Jegyzőkönyv
Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2017. január 20-án az
önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i – nyilvános – üléséről
Jelen voltak:

Kovács Lajos, polgármester,
Mészáros Gábor, alpolgármester,
Bugja János,
Bulyáki Zoltán,
Dr. Ficsor Mihályné,
Paragh Lajos,
Szántó Zsolt,
Tóth Áron,
Veres Zoltán települési képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt:
Dr. Bölcsik István, jegyző
Murguly Lajosné, pénzügyi iroda vezetője,
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Bugja János és Bulyáki Zoltán, települési képviselők
A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

N Y I L V Á N O S ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, majd megállapította a
jelenléti ív alapján az ülés határozatképességét, mivel a képviselő-testület 9 tagja közül mind
a 9 tag jelen volt, majd megnyitotta az ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc sorrendben soron
következő és jelenlévő Bugja János és Bulyáki Zoltán települési képviselőket, majd szavazást
rendelt el, s kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
1 / 2017.(I.20.) KT.

1

határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2017. január 20-ai - rendkívüli – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Bugja János és Bulyáki
Zoltán települési képviselőket választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a meghívót, majd
ismertette a napirend tervezetet:
1.-

JAVASLAT a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló
11/2011. (IV.1) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

2.-

JAVASLAT a Nagyecsedi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
illetményalapjának megállapítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

3.-

JAVASLAT a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
Előadó: Mészáros Gábor, alpolgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

4.-

JAVASLAT az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

Ezután a polgármester szavazást rendelt el, a napirendre vonatkozóan, majd kihirdette
annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
2 / 2017.(I.20.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
2

A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
1.-

JAVASLAT a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló
11/2011. (IV.1) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

2.-

JAVASLAT a Nagyecsedi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
illetményalapjának megállapítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

3.-

JAVASLAT a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
Előadó: Mészáros Gábor, alpolgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

4.-

JAVASLAT az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./

JAVASLAT a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 11/2011. (IV.1) önkormányzati rendelet
módosítására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy két alapvető oka van a módosításoknak.
Mindkettőt törvényi változás indokolja. A polgármesterek illetményét visszarendezték a
2014-et megelőző állapotra. 2014-ben csökkenés volt a polgármesterek bérében. A garantált
bérminimumot 2017. január 1-től 161.000.-Ft-ra emelték. Igen jelentős torzulást okozott a
garantált bérminimum emelése, ezért újra gondolták a bérezést, ezért tettek javaslatot
minden bér vonatkozásában. Volt akinek nem jelentett változást, volt akinek 32 ezer forint
volt az emelés. Tavaly 10% bérkiegészítés volt, most az illetményalapot szeretnék emelni
45.500.-Ft-ra. Így egy kicsit igazságosabbnak érzik az emelést. Ez a javaslat azt eredményezi,
hogy évi 2,5 millió többletköltség jelentkezik a költségvetésben, amit elfogadható
mértékűnek tartanak. Azt remélik, hogy mivel a kormányzat átvette az általános iskola
működtetését ez megtakarítást fog eredményezni, ami remélhetőleg biztosítja a fedezetet.
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Visszatérve a napirendhez – az előzőekben elmondottaknak megfelelően – a képviselők
tiszteletdíját 40.000.-Ft-ról 50.000.-Ft-ra a bizottsági tagokét 20.000.-Ft-ról 25.000.-Ft-ra
javasolják emelni.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és
egyhangúlag támogatta.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el, majd kihirdette
annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1 / 2017. (I.23.)
önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 11/2011.
(IV.1) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyecsed Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 11/2011. (IV.1)
önkormányzati rendelet 2.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő tiszteletdíja havi 50.000.-Ft.
(2) A bizottsági tag tiszteletdíja havi 25.000.-Ft.”
2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell
alkalmazni.
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Tárgy: /2.tsp./

