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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. január 21-én 

(hétfőn) 8:00 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Községháza Ottawa Ignác terme 

 

Jelen vannak:  Kondor Géza   polgármester 

Eitner József   képviselő 

  Slemmer József János            képviselő 

                       Sümegi Gábor   képviselő (4 fő) 

 

Török Péter alpolgármester, Miklós Tamás képviselő és Simon László képviselő jelezték 

távolmaradásukat. 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág 

 

Kondor Géza polgármester: nagy tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a 

megjelent képviselő urakat, aljegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése 

határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 3 fő képviselő, és a polgármester jelen van. Az ülést 

megnyitja. Ismerteti a napirendi pontot. 

  

Az ülés napirendje: 

 

1. Döntés a Belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” 

kiírt pályázaton való részvételről 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester  

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki egyetért a napirendi ponttal, 

kézfeltartással jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontot, és annak megtárgyalását. 

 

N a p i r e n d 

 

1. Döntés a Belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” 

kiírt pályázaton való részvételről 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester  

 

 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 

1.  Döntés a Belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt 

pályázaton való részvételről 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 
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Kondor Géza polgármester: Ez a napirendi pont gyors döntést igényel a beadási határidő 

miatt. Kéri aljegyző asszonyt pár mondatban foglalja össze. 

 

Tóthné Titz Éva aljegyző: Január 25-ig lehet benyújtani a pályázatot, ezért volt sürgős a 

testületi ülés. Az önkormányzatoknak vállalniuk kell azt a pályázat keretében, hogy a 38.650 

Ft-os illetményalapot legalább 46.380 Ft-ra emelik, minimum ennyire emelni kell. Az emelés 

kizárólag erre az évre 2019-re vonatkozik. A pályázat ezt fedezi, januártól novemberig terjedő 

béreket lehet belőle finanszírozni és annak járulékait. Ehhez az kell, hogy a Közös Hivatalhoz 

tartozó települések, önkormányzatok mindegyike vállalja ezt és akkor a Kővágóörsi 

Önkormányzat tudja benyújtani ezt a támogatást. 

 

Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: Egyetlen kérdése lenne csak. Úgy emlékszik, hogy 

a Közös Hivatalnak 20 vagy 22 fő az állománya és az előterjesztésben 13,14 fő van? 

 

Tóthné Titz Éva aljegyző: 23 fő. Az az elfogadott hivatali létszám, ami után a finanszírozást 

kapjuk. Jelen pillanatban az elfogadott költségvetés, amit novemberben elfogadott minden 

önkormányzat a hivatalra, tudja biztosítani ezt az illetményalapot. Ez nem fog az 

önkormányzatoknál emelkedést eredményezni, hogy bevállalják ezt a 46.380 Ft-os 

illetményalapot, bérátrendeződés lesz a bérek tekintetében, máshogy állnak majd össze a 

bérek.  Össztömegében nem változik. Elfogadtak egy bérkeretet, ami erre is fedezetet biztosít. 

Ez a pénz pluszként fog rendelkezésre állni, ebből kell majd a béreket fizetni.  A bér azért fog 

emelkedni, mert novemberben egy olyan bérkeret lett elfogadva, ami miatt tudott emelkedni, 

ez a 46.380 Ft belefér abba, tehát nem pluszként jelentkezik.  

 

Kondor Géza polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra 

bocsátja, aki támogatja a pályázaton való részvételt, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

1/2019. (I.21.) Kt. határozat 

 

A belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt pályázaton 

való részvételről 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal székhely települése, Kővágóörs Község 

Önkormányzata benyújtsa pályázatát a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 

szóló 2018.évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.12. pontja alapján a 

belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt pályázatra.  Révfülöp 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja azt a feltételt, hogy az 

illetményalapot a Kvtv-ben rögzítetthez képest (38.650,-Ft) legalább 20%-kal emelt 

összegben, azaz legalább 46.380,- forintban állapítja meg 2019. január 1-től a 2019. évre. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a 

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban 2018. július 1-én a Kvtv-ben meghatározott 

illetményalap, 38.650,-Ft került alkalmazásra.  

 

A Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kondor Géza polgármester: A nyilvános ülés végére értek. Az ülést 8:10 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Kondor Géza               Tóthné Titz Éva 

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző 
 


