JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 22-én 16.00
órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyisége, Kisrécse, Szentkirály u. 14.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők
Igazoltan távol maradt: Sósné Tari Júlia,Sümegi Kitti képviselők
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 16.00 órakor és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül három (3) fő jelen van, valamint
azt, hogy a képviselő-testület ülése a hatályos jogszabályok előírásainak és az SZMSZ-nek
megfelelően került összehívásra.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Mötv. 52. § (1) értelmében az ülésről jegyzőkönyv készül.
Javaslatot tesz napirendi pontok tárgyalására.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
1.) Köztisztviselői kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
2.) Egyebek
1.)Köztisztviselői kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtása
Tóth Lucia polgármester: ismerteti az előterjesztést, és a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tóth Lucia polgármester: a határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (I.22.) képviselő-testületi határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot
kíván benyújtani Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.12.
pont szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra.
Az önkormányzat képviselő-testülete az igénylés feltételeként
vállalja, hogy az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január
1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal

emelt összegben, azaz legalább 46.380 forintban állapítja meg.
Kisrécse Község Önkormányzata 2018. július 1-jén Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv-ben
meghatározott illetményalapot (38.650 Ft) alkalmazta.
Határidő: 2019. január 25. 14 óra
Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Tóth Lucia polgármester: a rendelet elfogadását felteszi szavazásra.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019.(I.25.) önkormányzati rendelete:
a közszolgálati tisztviselők 2019.évi illetmény alapjáról
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
2.) Egyebek
-Tóth Lucia polgármester: A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetése és
a 2018. évi költségvetési elszámolása elkészült. Felkéri, a jegyzőnőt ismertesse az adatokat.
Papné Szabó Mónika jegyző: a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi
költségvetését és a 2018. évi költségvetési elszámolását részletesen ismerteti.
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (I.22.) képviselő-testületi határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalakomári Közös Önkormányzati
Hivatal 2019. évi költségvetését és a 2018. évi költségvetési elszámolását az előterjesztés
szerint jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása.
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja.
A nyílt ülés 16.00 órakor kezdődött és 16.15 órakor ért véget.
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