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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 23-án 

  megtartott, rendkívüli, nyílt üléséről 

 

Helye:  Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2473 Vál, Vajda János u. 2. 
 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Kocsis Bálint képviselő 

                         Kárpáti Hajnalka képviselő, Csókás Zsolt képviselő, Kőszegi László képviselő  

 

Meghívottként van jelen: Dr. Balogh Lóránd jegyző 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

Bechtold Tamás polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, megjelent vendégeket. Megállapítja, az 

ülés határozatképes, mivel a 6+1 fő képviselői létszámból 6 fő jelen van. Az ülést 19.00 órakor megnyitotta. 
 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kárpáti Hajnalka képviselőre és Ádám Zsuzsanna 

alpolgármesterre, valamint a jegyzőkönyvvezetőre Jakab Jusztinára. 

 

A képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

1/2019. (I. 23.) számú határozata 

a képviselő-testület 2019. január 23-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 23-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek Kárpáti 

Hajnalka képviselőt és Ádám Zsuzsanna alpolgármestert választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a polgármester a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot, melyet a 

képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2/2019. (I. 23.) számú határozata 

a képviselő-testület 2019. január 23-i ülés napirendjéről 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 23-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja 

el. 

 

Napirend:  

 

1./ Döntés a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázaton való indulásról 

2./ Döntés a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló rendelet elfogadásáról 
3./ Egyebek 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázaton való indulásról 

 

Dr. Balogh Lóránd: A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 

szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pont szerinti, Kiegyenlítő bérrendezési 

alap támogatásra. A pályázat keretében lehetőség nyílik a szerényebb anyagi helyzetű települési 

önkormányzatok számára is, hogy a köztesztviselői bérek rendezése érdekében a hivatalokban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön. A Magyarország Kormánya által biztosított pályázati 

forrásból megvalósulhat a Váli Közös Önkormányzati Hivatal állományában dolgozó köztisztviselők 2019. 

évi illetményemelése. Pályázatot a Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pontja alapján a 38 000 forintot meg nem haladó 

egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező, önkormányzati hivatalt fenntartó települési önkormányzatok 

nyújthatnak be. A Pályázati célra 11 000,0 millió forint áll rendelkezésre. Az igénylés feltételeként a települési 

önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan a Kvtv-ben rögzítetthez 

képest legalább 20 %-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 forintban állapítja meg. A pályázat keretében 

vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető, melynek mértéke a Hivatal elismert státuszainak 

száma szorozva 800.000.- Ft-tal. 

 

Kárpáti Hajnalka: Szerintem induljunk a pályázaton. 

 

Kocsis Bálint: Szerintem is vágjunk bele. 

 

Bechtold Tamás: Felteszem szavazásra a pályázaton való indulást. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a Belügyminisztérium által meghirdetett 

pályázatokon történő indulást és az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

3/2019. (I. 23.) számú határozata 

a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázaton való indulásról 

 

1. Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indulni kíván a 

Belügyminisztérium által 2019. januárjában, kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás igénylésére meghirdetett 

pályázaton. A Magyarország Kormánya által biztosított pályázati forrásból a Váli Közös Önkormányzati 

Hivatal állományában dolgozó köztisztviselők 2019. évi illetményemelését kívánja megvalósítani. 

 

2. 2018. július 1-jén a költségvetési törvényben meghatározott 38.650 Ft. illetményalapot alkalmaztuk a 

Váli Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak illetmény megállapításánál. 

 

3. A pályázati forrás sikeres igénylése érdekében Vál Község Önkormányzat vállalja, hogy az elnyert 

pályázati forrásból a Váli Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóira vonatkozóan a 2019. évben, a 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben (továbbiakban: Kvtv.) 

meghatározott 38.650.- Ft-ban rögzített illetményalaphoz képest legalább 20 %-kal emelt összegben, azaz 

legalább 46.380.- forintban állapítja meg az illetményalapot. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció 

összeállítására és felhatalmazza a dokumentációhoz szükséges nyilatkozatok aláírására, valamint a pályázat 

benyújtására. 
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5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Váli Közös Önkormányzati Hivatal és Vál Község 

2019. évi költségvetésének tervezésénél - a Váli Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan a személyi 

kiadások tervezésénél - a 46.380. – forintos illetményalapot alkalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

2. Napirendi pont 

Tárgy: Döntés a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló rendelet elfogadásáról 
 

A képviselő-testület a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló rendelet tervezetet 6 igen, 0 nem 

és 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3. Napirendi pont 

Tárgy: Egyebek 

 

Bechtold Tamás: Van valakinek valamilyen témája az Egyebek napirendi ponthoz? 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt, az ülést 19.42-kor bezárja. 

 

-k.m.f.- 

 

  Bechtold Tamás     Dr. Balogh Lóránd 

     polgármester              jegyző 

 

 

                    Kárpáti Hajnalka             Ádám Zsuzsanna 

        hitelesítő            hitelesítő 

 


