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A)
Tisztelt Képviselő-testület!
Eplény Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójának elkészítéséhez
támpontot a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L.
törvény, illetve a képviselő-testület által meghozott és előkészített döntések adtak.
Az önkormányzatok finanszírozása 2019. évben is az előző évhez hasonlóan a 2013.
évtől bevezetett – megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó –
feladatalapú támogatási rendszerben történik.
A települési önkormányzatok általános feladataihoz kapcsolódó támogatása 2019.
évben várhatóan némiképp növekszik, ami a közutak fenntartásának és az egyes
köznevelési feladatok támogatásának növekedéséből adódik. A szociális,
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása csökkenést mutat, mert a
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása az előző évhez
képest jelentősen csökkent, közel 1,5 millió Ft-tal. A közművelődési feladatok
támogatása az előző évi szinten maradt.
A települési önkormányzat köznevelési feladatai közé továbbra is az óvodai nevelés
tartozik, melyet az önálló költségvetési szervként működő Eplényi Napköziotthonos
Óvodán keresztül lát el az önkormányzat.
Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. A feladat támogatása az
előző évi gyakorlatot követve a szociális ágazatnál jelenik meg, igazodva ahhoz, hogy
az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény
határozza meg.
Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatainak
ellátásának formája, illetve finanszírozása az előző évek gyakorlatának megfelelően
került megtervezésre.
Az egyéb működési célú támogatások tervezett összege a közfoglalkoztatáshoz és a
nyári diákmunkához kapcsolódó bevételeket tartalmazza.
A helyi adóbevételek a 2018. évi teljesítések figyelembevételével, az önkormányzat
egyéb saját bevételei pedig a meglévő szerződések alapján került meghatározásra.
Felhalmozási bevételként 3 db építési telek értékesítése került előirányozva, mely a
saját forrást igénylő felhalmozási kiadásokra nyújthat fedezetet.
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó
támogatásokról összességében továbbra is elmondható, függetlenül attól, hogy
korábban normatív támogatásnak, mostanság pedig feladatfinanszírozásnak
nevezzük, a kormányzat részéről ez nem több mint játék a számokkal. Ha valamely
feladat finanszírozása növekszik, akkor annak a fedezetét egy másik feladat
finanszírozásából veszik el. Sem az erősen kozmetikázott fogyasztói árindex hatása,
sem pedig az úton-útfélen propagandaként hirdetett gazdasági növekedés hatása
nem érződik, időtlen idők óta, az önkormányzatok finanszírozásában.
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A működési kiadások részletes bemutatását a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások
részletes bemutatását pedig az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák.
A koncepció összevontan tartalmazza a főbb kiadási tételeket, ezeket a feladatokat
tartalmazó mellékleteket azonban, a részletes egyeztetéseket követően kerülnek
majd meghatározásra.
Az előterjesztés táblázatos melléklete átfogó tájékoztatást ad a várható forrásokról, a
kiadási igényekről, melyek megfelelő kiindulási alapot biztosítanak a további
egyeztetések lefolytatásához, valamint a költségvetési egyenleg egyensúlyát javító
intézkedések meghatározásához.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjék.
Eplény, 2018. november 23.
Fiskál János
B)
Tisztelt Képviselőtársaim!
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, bár 2017-től ez valamelyest
korrigálásra került, de így is csak összességében a 2008-as szintet éri el. Pedig 2008
óta a pénzromlás közel 40%-os volt, és 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.
Gyakorlatilag a polgármester 24 órás szolgálatot lát el, amelyből napi átlag 10-14
órás effektív munkát végez – beleértve a legtöbb hétvégét vagy akár ünnepet is.
Az elmúlt időszakban, ha nem is versenyképes módon és a nyugat-európai béreket
közelítő módon, de mégis csak történt a legtöbb ágazatban különböző mértékű
bérfejlesztés, amely végre a közalkalmazottakat is érintette. Viszont ebből a
bérfejlesztésből, 2008 óta, szinte csak az önkormányzati szinten dolgozó
köztisztviselők maradtak ki.
