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A)
Tisztelt Képviselő-testület!
Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési koncepciójának elkészítéséhez
támpontot a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV.
törvény, illetve a képviselő-testület által meghozott és előkészített döntések adtak.
Az önkormányzat finanszírozásában, az előző évhez képest, nem történt változás. A
2021. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedése kis mértékben hatással volt
az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő
bértámogatásának és a falugondoki szolgálat támogatásának a fajlagos összegére.
A települési önkormányzat általános feladataihoz kapcsolódó támogatás 2023. évben
összességében, várhatóan, kis mértékben csökkeni fog az óvodapedagógus
minősítéshez kapcsolódó többletkiadása, valamint a települési önkormányzat szociális
feladatainak egyéb jogcímek után járó támogatások csökkenése miatt. A köznevelési
feladathoz kapcsolódó támogatás összességében emelkedést mutat, ami a
gyermeklétszám emelkedés eredménye. A helyi önkormányzatok működésének
általános és a közművelődési feladatok támogatási összege 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 szociális tüzelőanyag
vásárlás támogatás várható összegét tartalmazza. Az előző évhez hasonlóan a
közfoglalkoztatáshoz és a nyári diákmunkához kapcsolódó bevétellel, ez elmúlt
években tapasztalt érdeklődési hiányra tekintettel, nem tervezünk.
A helyi adóbevételek a 2022. évi teljesítések figyelembevételével, az önkormányzat
egyéb saját bevételei pedig a meglévő szerződések alapján került meghatározásra.
Felhalmozási bevétellel és költségvetési maradvánnyal egyelőre nem számol a
tervezet.
A működési kiadások részletes bemutatását a 3. és a 4. melléklet, a felhalmozási
kiadások részletes bemutatását pedig az 5. melléklet tartalmazza.
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A koncepció összeállítása során a minimálbér és garantált bérminimum emelkedéssel
még nem számoltunk.
A tervezett beruházások között a koncepcióban csak a kötelező tételeket
szerepeltettünk. A 2023. évi költségvetésbe az idei évről áthúzódó beruházások és
felújítások, – hisz vannak jelenleg is még folyamatban lévők – a készültségi fokuktól
függő mértékben, természetesen beépítésre kerülnek.
Az új projektek pedig a költségvetés tervezésekor lesznek majd figyelembe véve,
amelyhez a javaslatokat, a 2023. évi költségvetés tervezésig lehet folyamatosan
megtenni.
A korábbi gyakorlatot folytatva, csak tervezett, támogatásra be nem nyújtott fejlesztési
vagy felújítási projektek sem kerültek a koncepcióban megtervezésre.
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 a tájékoztatót tudomásul venni
szíveskedjen.
Eplény, 2022. november 18.
Fiskál János
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B)
Tisztelt Képviselőtársaim!
Csak emlékeztetőül említem meg, hogy a kistelepülések vezetőinek bére 2008-tól, 14
éven keresztül, gyakorlatilag nem változott, sőt a polgármesterek illetményét 2014
ősszel még csökkentették is, miközben a bruttó átlagkeresetek a versenyszférában,
2008-2020 között, közel 120%-kal növekedtek.
(Mindenki számára megjegyezendő: mindeközben, az országgyűlési képviselők

jövedelme automatikusan emelkedik. 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.)
Némiképpen váratlanul, a 2021. december 21-én kihirdetett, az egyes kulturális tárgyú
és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 26. §-a módosította
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 71. § (1), (2) és (4) bekezdését, amely a polgármesteri
illetményeket szabályozza. Ennek következtében, az Mötv. – 2022. január 1-jétől
hatályos – 71. § (4) bekezdése b) pontja szerint, az 501-1500 fő lakosságszámú
település polgármestere esetében a polgármester illetménye 650 000 forintra
emelkedett, ez kb. 50%-os emelésnek felel meg.
