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Készült: Sály Község önkormányzatának Képviselő-testüleLe 201,9. január 21_-

én 9,00 órai kezdette] tart,ott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Sály Község ÖnkormányzaLának tanácskozó Lerme.

Jelen vannak: Fekete Jánosné polgármest,er, Emődi Sándor alpolgármester,
Farkas ZoILán, Hőcza József, Szabő Valéria, Vetró Márt,a képviselők.

Fekete Jánosné po}gármester: köszöntötte a képvise]_ő-testület tagjait,
mindannyiuk nevében köszöntötte Dr. Molnár Sándor jegyzőL.

Megállapította, hogy ülésük határozatképes.

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Molnár Sándor jegyző.

Jegyzőkönyvhitefesítőknek: Emődi Sándor alpolgármestert és Hőcza Jőzsef
képviselőt kérte fe]_.

Fekete Jánosné polgármester: ismertette a megtárgyalásra kerüfő javasolt
napirendet.

JAVASOLTNAPIREND

L,/ Központi bérrendezési alap támogat,ására benyújtandó páLyázaL.

Efőadó: Feket,e Jánosné polgármester

A képviselő-test,ület egyhangúlag elfogadta
a napirendet, valamint a jegyzőkönyvvezető
1eqyzőkönyvhitelesítők személyére teLt javas]_atot,

Elfogadásra került napirendi pontok:

t. / xözponti bérrendezési alap támogat,ására benyújt,and,ó pályázaL.

Előadó: Fekete .Tánosné polgármester

Napirend tárgr;;alása

t./ xözponti bérrendezési alap támogatására benyújtandó pályázaE.

Előadó: Fekete,Jánosné po}gármester

Fekete Jánosné polgármester: a pályázatta1 kapcsoJ_atos írásos anyag, a
pályázati kiirás, előterjesztés és határozati javas]_at a képviselők részére
megküldésre kerü]_t. Várj a az előterjesztéssef kapcsolatos kérdéseket,
véleményeket.

Vetró Márta képvise]_ő: a pályázati kiírás szerint,i illetményalap a
következő évben ennél nem fehet kevesebb. 201,9. évre sikeres páLyázaL
esetén az önkormányzaL ehhez a finanszirozást megkapja, azonban a következő
évben is várhatő az ál-lami támogatás a bérhez? \



Dr. Molnár Sándor jegyző: az eddigiekben a központilag kapott támogatás,
bér finanszirozása az adott évet követően is változatlanu]- maradt, tehát
biztosított voft a rákövetkező években is a központi finanszirozás.
Egyenlőre jelen eseLben azonban a páLyázati kiírás szerint, csak 20]_9. évet
érintően értefmezhető a központi támogatás, 2020. évre vonatkozóan mé9
költségvetés nincs, meJ_ybő]_ eset]-eg még kiderü]-hetne. Tehát arra
vonatkozóan, hogy 2O2O. évben is biztosított lesz a bérrendezés fedezete
nem tud garanciát vá]-lalni és megnyugtató választ adni. Bizík benne, hogy a
bérrendezéshez a következő évben is kapnak központi fedezetet.

Fekete Jánosné polgármester: véleménye szerj_nt a 46.380 Ft-os illetményalap
központi finanszírozása 2020, évtő]_ is megoldott leéz, az eddigi
gyakorlatnak megf e]_e]-ően.

Szabó Valéria képvise]_ő: miért nem biztosítják ehhez a központí fedezetet,
miért van rá szükség, hogy ezt páIyázaL útján igényeljék az önkormányzaLok?
Az előterjesztésben 8,5 fétszám szerepel, ezL közös önkormányzati szinten
kel1 értelmezní?

Dr. Mofnár Sándor j egyző: törvényi vált,ozás történt, mely a
köztisztvise]_őket besorofta kormánytisztviselői és önkormányzati
tisztviselői jogviszonyokba. Az önkormányzati tisztvise]_ők bérrendezése nem
történt meg a központi kö}tségvetési forrásból. ehhez ad lehetőséget jelen
pályázati kiírás.

A feltett kérdések ésszerűek és jogosak. sajnos a bérrendezés következő évi
fedezetére vonatkozőan méq mintahogyan az e]_őzőekben kifejtette megnyugtató
választ, nem tud mondani. A 8,5 főben mindkét település értendő, ez a közös
önkormányzati hivatalí engedé}yezett létszám. Természetesen a pályázaEhoz a
döntést az önkormányzatoknak külön-külön ke1l meghoznía.

Fekete ,Jánosné polgármester: a pályázati kiírásban fogla]t,ak szerínt tudnak
eljárni, melyet el 1ehet fogadni, vagy el lehet utasítani. ,Javaso]ta a
képviselő-testület,nek, hogy hozzanak döntést a pályázat benyújtásáról.

A képviselő-t,estület 6 igen, 0 nem szavazatta1, 0 tartózkodássa] az alábbi
határozatot hozta:

Sály Község Önkornányzata Képviselő-testúletének

325/2019. (T.2t.I sz. haEározatal

Tárgy: Pályázat benyújtása kiegyenlitő bérrendezési
alapból történő támogatásra.

Sály Közsé9 Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármester ej_őterjesztése aJ_apján - a belügyminiszter
álta]_ közzétett pályázati kiírásban foglaltak
figyelembevételével - pá}yázatot nyújt be Magyarorszá9
2OL9. évi központi költségvetésérő]_ szőlő.2018. évi L.
törvény 3 . mellék]_et í.1,2 . pont szerinti 2OL9 . éví
kiegyenlítő bérrendezési alapból történő támogatásra.

A pályázaton ígényelt összeg: 6.848. OOO. -Ft.
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A Képvisető-testület vállalja, hogy Magyarország 201,9.
évi központi költségvetésérőI szőlő 2018. évi L. törvény
60. § (1) bekezdése szerinti 38.650. -Ft-os
illetményalaphoz képesL, 2OL9. évre az illetményalapoL
legalább 2o*-al emelt összegben, azaz }egalább 46.380.-
Ft-ban áJ-Iapítja meg.

A Képviselő-testü]-et f e]-kéri és f e]-hatalmazza a
polgármestert és a 1egyzőt a páIyázat e]készitésére é a
Magyar Áflamkincstárhoz történő benyújtására.

Határidő: 2Ot9. január 25. ill. 28.
Felelős: Fekete,Jánosné polgármester,

dr. Mo]-nár Sándor jegyző

Fekete ,fánosné polgármester: mivel más bejelenteni va]-Ó nem volE,a nyÍlt
ülést 9,30 órakor berekesztette.

K.m. f

,m*\
Dr. Mo]-nár Sándor
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