JAVASLAT a Nagyecsedi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők illetményalapjának megállapítására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy az előző napirendnél elmondottak szerint az
illetményalap emelésére tettek javaslatot 38.650.-Ft-ról 45.500.-Ft-ra.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztés elfogadását.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Paragh Lajos, települési képviselő: megkérdezte, hogy ez a módosítás érinti-e a Kft.
dolgozóit is.
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy amikor a Kft. benyújtja az üzleti tervét, abban is
szerepelni fog a béremelés, ami a dolgozók 90%-át érinti. 15%-ot adtak, ugyan ezen logika
mentén határozták meg a béreket. Amikor kiszervezték a dolgozókat, akkor azt az ígéretet
tették, hogy nem származik hátrányuk a változásból.
Paragh Lajos, települési képviselő: hozzá fűzte, hogy ha van lehetőség az illetményalap
változtatására, nem lehet-e többet adni. Kicsit visszagondolva, mindig spóroltak, mindig
próbálták olyan szorosra húzni a hámot saját magukon is, hogy ne okozzanak semmilyen
kárt, semmilyen csalódást. Ennek eredményeként minimális adósságot vállalt át tőlük az
állam. Cserébe olyan ígéretet kaptak, hogy magasabb támogatási elbírálásban fognak
részesülni. Ez nem igazán valósult meg. Távol áll tőle, hogy költse azt a pénzt ami még nincs
is, de ha van rá lehetőség azt javasolta, hogy emeljenek. A hírek szerint a gazdaság most jól
áll. Ha van rá lehetőség, miért ne segítsék az itteni, helyben lakó embereket.
Kovács Lajos, polgármester: nem tartotta rossznak a felvetést, mégis azt tartotta célszerűnek,
ha az előterjesztett javaslatot fogadják el. Nagyon sok olyan juttatás van, ami attól függ,
hogy az önkormányzat képviselő-testülete mennyit tesz hozzá saját költségvetésből ezekhez
a tételekhez. Továbbra is jelentkezni fognak különböző támogatásokra a központi
költségvetéshez, ahol az lesz az első, amit vizsgálnak, hogy mit osztottak szét a saját
költségvetésből. Úgy gondolják, hogy a javasolt emelés mértéke még védhető és korrekt.
Sajnos nincs annyi saját bevételük, hogy nyugodtan tudjanak adni. Nagyon jó az érvelés és
egyet is értett vele, hiszen van olyan önkormányzat, aki az illetményalapot 80.000.-Ft-ra
emeli. Van, akinek annyi saját bevétele van, hogy ezt könnyedén megteheti és még így sem
lesz forráshiányos a költségvetése. Óvatos lenne ebben a témában, és amikor már látják,
hogy az iskolával is mi történik, inkább jövőre újra megvizsgálnák az emelés lehetőségét.
Nem szeretne abba a csapdába esni, hogy most felszabadították a testületeknek a döntési
jogkört és a forráshiányos költségvetés terhére nagyobb emelést hajtsanak végre.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el, majd kihirdette
annak eredményét.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2 / 2017. (I.23.)
önkormányzati rendelete
A Nagyecsedi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
illetményalapjának megállapításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:

1.
§ A Nagyecsedi Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: a Hivatal) foglalkoztatott
köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 45.500.- Forint.
2.
§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell
alkalmazni.

Tárgy: /3.tsp./

JAVASLAT a polgármester
megállapítására

illetményének

és

költségtérítésének

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a jogszabály a polgármesterek illetményét az
államtitkári fizetés alapján határozza meg. Esetükben ez 60%, ill. a költségtérítés 15%.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta.
Kovács Lajos, polgármester bejelentette személyes érintettségét.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a kizárás kérdésében a képviselő-testületnek minősített
többséggel kell határozatot hoznia.
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Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester először szavazást rendelt el arra nézve,
hogy a képviselő-testület kizárja-e személyes érintettsége okán a döntéshozatalból.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
3 / 2016.(I.20.) KT.
határozata
Szavazásból történő kizárás kérdéséről
A Képviselő-testület
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására vonatkozó napirend
kapcsán Kovács Lajos polgármestert nem zárja ki a döntéshozatalból.

Ezt követően a polgármester szavazást rendelt el, a polgármester illetményére és
költségtérítésére vonatkozóan, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
4 / 2017.(I.20.) KT.
határozata
A polgármester illetményéről és költségtérítéséről
A Képviselő-testület
Kovács Lajos polgármester illetményét 2017. január 1-től havi bruttó 598.300.-Ft-ban, a
költségtérítés mértékét 89.745.-Ft/hó összegben állapítja meg.
Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Dr. Bölcsik István, jegyző
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Tárgy: /4.tsp./

JAVASLAT az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: javasolta, hogy
alpolgármester tiszteletdíját és 15% a költségtérítés.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.

250.000.-Ft-ban

állapítsák

meg

az

Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a javaslat
elfogadását.
Mészáros Gábor bejelentette személyes érintettségét.
A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a kizárás kérdésében a képviselőtestületnek minősített többséggel kell határozatot hoznia.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester először szavazást rendelt el arra nézve,
hogy Mészáros Gábor alpolgármestert a képviselő-testület kizárja-e személyes érintettsége
okán a döntéshozatalból.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
5 / 2016.(I.20.) KT.
határozata
Szavazásból történő kizárás kérdéséről
A Képviselő-testület
Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására vonatkozó napirend
kapcsán Mészáros Gábor alpolgármestert nem zárja ki a döntéshozatalból.

Ezt követően a polgármester szavazást rendelt el, az alpolgármester tiszteletdíjára és
költségtérítésére vonatkozóan, majd kihirdette annak eredményét.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
6 / 2017.(I.20.) KT.
határozata
Az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
A Képviselő-testület
Mészáros Gábor alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1-től havi bruttó 250.000.-Ft-ban, a
költségtérítés mértékét 37.500.-Ft/hó összegben állapítja meg.
Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Dr. Bölcsik István, jegyző

Miután más hozzászólás nem volt, a polgármester úr megköszönte a jelenlévőknek a
részvételt, s az ülést bezárta.
K.m.f.

Kovács Lajos
polgármester

Dr. Bölcsik István
jegyző

Bugja János
települési képviselő
jkh.

Bulyáki Zoltán
települési képviselő
jkh.
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