Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete

ÖKÖRITÓFÜLPÖS
Száma:Ö/

/2019.

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.január 21. napján
8:30 órakor tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve:
a./ Jegyzőkönyve: 1-től –-ig
b./ Tárgysorozata: 1-től- 1-ig
c./ Határozatai: 3
d./ Rendelete:--

Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/

1./ Előterjesztés: Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra irányuló pályázat benyújtásáról
Előadó: Szabó Béla polgármester

Ököritófülpös, 2019.január 25

Tisztelettel:

Szabó Béla
polgármester

dr.Horváth László
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV

Készült:Ököritófülpös Nagyközség önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 21.
napján 9 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Ököritófülpösi Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Szabó Béla polgármester
Kiss László
Szécsi Bálint
Gál Sándor
Szabóné Sebők Gyöngyi
Szabó Béla Polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő testületi tagból, 5 fő az ülésen megjelent, az
ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal a napirendre tett javaslatot elfogadja.
1./ Előterjesztés: Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra irányuló pályázat benyújtásáról
Előadó: Szabó Béla polgármester
Szabó Béla polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 12.
pont szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra”.
A pályázat keretében lehetőség nyílik a szerényebb anyagi helyzetű települési önkormányzatok
számára is, hogy a köztisztviselői bérek rendezése érdekében a hivatalokban foglalkoztatott
köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön.
Pályázatot a Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pontja alapján támogatásra jogosult, 38 000 forintot meg
nem haladó egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező, önkormányzati hivatalt fenntartó
települési önkormányzatok nyújthatnak be, a támogatás a hivatali létszám után vehető igénybe.
Az igénylés feltételeként a települési önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot
2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítetthez képest
legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 forintban állapítja meg. Saját
hatáskörben ennél magasabb összeg is megállapítható, amely azonban további állami támogatás
biztosítását nem eredményezi. Az előterjesztés elég részletes, de ha van kérdésetek, azt
nyugodtan tegyétek fel.
Kiss László:
Nekem lenne kérdésem, mert egy-két dolog nem világos. Például, az önkormányzatnak kell-e
ehhez hozzátenni bármilyen összeget?
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Dr. Horváth László jegyző:
Ehhez semmit nem kell pótlólagosan hozzátenni az önkormányzatnak, ez 100%-ig támogatott
pályázat.
Kiss László:
És ez akkor csak egy évre szól?
Dr. Horváth László jegyző:
Igen ez csak egy évre szól, januártól novemberig tartó időszakra. Jövőre úgyis újra kell
tárgyalni, ha kiírják.
Kiss László:
Akkor ha jól számolom, ez összesen 6.4 millió forint támogatást jelent, ha a kiírásban szereplő
800.000 ft/Fő összeget a 8 fős létszámmal számítjuk. Ez annyit jelent, hogy 66 ezer ft bruttó
összeggel lehet számolni? Másra nem lehet felhasználni csak bértámogatásra az összeget?
Dr. Horváth László jegyző:
Ezt csak bérre lehet felhasználni. De konkrét bérnövekménnyel nem jár, hanem a bérek lesznek
így 20%-al támogatva, ami a 6.4 milliós támogatással csökkenti a terheket, a hiányt.
Szabó Béla polgármester:
Ez nem ró terhet a következő testületre sem, mert csak az idei évet veszi alapul. Ha pedig újra
kiírják jövőre, az akkori testületnek megint meg kell szavazni, tehát nem vállalunk be vele
többlet terhet. Ebből hátrány nem származhat.
Egyéb kérdés és hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felteszi a napirendet szavazásra.
A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2019. (I. 21.) önkormányzati HATÁROZATA
kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra irányuló pályázat benyújtásáról

A Képviselő-testület
k i n y i l a t k o z z a , hogy az előterjesztésben javasolt Ököritófülpösi Közös
Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának emelését
indokoltnak tartja.
ennek érdekében Ököritófülpös Község Önkormányzata részéről a belügyminiszter által
hirdetett Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pont szerint az „Kiegyenlítő bérrendezési alap
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támogatásra” irányuló pályázati kiírásra az Ököritófülpösi Közös Önkormányzati
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményének megemelését célzó Magyar
Államkincstárhoz benyújtandó támogatási kérelemmel egyetért.
k i j e l e n t i , hogy a Ököritófülpösi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők
illetményalapjának
tekintetében
Magyarország
2018.
évi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. §-ában meghatározott 38.650. Ft
illetményalapot alkalmazta 2018. július 1-jén.
k ö t e l e z e t t s é g e t v á l l a l a r r a , hogy nyertes pályázat esetén a Kvtv. 60. § (1)
bekezdésében rögzített 38 650 Ft összeghez képest legalább 20 %-kal emelt összegben,
azaz legalább 46 380 forintban állapítja meg 2019. évre.
meghatalmazza
Ököritófülpös
Község
Önkormányzat,
mint
székhely
önkormányzat polgármesterét a kérelem benyújtására, a kérelemmel kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:

elektronikus rögzítés kapcsán: 2019. január 25.
papír alapon történő benyújtás kapcsán: 2019. január
28. Felelős: Szabó Béla polgármester

Kmf.
Szabó Béla sk.
Polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző

Mivel több napirend és felvetés nem volt Szabó Béla polgármester megköszönte a jelenlévők
részvételét, valamint aktív közreműködését és a nyilvános ülést bezárta.

K.m.f.
Szabó Béla
polgármester

dr.Horváth László
jegyző
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