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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. január 11-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András
alpolgármester, Galambos István képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, Sárkány Sándor
képviselő, és Vágó Lajos képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz:

Czene Boglárka jegyző
Szarka Andrea aljegyző

Jegyzőkönyvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Csányi András alpolgármestert és Sárkány Sándor
képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Kovács Mária polgármester illetményének, és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Czene Boglárka jegyző
3. Egyebek
Kovács Mária polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett
napirenddel egyetértenek-e, illetve indítványozzák-e egyéb napirendi pontok megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület új napirendi pontot megtárgyalni nem kíván.
A polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirend elfogadásáról szavazzanak.
Aki egyetért a napirendi javaslattal, kéri, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
1/2017.(I.11.) KT. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. január 11-én tartandó
rendkívüli nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
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2. Kovács Mária polgármester illetményének, és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Czene Boglárka jegyző
3. Egyebek
1. napirendi pont:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Kovács Mária polgármester felkéri Czene boglárka jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a rendeletmódosítás szükségességéről.
Czene Boglárka jegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi,
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya részéről dr. Szucsigán Ádám
törvényességi felügyeleti szakügyintéző Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.25.) számú
rendeletének törvényességi felügyelete során észrevételeket tett. Az észrevételre 2016.
december 9. napján kelt I-1/65/2016. iktatószámú levélben tájékoztatást nyújtottunk és az
elfogadott észrevételeket a rendelet módosítással hajtjuk végre.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítás tervezetét megtárgyalni és megalkotni szíveskedjenek.
Kovács Mária polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy aki a rendeletmódosítást
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2017.(I.12.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.)
önkormányzati rendelet módosítása
(A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

2. napirendi pont:
Kovács Mária polgármester illetményének, és költségtérítésének megállapítása
Czene Boglárka jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy 2017. január 1-i hatállyal

módosításra került Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvénynek (továbbiakban: Mötv.) a polgármesterek díjazására vonatkozó 71. § egyes
rendelkezései, többek között a (2), (4) bekezdése is, az alábbiak szerint:
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„(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az
államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok
jogállásáról
szóló
törvényben
meghatározott
alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.”
„(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
f) 70%-a a 10 001-30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.”
Lényeges változás tehát, hogy a polgármester bérezésének meghatározásakor a számítás alapját
eddig a helyettes államtitkári illetmény adta, ami 2017. január 1-jétől az államtitkári illetményre
módosult. Az államtitkári illetmény az alábbi elemekből tevődik össze: alapilletmény,
illetménykiegészítés , vezetői illetménypótlék.
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1) bekezdése alapján az államtitkár fizetése
az alábbiak szerint alakul:
- alapilletménye: a köztisztviselői illetményalap 12-szerese, azaz 38.650*12= 463.800 Ft,
- illetménykiegészítés: az alapilletmény 50%-a, azaz 463.800*0,5=
231.900 Ft,
- vezetői illetménypótlék: az alapilletmény 65%-a, azaz 463.800*0,65=
301.470 Ft
Az államtitkári illetmény összesen:
997.170 Ft
A Mötv. 71. § (4) bekezdése alapján – Ecsegfalva település lakosságszáma alapján - a
polgármester havi illetménye az államtitkári illetmény 40%-a, azaz: 997.170*0,4= 398.868 Ft.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban:Kttv.) 131. § (1)
bekezdése rendelkezik arról, hogy az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. A
kerekítés nem minősül munkáltatói intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő illetménymegállapításnak.
Ecsegfalva Község Polgármesterének havi illetménye száz forintra kerekítve: 398.900 Ft.
A Kttv. 225/L.§ (1) bekezdése szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra is
alkalmazni kell az idegennyelv-tudási pótlékot., melynek mértékét a Kttv. 141. §-a a
köztisztviselői illetményalap ,azaz a 38.650 Ft 15%-ba állapítja meg, melynek mértéke
összegszerűen 5.798 Ft. A nyelvvizsga pótlék mértékében 2017. január 1-jétől változás nem
történt.
Ecsegfalva Község Polgármesterének havi idegennyelv-tudási pótléka a kerekítés
szabályit is alkalmazva 5.800 Ft.
Az előterjesztésnek megfelelően kéri a képviselő-testület döntését.

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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2/2017.(I.11.) KT. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 65/2014.(X.21.) Kt.
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Mária
főállású polgármester illetményét - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvénynek (továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés b)
pontja, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(továbbiakban:Kttv.) 131.§ (1) és a 225/L.§(1) bekezdései alapján - 2017. január
1-jétől kezdődően havi bruttó 398.900 Ft összegben állapítja meg.
A polgármester a Kttv. 141. § és a 225/L. § (1) bekezdése alapján havonta bruttó
5.800 Ft összegű idegennyelv-tudási pótlék illeti meg.
Felelős: Czene Boglárka jegyző
Határidő: 2017.01.30.
Ezt követően Czene Boglárka jegyző tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a polgármestert
megillető költségtérítés szabályozása nem változott, az továbbra is a Mötv. 71. § (6) bekezdése
szerint kerül megállapításra, azaz „a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású
polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének,
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”
Kovács Mária Polgármester Asszony költségtérítése összegszerűen : 398.870*0,15=59.830,5
Ft, kerekítve: 59.830 Ft.
A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése alapján a polgármester tekintetében a képviselő-testület
gyakorolja a munkáltatói jogokat, így a testületnek határozatban kell megállapítania a
polgármestert megillető illetményét megjelölve hozzá a Mötv. rendelkezését is.
Fentiekre tekintettel kéri a képviselő-testület döntését.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül –
meghozta a következő határozatot:
3/2017.(I.11.) KT. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2014.(X.21.) Kt.
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mötv. 71. § (6)
bekezdése alapján Kovács Mária polgármester költségtérítésének havi összegét
2017. január 1-jétől a polgármester alapilletményének 15%-nak megfelelő
összegben, azaz 59.830 Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Czene Boglárka jegyző
Határidő: 2017.01.30.
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3. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy testvértelepülésünkön az
erdélyi Kommandón leégett az általános iskola épülete. Jelentős anyagi kár keletkezett. Megsemmisült
az iskola 12000 kötetes könyvtára is.
Arra gondolt, hogy településünk könyvgyűjtéssel segíthetne a Kommandói iskolának. Várja a
képviselők, illetve a lakosság részéről is könyv adományokat.
Ezt követően tájékoztatást ad a képviselőknek arról, hogy a szociális tűzifára a kérelmeket január 20-ig
lehet beadni. A szociális tűzifa kiosztására február 1-jén kerül sor. .
Elmondja még, hogy a hideg időjárásra tekintettel külön kérésre melegedőt biztosít önkormányzatunk
az arra rászorulóknak, a Művelődési Házban illetve az Öregek Napközi Otthonában.

Ezt követően, mivel több hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a képviselőtestület rendkívüli nyilvános ülését 1450-kor bezárta.

K. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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