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Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény (Kttv.) 225/H. § (1) bek-nek
rendelkezése szerint: „A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a
polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom
évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hathavi
összegét.”
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a
polgármester gyakorolja.
A Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1 §-ával, 2021. június 15-i hatályba lépéssel úgy rendelkezett, hogy „a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete,
a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.”
A veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester jogviszonyával kapcsolatos, saját maga számára hozott
döntés nem egyeztethető össze a Mötv. 9. §-ában (Az e törvényben meghatározott jogokat
jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek
megfelelően kell gyakorolni.) foglalt elvekkel. Veszélyhelyzetben a polgármester, a képviselőtestület polgármester feletti munkáltatói jogkörével kapcsolatos kérdéskörben - saját maga
munkáltatójaként - nem hozhatott döntést.
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A képviselő-testület tagjai az előterjesztés melléklete szerint értékelte a polgármester 2020. évi és a
tevékenységét; a veszélyhelyzet ideje alatti ténykedéséről pedig átfogó képet adnak az 1. napirendi
pontban ismertetettek.
A jutalmazás kérdésénél fentieken túlmenően érdemes értékelni azt a tényt is, hogy a polgármester
az egyetlen olyan önkormányzati alkalmazott, akinek 2017. 01.01-től nem emelkedett a bére,
a Mötv. polgármesterek illetmény-megállapítására vonatkozó 71. § (4) bekezdésében rendelkezései
azóta nem kerültek módosításra. A polgármester illetménye azóta változatlan, bruttó 398.900
Ft/hó összeg. (A 2010. évtől polgármester Bencze Péter illetménye – jogszabályi rendelkezés
folytán – 347.900 Ft-ról 2014. október 12-vel 299.200 Ft-ra csökkent. Erre az illetményre volt
jogosult 2016. december 31-ig.)
Minderre tekintettel indítványozom, hogy Bencze Péter polgármester 2020. évi és a veszélyhelyzet
ideje alatti munkájának elismeréseképp a képviselő-testület 3 havi illetményének megfelelő
1.196.700 Ft összegű jutalmazásban részesítse.
A javadalmazáshoz az előirányzat az önkormányzat 2021. évi költségvetésében, a 011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
kormányzati funkción előirányzatként tervezésre került, folyósításához a fedezet rendelkezésre áll.
Fentiek figyelembevételével - a jövőre tekintettel - javasolt a polgármester jutalmazására vonatkozó
eljárásrend rögzítése, az alábbiak szerint:
− a képviselő-testület évente 1 alkalommal, tárgyév január 31. napjáig értékeli a polgármester
előző évben végzett munkáját,
− a képviselő-testület értékelése alapján az Ügyrendi Bizottság javaslatot terjeszthet elő, a
munkáltatói- és egyéb munkáltatói jogkört gyakorló képviselő-testület elé, a polgármester
jutalmazására, tárgyévet február 15-ig,
− a polgármester munkájának elismerésére, jutalmazására – amennyiben az önkormányzat
saját bevételei lehetővé teszik – évente legalább 3 havi bér- és járulékának megfelelő összegű
kiadási előirányzat kerül tervezésre, az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción,
− a jutalom megállapítás során, a képviselő-testület ezen előirányzat mértékéig hozhat
döntést.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv)„46. § (2) bekében foglaltak szerint: A képviselő-testület
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor”
A polgármester illetménye, egyéb juttatása közérdekű adat (Mötv. 35. § (4) bek.)
Vadna, 2021. 07. 19.
Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

1. sz. határozati javaslat:
Vadna község Önkormányzata Képviselő -testületének
/2021.(...) határozata
Bencze Péter polgármester 2020. évi és a veszélyhelyzet
ideje alatti munkájának értékelésér ől, a polgármester
jutalmazásáról
Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bencze Péter polgármestert 2020.
évi és a veszélyhelyzet ideje alatti munkája elismeréseképp - figyelemmel a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény (Kttv.) 225/H. § (1) bek-ben foglaltakra
- 3 havi illetményének megfelelő bruttó 1.196.700 Ft összegű jutalomban részesíti.
Felelős: alpolgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen
2. sz. határozati javaslat:
Vadna község Önkormányzata Képviselő -testületének
/2021.(...) határozata
polgármester jutalmazására vonatkozó eljárásrendről
Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdésére tekintettel, a
polgármester részére megállapítható jutalmazás eljárásrendjét 2022. évtől, az alábbiak
szerint állapítja meg:
a.

A képviselő-testület évente 1 alkalommal, tárgyév január 31. napjáig értékeli a
polgármester előző évben végzett munkáját.

b.

