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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

1. /2019. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 22-én 

(kedd) 17: 00 órakor tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester 

                          Hegedűs Lászlóné képviselő 

                          Kigyósi Krisztián képviselő                          

  Vörös László Ferenc képviselő (3 fő képviselő) 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

                                                          Lőrincz Edit jegyző 

                                                           

  

                 

Tóth Ferenc polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítja az ülés határozatképességét, mert a képviselők több mint fele jelen van, így a 

testület 4 fővel megkezdi munkáját. 

A polgármester az ülést megnyitja. 

Tóth Ferenc polgármester a 2019. január 22-i képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyv 

hitelesítésére Hegedűs Lászlóné és Vörös László Ferenc képviselőket javasolja. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

1 /2019. (I.22.) határozat 

jegyzőkönyv  hitelesítők  megválasztása  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. január 22-i ülésről készülő 

jegyzőkönyv hitelesítésére Hegedűs Lászlóné és Vörös László Ferenc képviselőket választja 

meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 

A polgármester javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására. 
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Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi napirendet fogadta el. 

 

 

Az ülés napirendje: 

 

 

1./A kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására benyújtott pályázatról 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ A kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására benyújtott pályázatról 

 

 Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Tóth Ferenc polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a szavazásra váró döntési javaslat 

pontos tartalmát: 

 

/2019.(I.22.) határozati javaslat 
1. Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a Ladánybenei Közös 

Önkormányzati Hivatal tagönkormányzata – támogatja a Magyarország 2019. évi 

központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. 

melléklet I. 12. pont szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat 

benyújtását a következők szerint: 

2.  A képviselő-testület vállalja, hogy nyertes pályázat esetén 2019. január 1. napjától 

2019. december 31. napjáig A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvényben rögzítetthez képest az illetményalapot 20 %-kal emelt összegben, azaz 

46.380 forintban határozza meg. 

3. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy 2018. július 1-jén a költségvetési törvényben 

meghatározott illetményalap, azaz 38.650 forint került alkalmazásra. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a székhelytelepülés polgármesterét, hogy a 

pályázatot benyújtsa. 

 

                            

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 
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2/2019.(I.22.) határozat  

a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására benyújtott pályázatról 

H a t á r o z a t 

5. Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a Ladánybenei Közös 

Önkormányzati Hivatal tagönkormányzata – támogatja a Magyarország 2019. évi 

központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. 

melléklet I. 12. pont szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat 

benyújtását a következők szerint: 

6.  A képviselő-testület vállalja, hogy nyertes pályázat esetén 2019. január 1. napjától 

2019. december 31. napjáig A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvényben rögzítetthez képest az illetményalapot 20 %-kal emelt összegben, azaz 

46.380 forintban határozza meg. 

7. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy 2018. július 1-jén a költségvetési törvényben 

meghatározott illetményalap, azaz 38.650 forint került alkalmazásra. 

8. A Képviselő-testület felhatalmazza a székhelytelepülés polgármesterét, hogy a 

pályázatot benyújtsa. 

            Felelős: Kardos Attila polgármester 

            Határidő: 2019. január 25. 

 

 

 

 

Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a 

polgármester az ülést 17.12. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

  

 

 

   

 

    Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 



 


