Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2019.
január 18-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü
l i – nyilvános – üléséről
Jelen voltak:

Kovács Lajos, polgármester,
Mészáros Gábor, alpolgármester,
Bugja János,
Bulyáki Zoltán,
Dr. Ficsor Mihályné,
Paragh Lajos,
Szántó Zsolt,
Tóth Áron,
Veres Zoltán települési képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt:
Dr. Bölcsik István, jegyző
Murguly Lajosné, pénzügyi iroda vezetője,
Kovács Imre a Kft. ügyvezetője

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Bugja János és Bulyáki Zoltán, települési
képviselők
A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, majd
megállapította a jelenléti ív alapján az ülés határozatképességét, mivel a
képviselő-testület 9 tagja közül mind a 9 tag jelen volt, majd megnyitotta
az ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc
sorrendben soron következő és jelenlévő Bugja János és Bulyáki Zoltán
települési képviselőket, majd szavazást rendelt el, s kihirdette annak
eredményét.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
1 / 2019.(I.18.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2019. január 18-ai - rendkívüli – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Bugja
János és Bulyáki Zoltán települési képviselőket választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót, majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat kiegyenlítő bérrendezési
alap támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

Ezután a polgármester szavazást rendelt el, a napirendre vonatkozóan,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
2 / 2019.(I.18.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület

2

az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat kiegyenlítő bérrendezési
alap támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./ JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat kiegyenlítő
bérrendezési alap támogatásra vonatkozó pályázat
benyújtására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: röviden összefoglalta, hogy a költségvetési
törvényben meghatározott illetményalap 2008. évtől változatlanul
38.650.-Ft. Az elmúlt két évben lehetőséget kaptak az önkormányzatok,
hogy ettől magasabb összegben határozzák meg az illetménylapot. Erre a
bérkiegészítésre
lehet
most
pályázatot
benyújtani,
melyet
a
Belügyminiszter hirdetett meg. A megpályázható összeg az adóerőképességtől és a megállapított illetményalap összegétől függ. Nagyecsed
esetében 400.000.-Ft/fő/év, összességében 8.460.000.-Ft.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag javasolta a pályázat benyújtását.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
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3 / 2019.(I.18.) KT.
határozata
A kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra vonatkozó pályázat
benyújtásáról
A Képviselő-testület
Jóváhagyja a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény 3. melléklet I.12. pontja szerinti Kiegyenlítő
bérrendezési alap támogatására vonatkozó pályázat benyújtását.
A Képviselő-testület vállalja, hogy az illetményalapot 2019. évre vonatkozó
(2019. január 01-től) a Kvtv-ben rögzítettekhez képest legalább 20%-kal
emelt összegben, azaz legalább 46.380.-Ft-ban állapítja meg.
Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester

Miután más hozzászólás nem volt, a polgármester úr megköszönte a
jelenlévőknek a részvételt, s az ülést bezárta.
K.m.f.

Kovács Lajos
polgármester

Dr. Bölcsik István
jegyző

Bugja János
települési képviselő
jkh.

Bulyáki Zoltán
települési képviselő
jkh.
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