Szomolya Község Önkormányzata
Polgármestere
3411 Szomolya, Szabadság tér 1.
Tel: 49/526-000, Fax. 49/426-000
Email: pmhszomolya@t-online.hu

Meghívó

Szomolya Község Önkormányzata Polgármestere ezúton tisztelettel meghívja Szomolya község
Önkormányzata 2019. évi soron következő, rendes testületi ülésére.

Időpont: 2019.01. 22. (kedd)
Helyszín: Szomolya Község Önkormányzata Önkormányzati Hivatal tanácsterme 3411 Szomolya,
Szabadság tér 1.
Javasolt napirendi pontok:
1. Pályázat benyújtása Belügyminiszter által kiírt a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.12. pont szerinti Kiegyenlítő
bérrendezési alap támogatására.
2. Képviselői vagyonnyilatkozatok ügye. (Fülöp István- Ügyrendi bizottság elnöke)
3. Egyebek.

A napirendi pontok fontossága miatt feltétlen megjelenést kérek!

Szomolya, 2019.01. 18.

Guczi István
Polgármester sk.
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Meghívó: 1 db
Jegyzőkönyv: 1 db
Határozat: 1-2
Rendelte: 0 db
Jelenléti ív: 1 db.
Jegyzőkönyv

Időpont: 2019.01.22. 15.00 óra,
Helyszín: Szomolya Község Önkormányzata Önkormányzati Hivatal Szomolya, Szabadság tér 1.
Meghívottak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kovács Imre alpolgármester
Bene Csaba képviselő
Daragó László képviselő
Farkas László képviselő
Fülöp István képviselő
Dr. Molnár István képviselő

Tanácskozási joggal:
1.
2.
3.
4.

Dr. Jakab Orsolya Jegyző
Tállai András Miniszterhelyettes-Országgyűlési képviselő
Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető
Önkormányzati Hivatal dolgozói

Megjelentek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Guczi István polgármester
Kovács Imre alpolgármester
Bene Csaba képviselő
Daragó László képviselő
Farkas László képviselő
Fülöp István képviselő
Dr. Molnár István képviselő

Tanácskozási joggal:
1. Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető
Távolmaradását jelezte: Dr. Jakab Orsolya Jegyző. Távollétében és felhatalmazásával: Kövecses Zsolt
kirendeltség-vezető jár el.
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Guczi István polgármester: Köszöntöm a megjelenteket 2019. év első rendes Képviselő-testületi
ülésén. Megállapítom, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete teljes létszámmal jelen van, az ülés
határozatképes. Távolmaradását jelezte Dr. Jakab Orsolya jegyző. Távollétében és felhatalmazásával
helyettesíti, Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető. jegyzőkönyv hitelesítőjeként javaslom Bene Csaba és
Daragó László képviselőket.

Javasolt napirendi pontok:
1. Pályázat benyújtása Belügyminiszter által kiírt a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.12. pont szerinti Kiegyenlítő
bérrendezési alap támogatására.
2. Képviselői vagyonnyilatkozatok ügye. (Fülöp István- Ügyrendi bizottság elnöke)
3. Egyebek.

Kérem, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével és a napirendi pontokkal egyet ért,
kézfelemeléssel szavazzon.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2019. (01.22.) önkormányzati határozata.
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a javasolt napirendi
pontokkal egyet ért, a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyet ért.
A Képviselő-testület a határozatot begyhangúlag elfogadta, az alábbi szavazati arányokkal:
Igen: 7 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.

