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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A) 
 

Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának 
elkészítéséhez támpontot a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény, illetve a képviselő-testület által meghozott és előkészített 
döntések adtak. 
 
A 2016. évben az önkormányzatok finanszírozása az előző évhez hasonlóan a 2013. 
évtől bevezetett – megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – 
feladatalapú támogatási rendszerben történik. 
A települési önkormányzatok általános feladataihoz kapcsolódó támogatása 2016. 
évben az előző évhez képest várhatóan emelkedni fog. Annak ellenére, hogy a 
beszámítási összeg jelentősen nőtt – ami csökkenti a támogatást –, viszont az egyéb 
kötelező önkormányzati feladatok támogatása emelkedett, mellyel együtt a kiadások 
is emelkednek. 
 
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. A feladathoz kapcsolódó állami támogatás 
mérsékelt növekedését az indokolja, hogy az óvodapedagógusok átlagbérének és 
közterheinek elismert összege 156 E Ft-tal növekedett az előző évhez képest. 
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 azzal az eltéréssel, hogy a pénzbeli szociális ellátások 
támogatása 2015 márciusától megszűntek. 
 
A támogatásértékű bevétel a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételeket 
tartalmazza. 
 
A helyi adóbevételek a 2015. évi teljesítések figyelembevételével, az önkormányzat 
egyéb saját bevételei pedig a meglévő szerződések alapján került meghatározásra. 
A felhalmozási bevételeken belül 3 db telekértékesítésből származó ingatlan 
bevételével számol a tervezet, ez az ingatlan piacnak a kedvező változása miatt, a 
költségvetés tervezésekor módosulhat még.  
 
A működési kiadások részletes bemutatását a 4. melléklet tartalmazza. 
A koncepció összevontan tartalmazza a főbb kiadási tételeket, ezeket a feladatokat 
tartalmazó mellékleteket azonban, a részletes egyeztetéseket követően kerülnek majd 
meghatározásra. 
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Az előterjesztés táblázatos melléklete átfogó tájékoztatást ad a várható forrásokról, a 
kiadási igényekről, melyek megfelelő kiindulási alapot biztosítanak a további 
egyeztetések lefolytatásához. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjék. 
 
 
Eplény, 2015. november 25. 
 
 
         Fiskál János 
 

B) 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) tavaly októberben hatályba lépett rendelkezése alapján – a 
főpolgármestert, a fővárosi kerületi önkormányzatok vezetőit, illetve a megyei jogú 
városok polgármestereit kivéve – jelentősen csökkent a polgármesterek fizetése és a 
költségtérítése is. Az indok az volt, hogy az állam számos feladatot átvett a helyi 
önkormányzatoktól. Valójában egy ilyen méretű település polgármestere a hivatali 
munka mellett pályázatírással, a közfoglalkoztatás, diákmunka megszervezésével, 
irányításával stb. is foglalkozik, miközben jóval kevesebb pénzre jogosult, mint a 
nagyobb települések vezetői. Lényegében heti hétnapos és napi 24 órás szolgálatot 
jelent, és a korábbi szabályozáshoz képest méltánytalanul került hátrányosabb 
helyzetbe.  
Az Mötv. 71. § (4) bekezdésének b) pontja taxatíve meghatározza, hogy a 
polgármester illetménye a helyettes államtitkár közszolgálati tisztségviselőkről szóló 
törvényben meghatározott alapilletményből, illetménykiegészítéséből, vezetői 
illetménypótlékából álló illetményének 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú 
település esetében. 
 
Már több kormánypárti országgyűlési képviselő is sokadik ízben nyújtott be 
módosító indítványt az önkormányzati törvényben a polgármesteri fizetések 
rendezésével kapcsolatban az országgyűlés felé, de még csak napirendjei közé sem 
vette a Tisztelt Ház a kérdést. Eléggé visszás volt, hogy közben valamennyi 
minisztériumban a vezető tisztségviselőket jutalmazták, és a tárcavezetők indoklás 
nélkül gyakorolhatják e hatáskörüket, a legtöbb esetben 30%-kal megemelték az 
államtitkárok és helyettes államtitkárok fizetését. A héten azonban úgy tűnik megtört 
a jég, mert végre tárgysorozatba vette a kérdés az országgyűlés, a döntés egyelőre 
még nem ismert. 
Ezzel szemben a képviselő-testületeknek az új önkormányzati törvény nem ad 
semmilyen mozgásteret. Az egyetlen lehetőség a polgármester munkájának 
jövedelmén felüli elismerésére, az elvégzett munka és teljesítmény alapján, legfeljebb 
hat havi jövedelemnek megfelelő jutalom megállapítása. 
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi költségvetésben e célra 
betervezett, és még fel nem használt, jutalmazási keret összegének megfelelő 
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jutalomban részesítse a polgármestert a 2015. évi feladatok és a költségvetés sikeres 
végrehajtásáért,  az önkormányzat és intézménye pályázatainak teljes körű, személyes 
menedzseléséért, továbbá a helyi civil szervezeteknek pályázatok elkészítésében, 
kifizetési kérelmeinek összeállításában és azok sikeres lebonyolításában, pénzügyi 
elszámolásában való személyes közreműködéséért, valamint a közfoglalkoztatással, a 
nyári diákmunkával és a közérdekű önkéntes tevékenységet végző diákokkal 
kapcsolatos plusz feladatok ellátásáért, a fentiekből fakadó többletteljesítmény 
elismeréseként. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
 
Eplény, 2015. november 25. 
 
         Czigler Zoltán 

          alpolgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2015. (XI. 25.) határozata 

 
a polgármester jutalmazásáról 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 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 2015. évi költségvetésben 
betervezett jutalmazási keretből, 945 000,- Ft, azaz Kilencszáznegyvenötezer 
forint összegű jutalomban részesíti a polgármestert a 2015. évi feladatok és a 
költségvetés sikeres végrehajtásáért, az önkormányzat és intézménye 
pályázatainak teljes körű, személyes menedzseléséért,  továbbá a helyi civil 
szervezeteknek pályázatok elkészítésében, kifizetési kérelmeinek összeállításában 
és azok sikeres lebonyolításában, pénzügyi elszámolásában való személyes 
közreműködéséért, valamint a közfoglalkoztatással, a nyári diákmunkával és a 
közérdekű önkéntes tevékenységet végző diákokkal kapcsolatos plusz feladatok 
ellátásáért, 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: 2015. december 4. 
 
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető 
 

Eplény, 2015. november 25. 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 

 


