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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 22-én 14 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jelen vannak:, Kovács Mária polgármester , Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András
alpolgármester Sárkány Sándor képviselő és Váradi István képviselő
Igazoltan távol van: Galambos István képviselő
Távol van: Hegyi Ferencné képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz:

Czene Boglárka jegyző

Jegyzőkönyvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző

Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti a

nyilvános ülésen megjelenteket.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 5 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gaál Marianna alpolgármester és Váradi István
képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot:
1. Pályázat benyújtása a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők bérének a kiegyenlítő bérrendezési alapból történő támogatására
Előadó: Kovács Mária polgármester
Kovács Mária polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett
napirenddel egyetértenek-e, illetve indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület új napirendi pontot megtárgyalni nem kíván.
A polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirend elfogadásáról szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
3/2019.(I.22.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. január 22-én tartandó
rendkívüli nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
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1. Pályázat benyújtása a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők bérének a kiegyenlítő bérrendezési alapból történő támogatására
Előadó: Kovács Mária polgármester

1. napirendi pont:
Pályázat benyújtása a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők bérének a kiegyenlítő bérrendezési alapból történő támogatására
Kovács Mária polgármester:
Elmondja, hogy 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.
A támogatás mértéke az egy lakosra jutó adóerő-képességtől és az illetményalap összegétől
függ, az alábbiak szerint:
1.
Egy lakosra jutó adóerő-képesség Kiegészítő támogatás fajlagos
kategóriák
összege
800 000 forint/fő/év
760 000 forint/fő/év
720 000 forint/fő/év
680 000 forint/fő/év
640 000 forint/fő/év
560 000 forint/fő/év
480 000 forint/fő/év

20 000 forint vagy kevesebb
20 001- 25 000 forint között
25 001 - 27 500 forint között
27 501 - 30 000 forint között
30 001 - 32 500 forint között
32 501 - 35 000 forint között
35 001 - 38 000 forint között

2.Ha 2018. július 1-jén a hivatalban alkalmazott illetményalap a Kvtv. 60. § (1) bekezdésében
szereplő összeg – azaz 38.650 Ft a) 110%-át nem haladta meg, úgy a táblázat szerinti fajlagos összeg igényelhető,
b) az a) pont szerinti mértéket meghaladta, de a 120%-át nem érte el, úgy a táblázat szerinti
fajlagos összeg 75%-a igényelhető,
c) 120%-át elérte vagy meghaladta, úgy a táblázat szerinti fajlagos összeg 50%-a
igényelhető.

3

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal jelen esetben 800.000,- forint/fő/év fajlagos
támogatásra pályázhat, mivel a település adóerőképessége a 20.000,- forintot nem haladja
meg, illetőleg a hivatalban alkalmazott illetményalap 38.650 Ft volt.
A támogatás a Kvtv-ben az elismert hivatali létszám után vehető igénybe, ami a közös
hivatalnál 24,4 fő, ezzel szemben a hivatalnak a tényleges köztisztviselői létszáma 27 fő.
A támogatás 11 havi illetményhez és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó
kifizetésére fordítható.
Mindezek ismeretében a pályázaton igényelhető elvi összeg: 19.520.000 Ft.
A pályázat benyújtási határideje 2019. január 25-e, a miniszteri döntés határideje 2019.
február 28-a.
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben az előterjesztéssel egyetértenek, kézfelemeléssel
szavazzanak.
A szavazást követően a polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:

4/2019. (I.22.) Ef. Kt. hat.
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz
a belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt
pályázaton, és vállalja, hogy Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvényben rögzített 38.650,- Ft összegű, - a Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői esetében 2018. július 1-jén alkalmazott köztisztviselői az illetményalapot a 2019. január 1-jétől kezdődően több mint
20 %-kal megemeli, így annak összegét 48.000,- Ft-ban állapítja meg.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a pályázat határidőben
történő benyújtásáról.
Felelős:
Határidő:

Czene Boglárka jegyző
2019. január 25.

Ezt követően – mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária
polgármester a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 14 óra 15 perckor bezárta.
kelt, mint első oldalon
Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő

Váradi István
jegyzőkönyv-hitelesítő
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