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A) 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. február 24-én döntött az 
önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadásáról. Az önkormányzat 
költségvetésének módosítását 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 lehetővé. 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 
2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendeletét az elmúlt időszak gazdasági eseményeinek 
hatására bekövetkezett változások következtében módosítani szükséges. 
 

1. A minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése 
miatt növekedtek az egyes feladatok támogatásai, ezért 551 E Ft összegű 
többlettámogatás illeti meg az önkormányzatot. 
 

2. A 2021. májusi felmérés során módosítani kellett a tárgyév 1-8. hónapjára 
tervezett gyereklétszámot, az előző évi mutatószám elszámolás szerinti 
gyermeklétszámra. A módosítás eredményeként 554 E Ft összegű 
többlettámogatásra jogosult az önkormányzat.  
 

3. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
3. mellékletében foglaltak alapján, a falugondnoki szolgálat feladat 
foglalkoztatottja részére – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások 
és az azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére szociális 
ágazati összevont pótlékhoz támogatást folyósítanak. Ennek összege az elmúlt 
időszakban 77 E Ft volt, mellyel módosítani kell a falugondnoki szolgálat feladat 
személyi jellegű kiadásainak és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát. 
 

4. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
3. melléklete alapján, a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú 
települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő 
vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2021. évben – 
a Magyar Államkincstár által az ASP Adó szakrendszerben található, vagy 
interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott adatok alapján szolgáltatott, 
a 2021. május 17-ei napra vonatkozó adatok szerint – kieső iparűzési 
adóbevételének összegével megegyező összegű támogatás jár, 6548 E Ft 
összegben. Eredeti előirányzatként, a korábban hatályban volt jogszabály 
alapján, 6614 E Ft-tal terveztünk, melyet most korrigálni szükséges. 
 

5. A fentieken túl, az alábbi beruházási feladat előirányzata került még beépítésre 
a beruházási kiadásokra képzett céltartalék terhére: 
- Gyöngyvirág utca csapadékvíz elvezetés (árok burkolás) 3000 E Ft. 
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Az előbbiekben részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, 
önkormányzati feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot az „Összefoglaló Táblázat”-
ban (előterjesztés 1. melléklet) részletezettek szerint. 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetésről szóló 
2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet 
tartalmaz olyan módosítási javaslatokat, amelyekről még június 30-i hatálybalépéssel 
döntést kell hozni, mivel – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján 
– a 2021. évi VI. havi időközi költségvetési jelentés Magyar Államkincstár felé történő 
teljesítése csak ez esetben lehet szabályszerű.  
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet 
megalkotni szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2021. június 15. 
 
 
         Fiskál János 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
…/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 

 
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 24.) 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 2021. évi költségvetésről szóló 
2/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 2. § (1)-(2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 
a) költségvetési bevételét 91 766 E Ft-ban, 
b) működési finanszírozási bevételét 17 151 E Ft-ban, 
c) felhalmozási finanszírozási bevételét 33 110 E Ft-ban 

állapítja meg. 

(2) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 
a) költségvetési kiadását 140 653 E Ft-ban, 
b) működési finanszírozási kiadásait 1 374 E Ft-ban, 
c) felhalmozási finanszírozási kiadásait 0 E Ft-ban 

állapítja meg.” 

2. § 

Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzat-csoport 
szerinti részletezése: 

a) működési költségvetési kiadások 96 771 E Ft, 
b) felhalmozási költségvetési kiadások 43 882 E Ft. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt 
előirányzatokat: 

a) személyi juttatások 41 963 E Ft, 
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 610 E Ft, 
c) dologi kiadások 42 582 E Ft, 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 320 E Ft, 
e) egyéb működési célú kiadások 2 818 E Ft, 
f) működési célú tartalékok 1 478 E Ft. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt 
előirányzatok: 

a) beruházási kiadások 14 609 E Ft, 
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b) felújítási kiadások 11 808 E Ft, 
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 234 E Ft, 
d) felhalmozási célú tartalék 17 231 E Ft.” 

3. § 

Az Ör. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés 
céltartalékát 17 231 E Ft-ban állapítja meg. 

(2) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés 
általános tartalékát 1478 E Ft-ban állapítja meg.” 

4. § 

(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 

(4) Az Ör. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. 

(5) Az Ör. 7. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. 

(6) Az Ör. 8. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. 

(7) Az Ör. 10. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. 

5. § 

Ez a rendelet 2021. június 30-án 20 órakor lép hatályba. 
 