A képviselő-testület értékelése alapján az Ügyrendi Bizottság javaslatot terjeszthet
elő, a munkáltatói- és egyéb munkáltatói jogkört gyakorló képviselő-testület elé, a
polgármester jutalmazására, tárgyévet február 15-ig.

c.

A polgármester munkájának elismerésére, jutalmazására – amennyiben az
önkormányzat saját bevételei lehetővé teszik – évente legalább 3 havi bér- és
járulékának megfelelő összegű kiadási előirányzat kerül tervezésre, az
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége kormányzati funkción.

d.

A jutalom megállapítás során, a képviselő-testület a célra tervezett kiadási
előirányzat mértékéig hozhat döntést.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

Bencze Péter polgármester 2020. évi és a veszélyhelyzet időtartama alatti (2020.11.042021.06.14.) munkájának értékelése

I. Általános önkormányzati működés
A polgármesteri megbízatással járó feladatainak ellátásaiban naprakész, körültekintő. Rendelkezik
azokkal a készségekkel, képességekkel, amik szükségesek egy vezetői pozíció betöltéséhez és
ellátásához.
A munkatársai szeretik, bíznak benne, hatékonyan és eredményesen irányít, lelkiismeretesen végzi
a mindennapi teendőit.
II. Képviselő-testület működése
A képviselő-testület rendszeresen és aktívan tevékenykedik együtt a polgármester vezetésével a
testületi ülések, testületi megbeszélések és közösség építő programok, rendezvények során.
A törvényi előírásoknak megfelelően vezeti le az üléseket, meghallgatja a képviselők véleményeit,
elképzeléseit. Saját elképzeléseit aláveti a többség akaratának, kompromisszumra kész.
Bár a vészhelyzet ideje alatt joga volt a polgármesternek önállóan meghozni döntéseket, telefonon,
online, e-mailben folyamatosan egyeztetett a képviselőtestület tagjaival, így a döntések éppúgy
közös megállapodással születtek meg, mint a vészhelyzet előtt.
III. Gazdálkodás
Az éves költségvetésben elfogadott anyagi keretek betartása a mérvadó. Az anyagiakkal kapcsolatos
lehetőségeket a jegyzővel egyezteti. Törekszik az anyagi források ésszerű és célszerű felhasználására.
IV. Közfoglalkoztatás
A közmunkaprogram hatékonyan működik községben. A polgármester látja el az ezzel járó
munkáltatói feladatokat. A tevékenység magába foglalja a falurendezést, szépítést; falufejlesztést,
mezőgazdasági tevékenységeket, kulturális programokat. Intézi a munkák megszervezését, a
szükséges eszközök és anyagok beszerzésére irányuló teendőket.
A dolgozókhoz való viszonyulása közvetlen, megértő, segítőkész.
A csoportvezetővel rendszeresen átbeszéli az adott hétre kitűzött feladatokat, ellenőrzi azok
zökkenőmentes megvalósítását.
V. Pályázatok benyújtása
Folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, amiket ismertet a képviselő-testület tagjaival.
A község érdekeit szem előtt tartva közösen döntenek a benyújtandó pályázatokról. Minden
esetben kikéri a képviselők egyéni véleményét.
A képviselőtestülettel egyeztetve, közös döntés alapján beadásra került több pályázat is, így:

