


felhasználni. Utalványok kerültek megvásárlásra a lakosság azon részére, akik állandó bejelentett 
lakcímmel rendelkeznek, és életvitelszerűen a településen tartózkodnak. Bízik benne, hogy ezzel a 
rendeletmódosítással a Magyar Államkincstár részére is elfogadható lesz a döntésünk.  
 
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 
az alábbi rendelet:  

Óbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 13.) önkormányzati rendelete 
a szociális ellátás és a gyermekjóléti szolgáltatás helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (IX.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
( a rendelet mellékelve)  

2. Polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos döntések 

Előadó: Réger Balázs aljegyző 
 
van Groeningen Irén, polgármester: átadja a szót Réger Balázs, aljegyzőnek, hogy ismertesse a 
napirendi pontot.  
 
Réger Balázs, aljegyző: elmondja, hogy a munkáltatói jogokat a testület gyakorolja, így az illetmény-
módosításról szóló döntést meg kell hoznia. A polgármesterek illetményét egy országos rendelet 
határozza meg.  
 
van Groeningen Irén, polgármester: kérdezi, hogy van-e észrevétel vagy kérdés a napirendi pont 
kapcsán.  
 
Réger Balázs, aljegyző: elmondja, hogy érintettség okán a Polgármester Asszony kizárható a 
szavazásból. Ezért a képviselő-testületnek erről döntenie kell.  
A képviselő-testület kizárja-e a Polgármestert, az illetménye meghatározásáról szóló döntésből?  
 
A képviselő-testület 1 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 

2/2022. (I.12.) számú h a t á r o z a t 
 
Óbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete van Groeningen Irén polgármestert, a napirendi 
ponthoz fűződő személyes érintettsége miatt, nem zárja ki a szavazásból.  
 
van Groeningen Irén, polgármester: szavazásra bocsátja a napirendi pontot.  
 
A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

3/2022. (I.12.) számú h a t á r o z a t 
 
Óbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 1. napjától a Polgármester havi 
illetményét 520.000 Ft-ban, havi költségtérítését 78.000 Ft-ban állapítja meg.  
 
Réger Balázs, aljegyző: Tekintettel arra, hogy a Polgármester foglalkoztatási jogviszonyban látja el 
feladatait - Kttv. 225/C. §-a alapján - a képviselő-testületnek, mint munkáltatónak a szabadsága éves 
ütemezését jóvá kell hagynia.  




