JE G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 22én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Községháza (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.)
Jelen vannak:

Marics József
Horváth István
Kaufmann Jenő Antalné

polgármester
alpolgármester
képviselő

Távol maradt:

Hajdú Csaba
Halász Attila

képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:

Kovács Edit

jegyző

Marics József polgármester:
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület
ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő testületi tag jelen
van. Elmondta, hogy a meghívó és a napirendi előterjesztés írásban kiküldésre került
a képviselőknek. A rendkívüli ülésre azért volt szükség, mert a pályázati határidő
nagyon rövid, 2019. január 25. Megkérdezte, hogy az előterjesztett napirenddel
kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt,
javasolta a Képviselő-testületnek a meghívóban szereplő napirend elfogadását.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (I.22.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 22-i rendkívüli
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1) Javaslat a „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” pályázat benyújtására –
a jegyző előterjesztésében
2) Egyebek

----------------------------------------
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Napirendek tárgyalása
1) Javaslat a „Kiegyenlítő bérrendezési
benyújtására – a jegyző előterjesztésében

alap

támogatásra”

pályázat

Marics József polgármester:
Ismertette a 2019. január 15-én megjelent pályázati kiírást, amely lehetőséget teremt
a Közös Hivatalban dolgozók illetményének emelésére oly módon, hogy a
költségvetési rendeletben az illetményalapot 2019. január 1-től 20 %-kal megemeli a
székhely település, Iszkaszentgyörgy. A pályázatható összeg 5 millió forint, melyet a
köztisztviselők illetményére és annak járulékaira lehet fordítani. A maga részéről a
pályázat benyújtását támogatja, mivel a hivatali apparátus munkájával elégedett, jó
lenne, ha meg tudnánk őket tartani.
Kovács Edit jegyző:
Kiegészítésként elmondta, hogy a munkatársak alkalmazása jelenleg is személyi
illetménnyel történik, hiszen a bértábla szerint még a garantált minimálbért sem
érnék el. Sajnos az illetményalap 10 éve, a közös hivatali támogatás pedig 5 éve
változatlan, a pályázat nélkül eljutnánk oda, hogy hozzá kell tenni az
önkormányzatoknak, ha a béreket emelni szeretnénk legalább a minimálbér emelés
arányában. A pályázatot Iszkaszentgyörgynek kell benyújtania, Bakonykúti részéről
támogató határozat szükséges.
Marics József polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (I.22.) önkormányzati határozata
a Belügyminisztérium „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra”
pályázat benyújtásáról
Bakonykúti
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
támogatja,
hogy
Iszkaszentgyörgy
Község
Önkormányzata
pályázatot
nyújtson
be
a
Belügyminisztérium „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra”, az alábbi
tartalommal:
„Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata vállalja, hogy az Iszkaszentgyörgyi Közös
Önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a
továbbiakban: költségvetési törvény) 60. § (1) bekezdésében 2019. évre
megállapított 38.650,- Ft illetményalapot 20 %-kal emelt összegben, 46.380,- Ft-ban
állapítja meg 2019. évre.
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A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati
Hivatalnál a költségvetési törvényben meghatározott, 38.650,- Ft-os illetményalapot
alkalmazták 2018. július 1-jén.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről Iszkaszentgyörgy
Község Önkormányzatát értesítse.
Határidő: 2019.01.25.
Felelős: polgármester
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2) Egyebek
Az „Egyebek” napirenden belül kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt,
majd az ülést bezárta.
K. m. f.
Marics József
polgármester

Kovács Edit
jegyző
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