Sárhida, 2019. január 21-i rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 21. napján az
önkormányzat hivatali helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1705 órai kezdéssel
megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester,
- Zsálek-Nagy Marianna alpolgármester,
- Herczeg István települési képviselő,
- Németh Csaba települési képviselő
- Soós József települési képviselő.
Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyző.
Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester megállapítja,
hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselőből 5
fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel, melyet a képviselő-testület
5 igen szavazattal elfogadott.
A napirendet a testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak
szerint fogadja el:
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatási kérelem.

A napirend tárgyalása:
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatási kérelem.
Császár László jegyző: Kiírásra került a költségvetési törvény alapján a köztisztviselői
illetményalap összege emelésére vonatkozó pályázat. Költségvetési forrás igényelhető ez
alapján a köztisztviselők illetményének rendezésére vonatkozóan.
Mázsa Ferenc polgármester: Javasolja a pályázat benyújtását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
6/2019. (I. 21.) képviselő-testületi határozat:
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Sárhida község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért és egyben
felhatalmazza a közös hivatal székhelyének feladatait ellátó Bak
Község Önkormányzata polgármesterét, hogy a Magyarország 2019.
évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pont szerinti Kiegyenlítő
bérrendezési alap támogatására támogatási kérelmet nyújtson be,
valamint vállalja, hogy az illetménylap összegét a Kvtv-ben
rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább
46.380 forintban történő megállapítását a teljes 2019. évre
vonatkozóan.
Sárhida község Önkormányzat képviselő–testülete nyilatkozza, hogy a
költségvetési törvényben meghatározott illetményalapot alkalmazza
2018. július 1-jén.
Határidő: Folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1718 órakor bezárta.
k.m.f.
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