 
Fiskál János s.k.    dr. Dancs Judit s.k. 

polgármester  Jegyző 



 - 6 - 

Előzetes hatásvizsgálat 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló  
2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításához  

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 jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 
tájékoztatni kell. [...] 

(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, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételeket. 
 

II. 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetési rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetben (a 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 

 
A tervezet társadalmi hatásai:  
Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítás elfogadása az önkormányzat és 
intézményének működésének biztosítása érdekében, illetve az önkormányzat 
működése és fejlesztési céljainak megvalósulása szempontjából. 
 

  A tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:  
A Tervezet révén Eplény Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének 
bevételei és kiadásai 1116 E Ft-tal emelkednek. 
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b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 

 
A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő 
környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek. 
 
A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A Tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.  
  
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményei: 

A Tervezet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § 
(1)-(4) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-a indokolja. 

 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi 
szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. 
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Indokolás 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló  
2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításához 

 
I. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 18. §-a szerint: 
 

18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, 
amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és 
célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá 
ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás 
közzétételéről.   

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt 
szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, 
valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről. 

(3) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás nyilvánosságát jogszabályban 
meghatározottak szerint kell biztosítani. 

(4) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem 
rendelkezik. 

(5) A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály 
tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét. 

II. 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetés 
módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának indokai – a Jat 18. §-a 
alapján – az alábbiak szerint összegezhetők: 

1. A javasolt szabályozást szükségessé tevő társadalmi, gazdasági, szakmai 

okok és célok, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése: 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 
2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendeletét az elmúlt időszak gazdasági eseményeinek 
hatására bekövetkezett változások következtében módosítani szükséges. 

1. A minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése 
miatt növekedtek az egyes feladatok támogatásai, ezért 551 E Ft összegű 
többlettámogatás illeti meg az önkormányzatot. 

2. A 2021. májusi felmérés során módosítani kellett a tárgyév 1-8 hónapjára 
tervezett gyereklétszámot az előző évi mutatószám elszámolás szerinti 
gyermeklétszámra. A módosítás eredményeként 554 E Ft összegű 
többlettámogatásra jogosult az önkormányzat.  

3. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
3. mellékletében foglaltak alapján, a falugondnoki szolgálat feladat 
foglalkoztatottja részére – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások 
és az azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére szociális 
ágazati összevont pótlékhoz támogatást folyósítanak. Ennek összege az elmúlt 
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időszakban 77 E Ft volt, mellyel módosítani kell a falugondnoki szolgálat feladat 
személyi jellegű kiadásainak és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát. 

4. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
3. melléklete  alapján, a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú 
települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő 
vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2021. évben – 
a Magyar Államkincstár által az ASP Adó szakrendszerben található, vagy 
interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott adatok alapján szolgáltatott, 
a 2021. május 17-ei napra vonatkozó adatok szerint – kieső iparűzési 
adóbevételének összegével megegyező összegű támogatás jár 6548 E Ft 
összegben. Eredeti előirányzatként, a korábban hatályban volt jogszabály 
alapján, 6614 E Ft-tal terveztünk, melyet most korrigálni szükséges. 

5. A fentieken túl, az alábbi beruházási feladat előirányzata került még beépítésére 
a beruházási kiadásokra képzett céltartalék terhére: 
- Gyöngyvirág utca csapadékvíz elvezetés (árok burkolás) 3000 E Ft. 

 
2. Az indokolás közzététele, nyilvánossága 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a 
közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 
5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati 
rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, 
végső előterjesztői indokolás Nemzeti Jogszabálytárban történő közzététele 
kötelező. A közzétett indokolás nyilvános. A jogszabály tervezetéhez tartozó 
indokolás kötelező erővel nem rendelkezik. A jogszabály értelmezésekor figyelmen 
kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel 
ellentétes részét. 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetésről 
szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 
tartalmaz olyan módosítási javaslatokat, amelyekről még június 30-i 
hatálybalépéssel döntést kell hozni, mivel – az államháztartásról szó 2011. évi 
CXCV. törvény alapján – a 2021. évi VI. havi időközi költségvetési jelentés Magyar 
Államkincstár felé történő teljesítése csak ez esetben lehet szabályszerű. 
 

3. A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek 

összhangja, valamint a Jat. 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség 

Az önkormányzati rendelet nem esik a Jat. 18. § (2) bekezdésének hatálya alá.  
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B) 
Tisztelt Képviselőtársaim! 
 
