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Jegyzőkönyv
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. október 10.

Jegyzőkönyv

Készült:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 10. nap—
ján 18.00 órától megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye:

Községháza — Tanácskozóterem Karancsság, Kossuth út 64.

Jelen vannak:

Tóth Tihamér polgármester

Tőzsér Dezső alpolgármester
Hajdara Roland képviselő
Kardos Tamás Károly képviselő
Vidéki Attila képviselő
Távol:

Durnyik József képviselő
Rácz—Berki Erzsébet képviselő

Meghívottak:

Schirling István jegyző

Az ülést vezeti:

Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselő-testület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.
Hajdara Roland képviselő elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívásának kezdeményezésére a polgármester jutalmazásával kapcsolatos javaslat miatt került sor.
Javasolta a polgármester jutalmazásának megtárgyalását.
Tóth Tihamér polgármester: a jegyzőkönyv hitelesítő Hajdara Roland képviselő.
Napirend:

1.

Javaslat a polgármesterjutalmazására
Előterjesztő: Hajdara Roland képviselő

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.

1.

Javaslat a polgármesterjutalmazására
Előterjesztő: Hajdara Roland képviselő

Hajdara Roland képviselő tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a polgármester évek óta nem részesült jutalomban. A polgármester úr 17 évig töltötte be ezt a tisztséget, az idei választásokon már nem
indul. A polgármester javaslatára tavaly áprilistól — elsősorban a község gazdálkodási nehézségei miatt

— főállásúról társadalmi megbízatásúra változott a polgármesteri tisztsége betöltésének módja. Ez a
tavalyi évben mintegy 2.200.000 Ft, az idei évben közel 3.000.000 Ft megtakarítást jelentett az önkor-

mányzat számára. Amennyiben maradt volna főállású, ezek az összegek kifizetésre kerültek volna részére. Ebbe a kötelező cafetéria összege nincs beleszámolva. Az október 13-i választást követően a
főállású polgármesternek — amennyiben nem indul újra — legalább 3 havi illetményének megfelelő ösz-

szegű végkielégítés járna, tehát, ha a polgármester úr maradt volna főállású, akkor most, a választást
követően három havi illetményének megfelelő összeget mindenképpen ki kellett volna részére fizetni.
Ez járulékaival együtt kb. 1.400.000 Ft-ba került volna az önkormányzatnak.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény lehetőséget biztosít a polgármester munkájának elismeré—
sére, jutalmazására.

Hajdara Roland képviselő felkérésére Schirling istván jegyző ismertette a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXClX. törvény (Kttv.) 225/D. § (1) bekezdését, mely szerint:
,,A polgármestert, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 69. § (1) bekezdés a) vagy f) pontja

alapján szűnt meg, végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg,
amelyet a képviselő-testület további, legfeljebb háromhavi illetménynek megfelelő összeggel kiegészít—
het."

Ajegyző tájékoztatta a képviselő—testületet a Kttv. 225/H. §—ában foglaltakról, mely szerint:
,,(1) A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott idő-

szakban végzett munkája értékelése alapján. Ajutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármes—
tert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hathavi összegét.
(2) Ha a polgármesteri tisztség év közben keletkezik vagy szűnik meg, az (1) bekezdésben meghatáro-

zottjutalom időarányos része állapítható meg."
Hajdara Roland javasolta Tóth Tihamér polgármester részére — időarányosan — bruttó 930.000 Ft öszszegű jutalom megállapítását.
Vidéki Attila képviselő jelezte, hogy tartózkodik a szavazásnál.
Tóth Tihamér polgármester személyes érintettséget jelentett be és kijelentette, hogy nem vesz részt a

szavazásban.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2019. (X. 10.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth Tihamér polgármester részére időarányosan, bruttó 930.000 Ft összegű jutalmat állapít meg.
Határidő: 2019. október 11.
Felelős: Tőzsér Dezső alpolgármester, Schirling István jegyző

Mivel más észrevétel, hozzászólás nem hanggátttátááfgmígármester az ülést 18.50 órakor bezárta.
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Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 10. napján
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Napirend
Javaslat a polgármesterjutalmazására
Előterjesztő: Hajdara Roland képviselő

