J E GYZ Ő K Ö NYV

amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2019. január 15. napján 18.00
órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Napirendi pontok:
1. A „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” c. pályázattal
kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Hertel László polgármester
2. A Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására vonatkozó pályázattal kapcsoalatos
határozat meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, a jegyzőasszonyt, az intézményvezető
asszonyt és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 fő képviselő
jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A mai ülés jegyzőkönyvhitelesítőjének Juhász István
képviselőt javaslom. A képviselő-testület jegyzőkönyvhitelesítőnek Juhász István képviselőt 7 igen
szavazattal elfogadja.
Tájékoztatja a képviselőket az ülésen megtárgyalandó napirendi pont tekintetében, és kéri, hogy annak
elfogadására vonatkozóan szavazzanak. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendi pontot 7
igen szavazattal elfogadja.
Hertel László: Már korábban tájékoztatom a képviselőket, hogy 2019. január 23. napjától ismételten
lehetőség nyílik a felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére pályázni. A tervek már
elkészültek, a pályázatot az elsők között kívánjuk benyújtani. Az önkormányzat pályázatíró cége már
megkezdte az előkészítő munkát. Önkormányzatunk ismételten a Rákóczi Ferenc utca csapadékvíz
elvezetésére kíván pályázni. A beruházás értéke hozzávetőleg 100 millió forint, az önkormányzati
önrész 5 %. A határozat- tervezetben maximum bruttó 9.500.000.- forint szerepel. A testületnek
ismételten meg kell hoznia azt a határozatot, hogy részt kíván venni ezen a pályázaton. Kérem a
képviselőket, hogy mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Papp István: Természetesen továbbra is támogatjuk a pályázat benyújtását.
Hertel László: Van-e további javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazunk. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2019.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt kíván
venni Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Települések felszíni csapadékvíz
elvezetés
létesítményeinek
fejlesztése,
a
települési
vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén" c. pályázaton a Sződ, Rákóczi
Ferenc utca belterületi vízrendezésének megoldású tárgyú pályázattal. (A pályázati
felhívás kódja: PM_CSAPVIZGAZD_2018).
A pályázat megvalósulásának helyszíne: 2134 Sződ, Rákóczi Ferenc utca, 358 hrsz.
A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés tartalékkerete terhére a p á l y á z a t i
e l ő í r á s s z e r i n t i 5 % - o s ö n r é s z t maximum bruttó 9.500.000.- forint erejéig
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biztosítja. A Képviselőtestület meghatalmazza a Polgármestert a pályázat
beadásával kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző

2. A Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására vonatkozó pályázattal kapcsolatos
határozat meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Ez a napirendi pont a meghívóban nem szerepel, de a határidő miatt meg kell
tárgyalnia a testületnek. Felkérem a jegyzőasszonyt, hogy terjessze a napirendi pontot a testület elé.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Tájékoztatom a képviselőket, hogy pályázati lehetőség nyílik a
polgármesteri hivatal köztisztviselőinek tekintetében Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása c.
pályázaton való részvételre. A pályázat az önkormányzat adóerőképesség mértékének függvényében
lehetőséget nyújt a köztisztviselői bérek támogatására. A pályázaton azok az önkormányzatok
vehetnek részt, ahol a köztisztviselők illetmény alapjának összege 38.650.- forint. Az igénylés

feltételeként, az önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot 2019. évre
vonatkozóan (2019.01.01-től) a Kvtv.-ben rögzítetthez képest 20%-kal emelt összegben
legalább 46.380.-Ft-ban állapítja meg. A pályázati konstrukció a 2019. évi költségvetési évre
vonatkozik. A 2020. évi illetményalap meghatározása majd a 2020. évi költségvetési törvény
szabályozási körébe tartozik. A pályázat az ebr42 önkormányzati információs rendszeren
keresztül elektronikusan benyújtható 2019.01.25. napjáig.
A pályázathoz csatolni a testületi határozatokat és a 2018. évi költségvetési rendeletet,
amennyiben abban meghatározásra került a köztisztviselői illetményalap összege (38.650.-Ft).
Amennyiben az összeg a költségvetési rendeletben nem szerepel, a kép határozatban kell az
összeget megerősítenie a testületnek.
A 2019. évi költségvetés megalkotásánál kell figyelemmel lenni arra, hogy a rendeletben a
már megemelt összeg szerepeljen és az visszamenőleges hatállyal állapítsa meg a megemelt
illetményalapot. Kérem a képviselőket, hogy amennyiben kérdés merül fel az előterjesztéssel
kapcsolatosan, szíveskedjenek jelezni.
Papp István: Javaslom, hogy vegyünk részt a pályázaton. Ez a támogatás minden
köztisztviselőre vonatkozik?
Dr.Bojtayné Benedek Gabriella: A támogatás igénylésénél a központi költségvetésből leutalt
támogatásban szereplő létszámot viszik figyelembe, ez esetünkben 7,9 fő.
Hertel László: Van-e további kérdés, illetve javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy
hozzuk meg a határozatot a pályázaton való részvétel tekintetében. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2019.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
pályázatot kíván benyújtani a Belügyminiszter által meghirdetett „Kiegyenlítő
bérrendezési alap” támogatásra.
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Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a Kvtv.-ben
rögzítetthez képest az illetményalapot 20%-kal emelt összegben (46.380.-Ftban) állapítja meg a 2019. évre vonatkozóan.
Tekintettel arra, hogy a 2018. évi költségvetési rendeletben nem szerepel a
köztisztviselői illetményalap összege, Sződ Község Önkormányzat Képviselőtestülete nyilatkozik, hogy 2018. július 1-jén a költségvetési törvényben
meghatározott illetményalapot (38.650.-Ft) alkalmazta.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert a „Kiegyenlítő
bérrendezési alap” támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.

polgármester

jegyző

Hertel László: További megtárgyalandó napirendi pont nincs, a rendkívüli ülést 18.50 órakor bezárom.

--------------------------------------------Hertel László
polgármester

--------------------------------------------dr Bojtayné Benedek Gabriella
jegyző

-------------------------------------------Juhász István
jegyzőkönyvhitelesítő
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