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1/2019 sz. jegyzőkönyv
Kunszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2019.01.23.
megtartott rendkívüli üléséről

Tartalom:
1/2019.(I.24.) ÖR
1/2019.(I.23.) ÖH

a köztisztviselők illetményalapjáról szóló 10/2018.(XII.18.) ÖR módosításáról
a kiegyenlítő bérrendezés alapból nyújtható támogatásról

1/2019. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 23-án
15:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Kovács Imre polgármester, Balogh Attila alpolgármester,
Csík József, Kürtösiné Cseri Márta, Nagy József képviselők (5 fő képviselő)
Heródekné Szász Ágota jegyző
Kürtösi-Szalai Beáta gazdálkodási ügyintéző
Seres Katalin jegyzőkönyv-vezető
Nem jelent meg: dr. Czabán Edit, Tankovics Sándor képviselők
Kovács Imre köszönti az ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával került sor az
összehívásra. Javasolja a meghirdetett napirendet megtárgyalni, és jegyzőkönyv-vezetőnek
Seres Katalint felkérni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat, illetve a jegyzőkönyvvezető személyét. (A telefonos meghívó és a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)
NAPIREND
Nyílt ülés
1. Előterjesztés a kiegyenlítő

bérrendezési alapból nyújtható támogatásról

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

I.
ELŐTERJESZTÉS A KIEGYENLÍTŐ BÉRRENDEZÉSI ALAPBÓL

NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSRÓL
Kovács Imre tájékoztatja a képviselőket arról, hogy megjelent egy pályázat a kiegyenlítő
bérrendezési alapból nyújtható támogatásra. A benyújtás határideje 2019. január 25. A kiírás
szerint az önkormányzatoknak lehetősége van a köztisztviselői bérek rendezése érdekében a
hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők illetményének megemelésére. Feltétel, hogy
önkormányzati rendeletben 2019. évre a köztisztviselői illetményalapot minimum 46.380 Ftban kell megállapítani. A támogatás az elismert hivatali létszám után vehető igénybe,
figyelemmel a pályázó önkormányzat adóerő-képességére. Közös hivatal esetén a gesztor
önkormányzat a pályázó, a megpályázott összeg 3.649.800 Ft. Fülöpjakab Község
Önkormányzata döntött az illetményalap emeléséről, illetve támogatja a pályázat benyújtását.
Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a pályázat benyújtásának elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
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1/2019. (I.23.) ÖH
a kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatásról
Határozat
1./ Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jegyző
szóbeli előterjesztése alapján úgy dönt, hogy vállalja a Kunszállási Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői tekintetében 2019. év egészére
vonatkozóan a 46.380 Ft összegű illetményalap megállapítását.
2./ A Képviselő-testület felkéri Kunszállás Község Polgármesterét, hogy a
kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatásra nyújtsa be a
pályázatot.
Határidő: január 25.
Felelős: Polgármester
Mivel hozzászólás nem érkezett a polgármester szavazásra teszi a köztisztviselői illetményalap
módosításáról szóló rendelettel kapcsolatos kérdést.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta:
KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2019. (I.24.) önkormányzati rendeletét
a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló
10/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
/jkv. melléklete/

Kovács Imre - mivel több hozzászólás nem hangzott el - az ülést bezárta.

k.m.f.

Kovács Imre
polgármester

Heródekné Szász Ágota
jegyző