− Magyar Falu Program (MFP) - „Orvosi eszköz”, MFP-AEE/2020 kódszámú
alprogramban, a háziorvosi, illetve a védőnői feladatellátáshoz szükséges eszközök, bútorok
beszerzésére;
− MFP - „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című, MFP-OJKJF/2021
kódszámú alprogramban, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (Vadna, Kassai út 38.;
Hrsz: 261/2) játszóudvarának kialakítására
− MFP - a „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező
bértámogatása” című, MFP-KEB/2021 kódszámú alprogramban a Göőz Pál Művelődési
Ház Közösségi Tér által szervezett tevékenységhez eszközbeszerzés, és az önkormányzat
által foglalkoztatott közművelődési szakember bérköltségeinek támogatására;
− MFP - „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című, MFP-UHK/2021
kódszámú alprogramban a Vadna-Park Üdülőközpont területén található belterületi utak
(Domb utca, Hrsz:291/6.; Pillangó utca, Hrsz:291/3.; Tópart utca, Hrsz:291/10.; Horgász
utca, Hrsz:291/12.; Nyár utca Hrsz:291/14.; Tavasz köz Hrsz:291/17.) kiépítésének
támogatására
− MFP - „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című MFP-ÖTIK/2021
kódszámú alprogramban, Közösségi terek fejlesztése (MFP-ÖTIK/2021/6), a Göőz Pál
Művelődési Ház Közösségi Térnek helyt adó Vadna, Kossuth út 6. sz. alatti (Hrsz: 84.)
ingatlan felújításának támogatására;
− MFP - „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című MFP-ÖTIF/2021
kódszámú alprogramban, a Vadna 42/1 hrsz. alatt található kivett temető megnevezésű
ingatlanon található ravatalozó épületének felújítására.
VI. Elnyert pályázatok megvalósítása
Az elnyert pályázatok megvalósítását nyomon követi a tervezéstől a megvalósításig. Ügyel arra,
hogy a megvalósítási határidőre meglegyenek a munkálatok. A kivitelezés során esetlegesen adódó
problémákra igyekszik hatékony megoldást keresni.
2020-21. évek folyamán megvalósított pályázatok:
− Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása”, MFPÖTU/2019 kódszámú alprogramban Árpád fejedelem, István király és Mátyás király utcák
felújítása;
− „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás pályázatának támogatásából
konyhai eszközbeszerzés, Vadna községi Konyha felújítása építési beruházás;
− Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímű, 449851 igénylésazonosítójú
pályázat támogatásából a Vadna községi Konyha felújítása építési beruházás;
− Magyar Falu Program keretében az „Orvosi eszköz”, MFP-AEE/2020 kódszámú
alprogram pályázatának támogatásából a háziorvosi, illetve a védőnői feladatellátáshoz
szükséges eszközök, bútorok beszerzése.
Fenti pályázatok támogatott tevékenységei megvalósultak, a pénzügyi teljesítésre sor került, a
projektek zárása folyamatban van.

VII. Egyéb településfejlesztés
Sokat tesz Vadna fejlődése, fejlesztése érdekében minden területen. Ahogy fogalmaz: „Célom, hogy
Vadna még szebb és élhetőbb település legyen.”
Az anyagi lehetőségek sokszor szabnak határt, ezért szükség van a kreativitására, feladat- és
problémamegoldó képességére.
VIII. Közösségi rendezvények, ünnepségek, szabadidős programok
A fent említettek megvalósítása a Göőz Pál Művelődési Ház közösségi színtérrel közösen kerül
kivitelezésre.
Az önkormányzat kezdeményezésében rendezendőkre a polgármester javaslatot tesz, melyet a
testülettel egyeztet, majd közösen kialakítják a szervezés és lebonyolítás végső formáját,
megállapodnak az egyéni feladat elosztásban.
IX. Kapcsolattartás (lakosság, társszervek, intézmények), társulásokból eredő feladatok
A lakossággal, helyi intézményekkel való kapcsolata napi szintű, közvetlen. Személyesen és
különböző technikai eszközök használatával is elérhető, még a munkaidején túl is. Meghallgatja az
embereket, tanácsokat, segítséget nyújt számukra. Figyelembe veszi észrevételeiket, javaslataikat. A
közmeghallgatáson beszámol az adott évben végzett munkákról és az elkövetkezendő tervekről. A
településsel kapcsolatos hírek megjelentek, és frissültek a honlapon, a közösségi médiában, a Vadnai
Krónikás oldalain. Minden aktuális a járvánnyal kapcsolatos információ szórólap, plakát
formájában eljutott a lakossághoz.
Rendszeresen tartja a kapcsolatot az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében a
szükséges szervekkel. A társönkormányzatokkal is nagyon jó és hatékony az együttműködése.
A lakossággal folyamatos volt a kapcsolattartás. és a negyedévente megjelenő Vadnai Krónikás
oldalain.
X. Veszélyhelyzeti működés
A pandémia csak a személyes találkozások korlátozásában nyilvánult meg a polgármester és a
képviselő-testület között. Bár a polgármester megkapta az egyszemélyben való döntés jogát, ő a
legtöbb esetben kérte a testületi tagok véleményét, hozzájárulását a döntéshozatalban.
A testület ugyanúgy dolgozhatott együtt, mint a vészhelyzet előtt, csak online formában.
XI. Egyéb
2020-ban jelentős kihívás, feladat volt továbbá a Bánhorváti Óvodai Intézményfenntartó Társulás
megszűnéséből adódóan új, saját fenntartásban működő köznevelési intézmény alapítása, működési
feltételeinek megteremtéséhez (tárgyi, személyi, költségvetési) szükséges szervező munka,
döntéshozatal
A polgármester több ciklusú, évtizedes munkássága során szerzett tapasztalata rutinossá tette a
munkaköre ellátásában. Mindig szívesen és örömmel tűz ki újabb megvalósítandó célokat, vállalja
a végrehajtásukhoz vezető út kihívásait.