 
Régóta 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 továbbra is csak, összességében a jelenlegi mértéke, a 2008-as 
szintet éri el. Pedig a kozmetikázott pénzromlás is azóta már meghaladta az 50%-ot 
is. A vásárlóerő-paritást tekintve, nemzetközi életszínvonal-összehasonlításban pedig 
még rosszabb a helyzet.  
A polgármesteri bérek – legalább inflációkövető – emeléséről a jogalkotó teljesen 
megfeledkezett, ellentétben az országgyűlési képviselők javadalmazásának folyamatos 
(amely, automatikusan a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra 
megállapított képviselői tiszteletdíj havonta a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által hivatalosan 
közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 

háromszorosának megfelelő összeg) emelésével szemben. A bruttó átlagkeresetek 2008-tól 
közel 120%-kal növekedtek. 
 
Mint látható, az egyéb ágazatokban, folyamatos és jelentős (magyar viszonylatban) 
bérfejlesztések voltak és vannak. Viszont ezekből a bérfejlesztésekből, 2008 óta, szinte 
csak az önkormányzati szinten dolgozó köztisztviselők maradtak ki. 
 
Pedig a 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. 
Nem ritka, mint már a mi esetünkben is igaz, az ágazati bérfejlesztéseknek 
köszönhetően 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 tavalyi év nagy részében, és az idén, egészen mostanáig – a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, 478/2020. (XI. 3.) Korm. 
rendelet, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
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2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a 
döntéseket a polgármester hozta meg, a képviselő-testület helyett.  
A közérdeket szolgáló döntéseit megelőzően, a polgármester folyamatosan 
tájékoztatta a képviselő-testületet és a lakosságot is.  
A járványügyi helyzet miatt megnövekedett polgármesteri feladatok mellett is, az 
önkormányzat működése, a napi feladatok végrehajtása, a fejlesztések, a 
beruházások, a pályázatok kezelése mindvégig folyamatosan biztosított volt.  
 
A falugondnoki szolgálat 2020. április 1-jétől történt bevezetéséhez kapcsolódva, a 
polgármester látja el a falugondnok helyettesítését is, ami új, többletfeladatot jelent 
számára. 
 
A kötelező alapfeladatai ellátása mellett, az önkormányzat és intézménye pályázatainak 
teljes körű, személyes menedzselését is elvégezte, illetve elvégzi, miközben önállóan 
számos sikeres pályázatot írt.  
 
Segített a helyi civil szervezeteknek pályázatok felkutatásában és elkészítésében, azok 
sikeres lebonyolításában, projektfenntartásokban, pénzügyi elszámolásokban is 
személyesen működött és működik közre.  
 
A tavalyi évben – a veszélyhelyzet elrendelése miatt – a képviselő-testületnek, mivel 
nem ülhetett össze, nem volt lehetősége arra, hogy a polgármester tárgyévi munkáját 
jutalmazza. A jutalmazási korlát, és a lezárt év miatt, erre utólag már nincs is 
lehetőség, ennek az összege bérmegtakarításként jelentkezett a zárszámadási 
rendeletben. 
  
Tekintettel a körülményekre, hogy a képviselő-testület végre ismét összeülhetett, – és 
hát a tavalyi év tapasztalatából kiindulva, amikor is az ősszel ismét elrendelték a 
veszélyhelyzetet – megragadva az első alkalmat, és mint az egyetlen lehetőséget, 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 2021. évi 
költségvetésben betervezésre került.  
 
Megjegyezendő, a fent ismertettek alapján, hogy ma már valójában csak a nevében 
beszélhetünk jutalmazásról, mivel igazából a jutalom összege a polgármesteri bér 
inflációkövetését (értékkövetését) teszi mindössze ki. 
 
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 2021. évi költségvetésben betervezett 
jutalmazási keretből, hathavi illetménynek megfelelő összegű jutalomban részesítse a 
polgármestert, a járványügyi feladatok, intézkedések 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 falugondnok 
helyettesítésével és a közérdekű önkéntes tevékenységet végző diákokkal kapcsolatos 
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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, 2021. június 15. 
 
 
         Czigler Zoltán 
         alpolgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2021. (VI. 30.) 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 2021. évi költségvetésben betervezett jutalmazási keretből, hathavi 
illetménynek megfelelő, bruttó 2 428 200 Ft, azaz Kettőmillió-
négyszázhuszonnyolcezer-kettőszáz forint összegű jutalomban részesíti a 
polgármestert a járványügyi feladatok, intézkedések 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 falugondnok helyettesítésével 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 kifizetéssel 
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
 
Felelős: dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő: 2. pontban: 2021. július 9. 
 
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető 
 

Eplény, 2021. június 30. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Dancs Judit s.k. 
polgármester  Jegyző 

 
 


