Iktató szám: NAG/83-2/2019.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. JANUÁR 22-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

NAPIREND

1. Pályázat benyújtása a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
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HATÁROZAT

3/2019.(I.22.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása

4/2019.(I.22.) képviselő-testületi határozat

Pályázat benyújtása a Kiegyenlítő
bérrendezési alap támogatására
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 22-én 14.00
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében
megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Locskai Zoltán polgármester
Trembeczky Károly alpolgármester
Kojnok István képviselők.
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Kelló Róbert, Varga István képviselők.
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető,
Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi
csoportvezető, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm a rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülésen
megjelent képviselőket, Izsákné Hetényi Valéria jegyző asszonyt, Popovics Krisztián
pénzügyi csoportvezetőt és a hivatal munkatársát. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő
közül 3 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Locskai Zoltán polgármester: A mai ülés anyagának tárgyalását a meghívóban kiküldöttek
szerint javasolom, egyéb javaslatom nincs.
Locskai Zoltán polgármester: Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendekkel
kapcsolatos javaslata, észrevétele?
Locskai Zoltán polgármester: Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a napirenddel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
3/2018. (I. 22.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 22.-i
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Pályázat benyújtása a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
1.sz. n a p i r e n d: Pályázat benyújtása a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására
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Locskai Zoltán polgármester: Kiadásra került a Pályázat benyújtása a kiegyenlítő
bérrendezési alap támogatására, melyet a Belügyminisztérium írt ki. A pályázati kiírás a
köztisztviselők bérrendezésére irányul. 2018. évben jelentős összeget kellett biztosítanunk
annak érdekében, hogy a dolgozóinkat megtartsuk. A pályázat révén lehetőség van a közös
önkormányzat tekintetében 5,8 millió forint támogatás elnyerésére, bérrendezés céljára. A
pályázat feltétele, hogy az önkormányzatnak vállalni kell, hogy 20%, de legalább 46.380,-Ftban megemeljük a béreket. Kérem a képviselőket, az észrevételeket, kérdéseket tegyék meg
pénzügyi csoportvezető úr felé.
Trembeczky Károly alpolgármester: Korábban is támogattam a köztisztviselők és az itt
dolgozó apparátusnak a bérnövelését, jutalmazását. Az előterjesztés az állam által támogatott
bérrendezést takar. Szeretném 50 forintra kiegészíteni, ami az önkormányzat költségvetéséből
3-4 ezer forint/hó támogatást jelentene.
Locskai Zoltán polgármester: Amennyiben ilyen javaslat érkezik, át kell beszélnünk a
másik önkormányzattal is. Azt azért tartsuk szem előtt, hogy ez a bérkiegészítés csak 2019
évre szól. Azt követően mi fog történni, ha ez a támogatás nem lesz? És mi még erre
ráteszünk. Visszavesszük a bért? Kérem a pénzügyi csoportvezető urat, tájékoztassa a
testületet.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Magyarcsanád elfogadta a 46.380,- Ft-ot.
Fontos, hogy mind a két településen azonos tartalmú határozatot fogadjon el a testület. Ez
pályázati feltétel. Amennyiben a pályázat nyertes lesz, az illetménykiegészítésről 2019 évre
egyforma tartalmú rendeletet kell elfogadni a testületeknek, mivel közös hivatalról van szó. A
Belügyminisztérium levele arra is kitér, hogy a 46.380,- Ft fölötti részt nem finanszírozza.
Trembeczky Károly alpolgármester: Erről beszéltem én is.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A pályázat megnyitását követően kitöltésre
került, hogy eltérített-e a bér, mert ha igen, akkor a pályázat összege, már 20%-kal csökken.
Tehát az állam, amit ad bérrendezésre, azt kell meghatározni, a többletet nem. Hiába emeli föl
az önkormányzat, az állam csak a 20%-ot ismeri el. Az összes többi az saját pénz.
Valószínűleg a pályázatot jövőre is kiírják, de ha ez év júliusában 20%-nál több lesz, akkor
jövőre kevesebb támogatást igényelhetünk.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Köszönöm az elismerést, amit alpolgármester úr, már
