JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő - testületének
2019. február 05-i rendkívüli, nyílt üléséről

Rendeletek: Határozatok: /2019. (II.05.)

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 05-én tartott
rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai: Kiss Anita
Szentirmay Tamás
Bende László
Csikós Mihály
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 képviselőtestületi ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 6 képviselő jelen
van.
Egy napirendi pontot tárgyalunk nyílt ülésen. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben
nincs, szavazásra bocsájtom a napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.

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

pályázat hiánypótlása
Előadó: Kiss Anita polgármester

1. NAPIREND -

A
belügyminiszter
bérrendezési
alap
hiánypótlása

által
meghirdetett
„Kiegyenlítő
támogatására”
című
pályázat

/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/
Kiss Anita polgármester: Az előző ülésen döntöttünk arról, hogy ezt a pályázatot beadjuk.
Akkor megkaptuk az útmutatást, hogy a határozatba mit kell belefoglalni. A pályázat
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benyújtása után azonban kaptunk egy hiánypótlási felhívást. A jelenlegi határozat-tervezet
ennek a hiánypótlási felhívásnak megfelelő tartalommal bír.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a
határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2019. (II.05.) határozata
A belügyminiszter által meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti „Kiegyenlítő
bérrendezési alap támogatásra” című pályázat hiánypótlása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Anita polgármester előterjesztését
megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
A) Lakitelek Önkormányzata 2018. július 1-jén, Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben rögzített 38.650..-Ft-os
illetményalapot alkalmazta.
B) A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Anita polgármestert, hogy az ezzel
kapcsolatos eljárás során, az Önkormányzat nevében, helyette teljes
jogkörrel eljárjon, aláírjon.

Felelős: Kiss Anita polgármester
Határidő: értelemszerű
Értesül: - Magyar Államkincstár
- Pénzügyi csoport
- Irattár
Kiss Anita polgármester: A rendkívüli képviselő-testületi ülést bezárom.

kmf.

Kiss Anita
polgármester

Gondi Etelka
jegyző helyettesítésével megbízott aljegyző
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