A fentiek alapján is látható, hogy reálértéken még az emelés pillanatában sem érte el
a 2008-as szintet. A publikált legfrissebb KSH évi átlagos fogyasztói árindex értéke,
már most 21,1% mértékű (a valós pénzromlás, érzékelhetően, ennél jóval magasabb).
A település polgármestere, az egyébként a jogszabályok és a feladat által elvárt vagy
elvárható hivatali munka mellett, operatívan pályázatírással, önkéntes diákmunkával,
játszóterek ellenőrzésével, szerződések előkészítésével, honlap üzemeltetéssel,
bevételi források felkutatásával, anyagbeszerzéssel, tevékenyen a közterületek
gondozásával, karbantartási munkák végzésével stb., gyakorlatilag mindennel
foglalkozik a település érdekében.
A polgármester olyan ügyekben is segítséget vagy támogatást nyújtott az
állampolgároknak, amelyek valójában egyáltalán nem is tartoznának a feladatai közé.
A kistelepülési polgármesteri tisztség nem protokoll munka, mert 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.
A falugondnoki szolgálat 2020. április 1-jétől történt bevezetéséhez kapcsolódva, a
polgármester látja el a falugondnok helyettesítését is, ami új, többletfeladatot jelent
számára.
A polgármester szállítja az ebédet minden szombaton, és a vasárnapok kivételével, az
egyéb munkaszüneti és ünnepnapokon is, továbbá a falugondnok szabadsága vagy
esetleges egyéb távolléte esetén is. Ez úgy évi kb. 60 munkaszüneti napi lekötöttséget
jelent, és 30-40 hétköznapot érint.
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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.
Emlékszünk rá, hogy folyamatosan fenntartott veszélyhelyzet alatt pl. 2020-ban nem
is volt lehetősége arra, hogy a polgármester tárgyévi munkáját jutalmazza, amely
összege bérmegtakarításként jelentkezett a zárszámadási rendeletben.
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 2022. évi
költségvetésben betervezésre került.
Megjegyezendő, a fent ismertettek alapján, hogy valójában csak részben beszélhetünk
jutalmazásról, mivel igazából a jutalom összege a polgármesteri tiszteletdíj
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 2022. évi költségvetésben betervezett
jutalmazási keretből, – a mostani körülményeket is figyelembe véve, – háromhavi
illetménynek megfelelő összegű jutalomban részesítse a polgármestert, a költségvetés
végrehajtásáért; az önkormányzat és intézménye pályázatainak teljes körű, személyes
menedzseléséért; a helyi civil szervezeteknek pályázatok elkészítésében, azok sikeres
lebonyolításában, projektfenntartásokban, pénzügyi elszámolásban való személyes
közreműködéséért; a falugondnok helyettesítésével összefüggésben a hétvégéket,
munkaszüneti napokat is érintő tevékenységéért; a közérdekű önkéntes tevékenységet
végző diákokkal kapcsolatos plusz feladatok ellátásáért; valamint 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, 2022. november 18.
Czigler Zoltán
alpolgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (XI. 23.) 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 2022. évi költségvetésben betervezett jutalmazási keretből, háromhavi
illetménynek megfelelő, bruttó 1 950 000 Ft, azaz Egymillió-kilencszázötvenezer
forint összegű jutalomban részesíti a polgármestert a költségvetés
végrehajtásáért; az önkormányzat és intézménye pályázatainak teljes körű,
személyes menedzseléséért; a helyi civil szervezeteknek pályázatok
elkészítésében, azok sikeres lebonyolításában, projektfenntartásokban, pénzügyi
elszámolásban való személyes közreműködéséért; a falugondnok helyettesítésével
összefüggésben a hétvégéket, munkaszüneti napokat is érintő tevékenységéért; a
közérdekű önkéntes tevékenységet végző diákokkal kapcsolatos plusz feladatok
ellátásáért; valamint 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: 2022. november 28.
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit Személyzeti
Önálló Csoport vezetője
Eplény, 2022. november 23.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző

