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KészÜlt: Tiszaeszlár KÖzségi ÖnkormányzatKépviselőtestülete2019.január
tartott ülésóről.

Az ülés helye: Községhá za

22-én

tárgyalőterme.

Jelen vannak: Nagy Tibor polgármester,
Albert Richardo András

Kunkli Miklósné,
Meleg Barnabás,
Rácz Tibor képviselőtestületi tagok,

Tanácskozási
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Molnár Tímea köáisáviselő
Dr. Varga Pál jegyző,
Távolmaradását bej elentette

:

Farkas Ferenc

s

:

ándor alpol gármester,

Aleksza Pál képviselő.

IuqY Tibor Polgármester kÖszönti a megjelenteket. Megállapítja,hogy
hatétrozatképes,mivel a7 fő testiileti tagbol 5 fő aztiléűn
rne§elent.
Az ülést megnyitja.
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Képviselőtestület

Javasolja, hogY a Képviselőtestület a meghívóban szereplő
napirendet tfugyaljameg.
Más javaslat nem hangzott el, a Képviselőtestület a meghívóban
szereplő napirendet
megtárgyalásra egyhangúlag

elfogadta.
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A napirend tárgvalása:
l,/ naPirendi oont: Előterjesztés páIyázat benyújtásárőI a kiegészítő
bérrendezési alap
támogatására.
Előadó: Nagy Tibor polgrármester

Tibor Polgármester
IFY
lehetőség nYÍlik a

tájékoztatla a Képviselőtesttiletet, hogy az ebr42 rendszerben
köztisztviselők bérfejlesaé.en., páIyazat uenyriJÍasrir u. Lköáisztviselői
illetménYalaP tÖbb mint 10 éve változátlan, 38.650,- pt.
a kciziisztviselőik között magas a
pálya-elhagyás, bériik leszakadt a kormánytisztviselőLéhez
A kÖltségvetési tÖrvényben meghatátozott illetményalapképest.
á" .* a minimál mértéknek
megfelelŐ, a KéPviselőtestületek ettől
áliapíüatnak meg. A kedvező adottságú
_magasabbat
ÖnkormánYzatok mát éltek e lehetősé§gel,
így a bérarránytaláság a köztisztviselői
állományon belül is tapasztalhatő,
P_P"k ellensúlYozására Írta ki a Belügyminisáérium a pályénatát, mely szerint az
illetménYalaPot legalább 46.380,- Ft összegió lehet emelni,patyazititámolatással.
Javasolja, hogy a képviselőtestület éljen a támogatási leheioséggel.
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Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés,hozzászőlás

nem hangzott el.

Képviselőtestület 4 igen szavazattal. egyhangúlag az alábbihatározatothoúa:
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páIy ázat

benyújtásáról a kiegészítő bórrendezési alap támogatására

Képviselőtestület
Pályázatot nyújt be a Magyarország2Dlg. évi központi költségvetéséről szóló 2018.
évi L. törvény 3. mellékletI.12. pont szerinti
,oKiegyenlítő bérrendezésialap támogatás ára''.

KÖtelezettséget vállal arra) hogy a 2019. évi költségvetési rendeletében a
kÖztisztviselői illetményalapot 2019. január 1. napjától 46.380,_ Ft összegben
állapítja meg.

2018. évben a Képviselőtestület a helyi rendeletében nem rendelkezett az
illetményalapról, így a költségvetési törvényben megbatározott illetményalap
alkalmazására került sor, ennek megfelelően 2018. július 1. napján az

illetményalap összege 38.650o- Ft volt.

A Polgármester
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Dr. Varga Pál
jegyző

polgármester
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Molnár Tímea
jegyzőkönyv-vezető
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iszaeszlár Község Képviselő-testülete
20|9.január 22 -én (kedden)
1 7:30 őrátől tartandó ülésére.

Helye : Közsé ghaza nagyterme

Napirend:

Előadó:

1.) Előterjesztés pályánat benyújtásáról a kiegészítő bérrendezési
alap támogatásfua

Nagy Tibor
polgármester
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