JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő - testületének
2019. január 18-i rendkívüli, nyílt üléséről

Rendeletek: Határozatok: 4 /2019. (I.18.)

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 18-án tartott rendkívüli,
nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai: Kiss Anita
Szentirmay Tamás
Csikós Mihály
Dakóné Harkai Csilla
Dékány Zoltánné
Mihalik Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

aljegyző
pénzügyi csoportvezető
jegyzőkönyv-vezető

Gondi Etelka
Pap Marianna
Szabó-Zádori Ivett

Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli Képviselő-testületi
ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 képviselőből 6 képviselő
jelen van.
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a napirendi pontot.
A Képviselő-testület a napirendi pontot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.

NAPIREND:
1. A belügyminiszter által meghirdetett „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” című

pályázat benyújtása
Előadó: Kiss Anita polgármester

1. NAPIREND -

A belügyminiszter által meghirdetett „Kiegyenlítő bérrendezési
alap támogatására” című pályázat benyújtása
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Lehetőség van egy ilyen pályázat benyújtására. Most 38.650 Ft az
illetmény alap, mely a határozat-tervezet elfogadásával emelkedik. A köztisztviselők számára
nem jelent béremelést. Ez döntés a miatt fontos, mert ha megnyerjük a pályázatot, akkor a
korábbi és a most meghozott illetményalap közötti különbséget a pályázatból tudjuk
finanszírozni. Ez nagyjából 10 millió forintnyi összeg. Ennyivel kevesebbet kell az önkormányzat
saját költségvetéséből hozzátenni a dolgozók béréhez.
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Csikós Mihály képviselő: Ez milyen időintervallumot takar? Vagy ez egyszeri juttatás?
Kiss Anita polgármester: Ez a pályázat erre a költségvetési évre szól és a következő évben is
majd ezzel az illetményalappal kell számolni.
Mihalik Tibor képviselő: Mi a pályázat benyújtási határideje?
Papp Marianna, pénzügyi csoportvezető: Január 25.
Mihalik Tibor képviselő: Mikor bírálják el a pályázatot?
Papp Marianna, pénzügyi csoportvezető: Február 28. a határidő. Olyan határozatot kell
hozni, hogy 2019. január 1-től lenne megemelve az illetményalap ezzel a minimum 20%-kal. A
mi adóerő-képességünk alacsony, 18.289. Ft/fő, így támogatás szempontjából a legkedvezőbb
kategóriába esünk. Így kapnánk évi 10.616.000 Ft támogatás.
Kiss Anita polgármester: A határozat-tervezet b) pontjában is fel kellene tüntetni, hogy 2019.
január 1-től kerül megemelésre az illetményalap.
Papp Marianna, pénzügyi csoportvezető: Konkrétan le van írva, hogy mit kell tartalmaznia a
határozatnak, de a január 1. gondolom nem baj, ha ott van.
Kiss Anita polgármester: Írjuk oda szerintem.
Dékány Zoltánné képviselő: Véleményem szerint csak azt tegyük bele a határozatba, amit
leírtak, a január 1. úgyis értelemszerű.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Nagyon régen volt már változtatva az illetményalap és
végre van lehetőség ennek megemelésére.
Mihalik Tibor képviselő: Nyertes pályázat esetén egy összegben, vagy részarányosan fog
szerepelni a költségvetésben? Vagy év végén írják jóvá? A pályázati kiírás erről hogyan
nyilatkozik?
Papp Marianna, pénzügyi csoportvezető: Havonta kapjuk az állami támogatást és úgy
gondolom, hogy annak a részét fogja képezni. Eddig erről nincs tájékoztatás, de az ilyet
időarányosan szokták utalni, nem egy összegben.
Kiss Anita polgármester: Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtom a határozat-tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy a határozat-tervezet b) pontjába
kerüljön bele, hogy „2019. január 1. napjától kezdődően”.
A Képviselő-testület a módosított határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (I.18.) határozata
A belügyminiszter által meghirdetett „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” című
pályázat benyújtása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A) Lakitelek Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a köztisztviselői illetményalap
20%-os emelésére vonatkozó támogatásra.
B) Lakitelek Önkormányzata vállalja, hogy az illetményalap a Kvtv-ben rögzítetthez képest
legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380.-Ft-ban állapítja meg a 2019.
évre, 2019. január 1. napjától kezdődően.
C) A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos
eljárás során, az Önkormányzat nevében, helyett teljes jogkörben eljárjon, aláírjon.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül:

- Magyar Államkincstár
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Kiss Anita polgármester: Köszönöm! A Képviselő-testület rendkívüli ülését bezárom.

kmf.

Kiss Anita
polgármester

Gondi Etelka
jegyző helyettesítésével megbízott
aljegyző
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