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bérrendezési

alap

Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. január 21.-i üléséről
Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme
Jelen vannak
Szavazati joggal:
Horváth Sándor
Ladányi László
Horváth Péter
Karkóné Lukácsy Marianna
Mohari Istvánné
Sajtos József Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Kajos Istvánné
Horváth Károly
Horváth Attila

alpolgármester
jegyző
ÜFHB tag

Részvételi joggal:
Dr. Nagyné Imre Szabina

jegyzőkönyvvezető

Távollevők:
Nagy István

képviselő

Horváth Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a rendkívüli
sürgősséget a tárgyalandó témák fontossága indokolta.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendre.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2019.(I.21.) határozata
A képviselő-testület 2019. január 21.-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2019. január 21.-i ülésének napirendjét a meghívó szerinti
javaslattal egyezően hagyja jóvá.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont tárgyalása:
Pályázat benyújtásáról a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására
Előterjesztő: Horváth Károly – jegyző
Horváth Károly

jegyző

Iparűzési adóerő képességhez kötött. Az illetményalap nálunk 45.000,-Ft így 75 %-át
fogjuk megkapni. Kapunk egy bértömeget a számított hivatali létszámra, ami 12,41
fő. A most aktív állomány 10 fő, 1 fő év közben fog csatlakozni, ő még gyes-en van.
Közöttük kerül felosztásra. Az első számolások alapján körülbelül 51.000 Ft-ra fog
beállni az illetményalap.
Horváth Sándor

polgármester

Valamit legalább a kollégáknak tudunk adni.
Horváth Károly

jegyző

Az ígéret az megvan rá, hogy, aki pályázik, az nyerni is fog.
Horváth Sándor

polgármester

Ez 11 hónapra szól és azt még nem tudjuk, hogy a következő évtől hogy fogják
honorálni, lesz-e rá pályázat, vagy a bérrendezésben benne lesz-e. Az
önkormányzatok bérrendezése még nem megoldott.
Horváth Károly

jegyző

Lehet, hogy jövőre kevesebb lesz.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő – testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2019.(I.21.) határozata
Pályázat benyújtásáról a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására
A Képviselő-testület a belügyminiszter 2019. évi „Kiegyenlítő bérrendezési alap
támogatására” című pályázati kiírására, az önkormányzati hivatal köztisztviselői
állománya tekintetében pályázatot nyújt be.
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Vállalja, hogy a pályázat nyertessége estén a 2019. teljes évre vonatkozó
köztisztviselői illetményalapot legalább 46.380,-Ft-ban állapítja meg.
Megbízza a polgármester a pályázatnak az „ebr42” rendszerben, valamint papír
alapon történő benyújtására, továbbá a pályázattal összefüggő jognyilatkozatoknak,
az önkormányzat nevében történő megtételére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2019.01.25.
2. Napirendi pont tárgyalása:
A 2019/2020 tanév felvételi körzeteiről
Előterjesztő: Horváth Károly – jegyző
Horváth Károly

jegyző

Tavaly már véleményeztük, aszerint kialakították. Most ismételten kérik.
Sajtos József Tibor

képviselő

Minden évben kérik. Nekünk, mint Baptisa iskolának országos beiskolázási körünk
van.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő – testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2019.(I.21.) határozata
A 2019/2020 tanév felvételi körzeteiről
A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal
FE-08/IKT/535-5/2019 számon megküldött és a 2019/2020 tanév felvételi körzeteire
vonatkozó megkereső tájékoztatása tekintetében egyetértő véleményét fejezi ki.
Megbízza a jegyzőt a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Károly - jegyző
Határidő: 2019.01.25.
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3. Napirendi pont tárgyalása:
Elhasználódott vagyontárgyak selejtezéséről
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a bizottság véleményét
Sajtos József Tibor

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő – testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2019.(I.21.) határozata
Elhasználódott vagyontárgyak selejtezéséről
A Képviselő-testület megtárgyalta a FEJÉRVÍZ ZRT FV/23619-1/2018 számú
megkeresésében foglaltakat és azzal egyetért.
Nyilatkozik, hogy a V-4/2018
vagyontárgyakra nem tart igényt.

számú

selejtezési

jegyzőkönyvben

foglalt

Megbízza a polgármester a döntés közlésére és a V-4/2018 számú selejtezési
jegyzőkönyv önkormányzat nevében történő aláírására.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2019.01.25.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
A polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést berekesztette.
k.m.f.
Horváth Sándor
polgármester

Horváth Károly
jegyző
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