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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 

351-1/2019. iktatószám 

 

1.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 23-án (szerdán) délután 14,00 

órakor megtartott együttes nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről: 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila alpolgármester, Faluházi Sándor, 

Földesi Györgyné, Harmati Gyula, Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

Távol maradt: Juhász Sándor képviselő 

 

Kertészsziget Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Csordás László polgármester, Nagy István alpolgármester, Gurzóné Földi 

Erzsébet, Köleséri János képviselő. 

 

Távol maradt: Czakó László képviselő 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte mindkét település megjelent képviselőit Csordás 

László polgármester urat, Dr. Nagy Éva jegyzőt, és Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatársat. 

 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van, hiányzó 1 fő. 

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 fő képviselőből 4 fő 

képviselő jelen van, 1 fő hiányzik. 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, amely a következő: 

Napirendi pontok: 
 

1./  Döntés a Bucsai Közös Önkormányzati pályázatának benyújtásáról a kiegyenlítő 

bérrendezési alap támogatásra 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Csordás László polgármester 
 

2./ Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e valakinek a napirendi pontokkal 

kapcsolatosan kérdése, észrevétele? 

Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy a napirendi pontot fogadják 

el, kérte, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

Csordás László polgármester: Megkérdezte van-e valakinek a napirendi pontokkal 

kapcsolatosan kérdése, észrevétele? 

 

Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy a napirendi pontokat fogadják 

el, kérte, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Döntés a Bucsai Közös Önkormányzati pályázatának benyújtásáról a 

kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot a döntést a Bucsai Közös 

Önkormányzati pályázatának benyújtásáról a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra. 

A soron kívüli együttes ülés összehívására a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására 

benyújtandó pályázatról való döntés miatt van szükség. Mindkét település képviselő-testülete 

határozata szükséges a pályázat benyújtásához.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 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 38650 forintban került 

meghatározásra. 

 A Kvtv. 60. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete 

rendeletben a 2019. évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 

magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. 

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. 

Pályázaton 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 Kvtv. 2. melléklet I.1. a) pontja szerinti elismert hivatali létszám után vehető 

igénybe. 

A pályázó önkormányzat adóerő-képességét a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok, 1. c) 

pontja szerint kell figyelembe venni. 

z 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 46380 forintban állapítja meg. Saját hatáskörben 

ennél magasabb összeg is megállapítható, amely azonban további állami támogatás 

biztosítását nem eredményezi. 

A pályázat keretében vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 

A pályázat benyújtási határideje: 2019. január 25. (elektronikus rögzítés), papír alapon 2019. 

január 28. 

A határidők elmulasztása jogvesztő. A támogatás a közös hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők 2019. évi január-november havi illetménye és az ahhoz kapcsolódó szociális 

hozzájárulási adó kifizetésére fordítható. 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, véleménye.  

A képviselők a pályázat benyújtásával egyetértettek.  

Határozat hozatalra került sor.  
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Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra 

benyújtandó pályázatával egyetért. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

1/2019.(I.23.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal pályázatának benyújtásáról a 

kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra 

1./Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy pályázatot kíván 

benyújtani a kiegyenlítő bérrendezési alaptámogatásra a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatalnál az elismert hivatali létszám figyelembe vételével. 

2./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az illetményalapot 

20%- kal emelt összegben, azaz 46 380 forintban állapítja meg 2019. évre. 

3./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetéséről szóló 

2/2018.(II.23.) önkormányzati rendeletében nem rendelkezett az illetményalapról, mivel 

Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben meghatározott 

38650 forint összegű illetményalapot alkalmazta 2018. július 1-jén. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kláricz János polgármester 

             Dr. Nagy Éva jegyző 

   

 

Csordás László polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra 

benyújtandó pályázatával egyetért. 

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

3/2019.(I.23.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal pályázatának benyújtásáról a 

kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra 

1./Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy pályázatot kíván 

benyújtani a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatalnál az elismert hivatali létszám figyelembe vételével. 

2./ Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az 

illetményalapot 20%- kal emelt összegben, azaz 46 380 forintban állapítja meg 2019. 

évre. 

3./ Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetéséről 

szóló 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendeletében nem rendelkezett az illetményalapról, 

mivel Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben 

meghatározott 38650 forint összegű illetményalapot alkalmazta 2018. július 1-jén. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csordás László polgármester 

             Dr. Nagy Éva jegyző 
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e még kérdés, észrevétel?  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen való részvételét 

és az ülést 14,30 órakor bezárta.  

 

 

kmf. 

 

 

 

 

   Csordás László                 Dr. Nagy Éva  

                            polgármester          jegyző 

 

 

 

 

    Komroczkiné Nagy Edit 

        jegyzőkönyvvezető 