1. napirendi pont
Tárgy: Pályázat benyújtása Belügyminiszter által kiírt a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.12. pont szerinti Kiegyenlítő bérrendezési
alap támogatására.
A Belügyminiszter által kiírt a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L.
törvény 3. melléklet I.12. pont szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázatot lehet
benyújtani. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban:Kvtv.) 132. §
alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy,
hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Kvtv.60.§ (1) bekezdése szerint az
illetményalap 2019. évre 38.650 forintban került meghatározásra. A Kvtv. 60.§ (6) bekezdése rögzíti,
hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. évben a hivatalnál foglalkoztatott
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köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A pályázat
keretében lehetőség nyílik az önkormányzatok számára, hogy a köztisztviselői bérek rendezése
érdekében a hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön.
A pályázatot 2019. január 25-ig lehet benyújtani, mely határidő jogvesztő. A közös hivatalokhoz
tartozó települések minden önkormányzatának szükséges a pályázat benyújtásához a testületi
határozata, melyet január 25-ig kell feltölteni az ebr42 önkormányzati információs rendszerbe. A
megemelt illetményalappal kapcsolatos rendelet feltöltése is szükséges, de azt a költségvetési
rendelet meghozatalakor (március 15.) – hiánypótlásban – is elegendő feltölteni.
Az igénylés feltétele, hogy a települési önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot 2019.
január 1-től kezdődően egész évre vonatkozóan a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal
emelt összegben, azaz legalább 46.380 forintban állapítja meg. Saját hatáskörében ennél magasabb
összeg is megállapítható, amely azonban további állami támogatás biztosítását nem eredményezi. A
pályázat keretében vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető, az adóerő-képesség és
a Kvtv. 2.melléklet I. 1.a) pontja szerinti elismert hivatali létszám függvényében, mely 24.739.200
forint támogatást jelent.
Amennyiben senkinek nincs kérdése, hozzáfűznivalója, úgy kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a
határozat elfogadására.
Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2019. (01.22.) önkormányzati határozata
Tárgy: Pályázat benyújtása Belügyminiszter által kiírt a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.12. pont szerinti Kiegyenlítő bérrendezési
alap támogatására.
1.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Szomolya Község Önkormányzata a 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018. (III.08.) rendeletében a költségvetési törvényben
meghatározott 38.650 forint illetményalapot alkalmazta, és attól 2018. július 1-jén sem tért
el.
2.) Szomolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy Mezőkövesd Város
Önkormányzatán keresztül pályázatot nyújt be a Belügyminiszter által kiírt a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.12. pont szerinti
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők bérének rendezésére.
3.) Szomolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
2019. évi költségvetési rendeletében a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői vonatkozásában 2019. január 1-jei hatállyal az illetményalapot 46.380
forintban állapítja meg.

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges
nyilatkozatok aláírására.

Felelős:

polgármester

Határidő:

2019. január 25.
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A határozatot az önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadja az alábbi szavazati
arányokkal:
Igen: 7 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
2. napirendi pont
Tárgy: Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatása, képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatosan.
Guczi István polgármester: A szót átadom Fülöp Istvánnak az Ügyrendi Bizottság elnökének.
István ügyrendi bizottság: Az önkormányzati képviselők, valamint polgármesterek
megválasztásuktól, majd ezt követően minden évben vagyon-nyilatkozatot kötelesek tenni. Ehhez
csatolniuk kell a közös háztartásban élő hozzátartozók vagyonnyilatkozatát is. A vagyonnyilatkozat
tételének elmulasztása esetén, annak be-nyújtásáig, az önkormányzati képviselő a tisztségéből fakadó
jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. A
vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre a feladatra kijelölt bizottság tartja nyilván
és ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata közérdekből nyilvános, a hozzá-tartozók
nyilatkozata viszont nem. A vagyonnyilatkozat tételéhez szükséges nyomtatványokat, korábban postai úton
mindenki megkapta. A nyilatkozattétel határnapja: 2019.01.31. Kérem minden képviselőt, valamint a
Polgármestert, hogy a vagyonnyilatkozat tétel határnapját ne felejtsék el. A soron következő testületi ülésen
referálni fogok a vagyonnyilatkozatok leadásáról.
Fülöp

Köszönöm a szót.
Guczi István: Az ülés napirendi pontjai ezek voltak. Az ülés szükségessége abból fakadt, hogy a 1.
napirendi pontban említetten a pályázat benyújtási határnapja: január 25., ebben szükséges volt
határozatot hozni. Van-e valakinek esetleg témajavaslata.
Amennyiben nincs, úgy az ülést berekesztem.
Szomolya, 2019.01.22.
……………………………………

…………………………………………

Guczi István

Dr. Jakab Orsolya Jegyző

Polgármester

Jegyző
Távollétében és felhatalmazásával.
Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető

Jegyzőkönyv hitelesítők:
………………………………………….

…………………………………………….

Bene Csaba Képviselő

Daragó László képviselő
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Jegyzőkönyv:………………………………… Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető
Jelenléti ív:

1.

Guczi István polgármester

………………………………………..

2.

Kovács Imre alpolgármester

………………………………………..

3.

Bene Csaba képviselő

………………………………………..

4.

Daragó László képviselő

…………………………………………

5.

Farkas László képviselő

………………………………………….

6.

Fülöp István képviselő

………………………………………….

7.

Dr. Molnár István képviselő

………………………………………….

Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető, jkv. …………………………………………………………………………
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