másodszorra tesz meg. Azt gondolom, hogy hosszú éve az ebben a szférában dolgozók
méltatlan helyzetben vannak a versenyszférában dolgozókkal szemben. Egyetértek
alpolgármester úrral abban is, hogy a dolgozókat meg kell tartani, és bizony a mostani
finanszírozási forma erre nem alkalmas. A pályázattól függetlenül azonban van más lehetőség
is, mint a korábban javasolt alpolgármester úr a jutalmazás, amit a csoportvezető úr a
költségvetésbe betervez. Az előző évről a teljesítményértékelések már elkészültek, csak
egyeztetni kell a tisztviselőkkel. Itt a következő jogalap arra, ahol lehet a teljesítményt, a
munkát értékelni, valamint a dolgozó alapilletményét eltéríteni, ami történhet plusz-mínusz
formában. Nagyon örülnék, ha erre lehetőséget kapnánk.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Mielőtt a pályázati anyagot elkészítettem
volna, egyeztettem a Belügyminisztériummal. Nem zárkózik el a pályázat attól, hogy ha a
dolgozót jutalmazzák, azt is el lehessen év végén számolni. Viszont, ha a 20%-ot meghaladja
és a jövőben is lesz pályázat, nem lehet a legmagasabb összeget igényelni.
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Locskai Zoltán polgármester: Én most a pályázatra összpontosítanék, egy mási alkalommal
a jutalmazásról, mert abban is egyeztetni kell a két testületnek. Nem biztos, hogy
Magyarcsanád ebben a formában akarja el ismerni a munkát. Amennyiben a mi testületünk
gondolkodik ebben a székhelytelepülésen foglalkoztatottak közül itt munkát végzőeket is be
kell vonni ebbe.
Trembeczky Károly alpolgármester: Én béremelés kiegészítésére gondoltam a
javaslatommal. Üljön össze a két testület a jelenlegi ülést követően, és döntsön arról, hogy
milyen mértékben kívánja még saját erőből finanszírozni a dolgozók jövedelmét. A döntést
követően a költségvetésbe is tervezhető lesz.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az elhangzott Magyarcsanád polgármestere
részéről, hogy mivel 1 fő távozott a hivataltól, valamint eredményes lesz a pályázat, és
megkapjuk a normatívát, akkor tizedére esik vissza a hozzájárulás.
Locskai Zoltán polgármester: A béreket nem nekünk kellene finanszírozni, ugyanis amit
erre fordítunk azt a település fejlesztésétől vonjuk el.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Így van. Elhangzott Csanádon az is, hogy ha a
pályázati összeget megkapjuk, akkor az összes köztisztviselő bére állam által finanszírozott
lesz.
Locskai Zoltán polgármester: Ez így helyes.
Trembeczky Károly alpolgármester: De még így is kevés a versenyszférában dolgozók
többségéhez képest. Igaz megfeszített fizikai munkával, de a köztisztviselők bérezése fölött
keresnek. Jelen esetben államigazgatásról van szó, ami az állam alapját jelenti.
Izsákné Hetényi Valéria: A költségvetés tervezése előtt kell erről beszélni. Nincs motiváció
a szférában. A hivatalnál dolgozó 12 személy, ha a lehetőséget megtalálja, élni fog a
munkahelyváltással.
Locskai Zoltán polgármester: A költségvetés tervezésekor az alpolgármester úr által tett
javaslat Magyarcsanádon szóba került? Ezen az emelésen felül a saját forrás biztosításából
történő kiegészítés?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Előzőleg ezt mondtam, hogy ha a pályázat nyer
a finanszírozás a tizedére esik vissza, akkor jutalomra, akár egyéb juttatásra marad pénz.
Jelenleg a bérre tervezett összeget fölélte mindkét önkormányzat. Pozitív elbírálást követően
más a helyzet.
Locskai Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, aki az előterjesztés
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
4/2019. (I. 2.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására
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Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
pályázatot nyújt be a belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap
támogatására” kiírt pályázatra, és vállalja azt a feltételt, hogy nyertes pályázat
esetén az illetményalapot a 2019. évi Költségvetési törvényben rögzítetthez
képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 forintban
állapítja meg 2019. január 1-től kezdődően a 2019. költségvetési évre.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges
minden intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelem szerint
Locskai Zoltán polgármester: A rendkívüli, nyílt ülésre tervezett napirendet megtárgyaltuk,
köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom. 14.45 órakor
k.m.f.
Locskai Zoltán
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző
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