Ikt.szám: 1-336/2019.

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. JANUÁR 23-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

HATÁROZATOK SZÁMA:
1;2;3/2019. (I.23.)
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Jegyzőkönyv
Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. január 23-án 16.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott rendkívüli nyílt üléséről
Jelen voltak:

Csányi Kálmán

polgármester

Tüke László

alpolgármester

Czöndör Mihály, Kovács Dénes, Paál Huba - képviselők
Meghívottak:
Herczeg Emília
Márkus Kinga

Polgármesteri Hivatal hatósági osztályvezetője
jegyzőkönyvvezető

Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 9 fő megválasztott képviselőből 5 fő megjelent. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek
javasolta Paál Huba és Tüke László képviselőket.
Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri Paál Huba és Tüke László képviselőket a mai rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvének
hitelesítésére.
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (I. 23.) határozata
A jegyzőkönyv-hitelesítők felkéréséről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Paál Huba és Tüke László képviselőket a
mai rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy 1. napirendi pontként „Pályázati
kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” című előterjesztést tárgyalják.
Szavazásra bocsátotta javaslatát.
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (I. 23.) határozata
A mai rendkívüli nyílt ülés napirendjének meghatározásáról
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai rendkívüli nyílt ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
Napirend 1. pontja:
Pályázati kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 1. pontja:
Pályázati kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Ismertette a napirendi pontot az előterjesztés szerint.
Paál Huba: Elmondta, hogy zavarja, hogy nem tudnak semmit a pályázatról és az, hogy nem tudja, hogy
milyen hatással lesz ez az emelkedés a költségvetésre. A köztisztviselői szférában már régen volt emelés,
ezért mindenképpen támogatni fogja.
Czöndör Mihály: Elmondta, hogy véleménye szerint elég nagy probléma, hogy ilyen módon kell rásegíteni
arra, hogy ebben a szférában fizetésemeléshez jussanak a dolgozók. Járási szinten már megemelték, de
ideje volt annak, hogy települési szinten is emelkedjenek a dolgozók bérei. Véleménye szerint senki nem
várhatja el a dolgozóktól, hogy közszférában maradjanak, ugyanis rengeteget dolgoznak, közben a fizetésük
alacsony. Elmondta, hogy támogatja a pályázat beadását.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az első feladat az, hogy a pályázatot be tudják adni, utána pedig az, hogy
hogyan tudják megoldani a legmegfelelőbb elosztás kérdését.
Paál Huba: Elmondta, hogy a béreket általában 11 hónapra szokták adni. Sok kérdése lett volna a
felhasználás és költségvetés kapcsán. Reméli, hogy ha a pályázatot megnyerik, akkor utána világosabbá
válnak a kérdéses dolgok. Véleménye szerint a pályázat hiányos és költségvetéshez nem értő személy írta.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a támogatási szerződésből ki fog derülni minden.
Herczeg Emília, hatósági osztályvezető: Elmondta, hogy a pályázat önmagában egy összesítő, hiszen nem
nagyon tudják, hogy egyes önkormányzatoknál mennyivel térítették el a béreket. A Magyar Államkincstár
akkora összeget küld ki, amennyit az önkormányzat megküld neki. Véleménye szerint ezért hiányos a
pályázat, mert fel kell mérnie az igényeket.
Csányi Kálmán: A vitát lezárta
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 1.12. pont szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra a
belügyminiszter által kiírt pályázatot benyújtja.
A képviselő-testület vállalja, 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,- Ftban állapítja meg.
A képviselő-testület továbbá nyilatkozik, hogy a Kvtv-ben meghatározott illetményalapot alkalmazták
2018. július 1-jén.
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (I. 23.) határozata
Pályázat kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 1.12. pont szerinti
kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra a belügyminiszter által kiírt pályázatot benyújtja.
A képviselő-testület vállalja, 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,- Ftban állapítja meg.
A képviselő-testület továbbá nyilatkozik, hogy a Kvtv-ben meghatározott illetményalapot alkalmazták
2018. július 1-jén.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
16.25 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Csányi Kálmán
polgármester

dr. Nagy Éva
jegyző

Paál Huba

Tüke László
jegyzőkönyv-hitelesítők