Nem ritka, mint a jelen esetben is igaz, hogy a koncepciótlanul kiragadott csoportok,
szektorok béremelései kapcsán, a differenciálás lehetősége nélküli kötelező bértáblák
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alapján, a beosztott alkalmazott időközben jóval többet keres, mint a felettes vezető,
polgármester, anélkül, hogy egyébként az elvégzendő feladatkörök tekintetében
bármi változás is következett volna be az elmúlt időszakban.
A polgármester, a legutóbbi, a 25 évnyi polgármesteri szolgálatának elismerése óta
eltelt közel másfél évben – mint korábban is tette – a kötelező alapfeladatai ellátása
mellett, az önkormányzat és intézménye pályázatainak teljes körű, személyes
menedzselését is elvégezte, miközben önállóan is több sikeres pályázatot írt.
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
és képviseli Eplény község érdekeit a különböző szervezetekben, társulásokban.
Szervezi, irányítja a közfoglalkoztatással, a nyári diákmunkával és a közérdekű
önkéntes tevékenységet végző diákokkal kapcsolatos plusz feladatokat is. Mindezeket
az alap-, kiegészítő- és önként vállalt feladatokat, immár közel 27 éven keresztül,
külön helyi hivatali apparátus vagy segítő személyzet nélkül végezi.
Az egyetlen lehetőség a polgármester munkájának az Mötv. alapján megállapított
jövedelmén felüli elismerésére, az elvégzett munka és teljesítmény alapján, a
legfeljebb hat havi jövedelemnek megfelelő jutalom megállapítása, amelynek
fedezete a 2018. évi költségvetésben betervezésre került.
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 2018. évi költségvetésben
betervezett jutalmazási keretből, hathavi illetménynek megfelelő összegű jutalomban
részesítse a polgármestert a 2017-18. évi feladatok és a költségvetés
végrehajtásáért, az önkormányzat és intézménye pályázatainak teljes körű,
személyes menedzseléséért, továbbá a helyi civil szervezeteknek pályázatok
elkészítésében, azok sikeres lebonyolításában, projektfenntartásokban, pénzügyi
elszámolásban való személyes közreműködéséért, valamint a közfoglalkoztatással, a
nyári diákmunkával és a közérdekű önkéntes tevékenységet végző diákokkal
kapcsolatos plusz feladatok ellátásáért, és az egyéb napi plusz operatív
tevékenységekért, a fentiekből fakadó többletteljesítmény elismeréseként.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Eplény, 2018. november 23.
Czigler Zoltán
alpolgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (XI. 28.) határozata
a polgármester jutalmazásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „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 2018. évi költségvetésben betervezett
jutalmazási keretből, hathavi illetménynek megfelelő, bruttó 2 428 200,- Ft,
azaz Kettőmillió-négyszázhuszonnyolcezer-kettőszáz forint összegű jutalomban
részesíti a polgármestert a 2017-18. évi feladatok és a költségvetés
végrehajtásáért, az önkormányzat és intézménye pályázatainak teljes körű,
személyes menedzseléséért, továbbá a helyi civil szervezeteknek pályázatok
elkészítésében, azok sikeres lebonyolításában, projektfenntartásokban,
pénzügyi elszámolásban való személyes közreműködéséért, valamint a
közfoglalkoztatással, a nyári diákmunkával és a közérdekű önkéntes
tevékenységet végző diákokkal kapcsolatos plusz feladatok ellátásáért, és az
egyéb napi plusz operatív tevékenységekért, a fentiekből fakadó
többletteljesítmény elismeréseként.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban szereplő
kifizetésekkel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző
Határidő: 2. pontban: 2018. november 30.
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető
Eplény, 2018. november 28.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
Jegyző

