menedzselését is elvégezte, miközben
önállóan is számtalan sikeres pályázatot írt.
Mindig segített a helyi civil szervezeteknek pályázatok felkutatásában és
elkészítésében, azok sikeres lebonyolításában, projektfenntartásokban, pénzügyi
elszámolásokban is személyes működött közre.
A polgármester mindig a település érdekeit maximálisan szem előtt tartva
képviselte Eplény község érdekeit a különböző szervezetekben, társulásokban,
fórumokon.
Évek óta végzi a közfoglalkoztatással, a nyári diákmunkával és a közérdekű
önkéntes tevékenységet végző diákokkal kapcsolatos plusz feladatokat is.
Mindezeket az alap-, kiegészítő- és önként vállalt feladatokat, a 25 éven
keresztül, külön helyi hivatali apparátus vagy segítő személyzet nélkül végezte el.
A 25 évből 16 éven keresztül – az akkori főállása mellett – társadalmi
megbízatásban, a munkaidején felül és az éves szabadsága terhére végezte a
munkáját.
Összességében a 25 évnyi polgármesteri szolgálatával jelentősen hozzájárult a
település infrastrukturális és turisztikai fejlődéséhez, továbbá a község
növekedéséhez, a működőképes, felújított intézmények kialakításához,
fenntartásához és a jelenlegi arculatának kialakításához.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban meghatározott jutalom
2017. július 10-ig történő kifizetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
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Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző
Határidő: 2. pontban: 2017. július 10.
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető
Eplény, 2017. június 28.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
Jegyző

