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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a 2019.január 25-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.  
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem 
 
Jelen vannak:   
   Braxa Józsefné képviselő 
   Csongrádi Ferencné képviselő 
   Kakulya Károly képviselő 
   Szitó Lajos Zoltánné képviselő 

Tényi Imre alpolgármester 
   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
Czucziné Keresztes Anita jegyző 
Solymosi Zoltán Titesz vezető 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi 
 
Gyói Gábor polgármester és Vágner István képviselő az ülésről távolmaradtak. 
 
Gyói Gábor polgármester akadályoztatása miatt a képviselő-testületi ülést Tényi Imre 
alpolgármester vezeti. 
 
Tényi Imre alpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülésen 5 fő 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Támogatási igény benyújtása a 2019.évi kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására 
  Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
2./ TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú projekthez tartozó „ Gépjármű beszerzés” 
megvalósításához kapcsolódó, támogatáson felüli önerő biztosítása 
   Előadó: Solymosi Zoltán TITESZ vezető 
 
3./ A 2019/2020. évi közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó támogatási kérelem 
benyújtása 
    Előadó: Solymosi Zoltán TITESZ vezető 
 
 
A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
1/2019.(I.25.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2019. január 25-i rendkívüli 
képviselő-testületi ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel elfogadta. 
 
A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
 
 
I.Napirend 
Támogatási igény benyújtása a 2019.évi kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására 
  Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Tényi Imre 
A belügyminiszter pályázatot hirdetett 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 célja: 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132.§  alapján, az 
illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy 
az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Kvtv. 60. § (1) bekezdése szerint 
az illetményalap 2019. évre 38 650 forintban került meghatározásra. A Kvtv. 60.§ (6) 
bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. évben a 
hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja 
meg az illetményalapot. A pályázat keretében lehetőség nyílik a szerényebb anyagi helyzetű 
települési önkormányzatok' számára is, hogy a köztisztviselői bérek rendezése érdekében a 
hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön. 
A pályázók köre: 
Pályázatot a Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pontja alapján támogatásra jogosult, 38 000 forintot meg 
nem haladó egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező, önkormányzati hivatalt fenntartó 
települési önkormányzatok nyújthatnak be. 
A támogatás a Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pontja szerinti elismert hivatali létszám után vehető 
igénybe. 
Az igénylés feltételeként a települési önkormányzatnak vállalnia kell, 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. Saját 
hatáskörben ennél magasabb összeg is megállapítható, amely azonban további állami 
támogatás biztosítását nem eredményezi. 

Czucziné Keresztes Anita 
Itt szeretném elmondani, hogy a pályázat 1 évre, tehát a 2019-es évre vonatkozik, valamint 
még azt is, hogy kb. 60.000,-Ft-os illetményalap lenne szükséges ahhoz, hogy egyes  
köztisztviselők a garantált bérminimumot elérjék. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete    
2/2019. (I.25.) számú határozata 
Támogatási igény benyújtása a 2019. évi kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kiegyenlítő bérrendezési alap 
támogatására szóló pályázati kiírás alapján támogatási igényt nyújt be az 
önkormányzatok 2019. évi támogatására. 

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az illetményalap a 2019. 
évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzítetthez képest legalább 
20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380 forintban történő megállapítását 2019. 
évre. 

A költségvetési törvényben meghatározott illetményalapot, 38.650,-Ft-ot alkalmazta 
Tiszasas Községi Önkormányzat 2018. július 1-én. 

 

Felelős: Gyói Gábor polgármester 
   Czucziné Keresztes Anita jegyző 
 
Határidő: 2019. január 25. 
 
 
A határozatról értesül: 
 
Gyói Gábor polgármester 
Képviselő-testület tagjai 
Czucziné Keresztes Anita jegyző 
Magyar Államkincstár 
Pénzügyi Iroda helyben 
 
II.Napirend 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú projekthez tartozó „ Gépjármű beszerzés” 
megvalósításához kapcsolódó, támogatáson felüli önerő biztosítása 
   Előadó: Solymosi Zoltán TITESZ vezető 
 

Solymosi Zoltán 
A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú projekt keretében teljesítettük az eszköz 
beszerzéseket 11 ajánlati rész vonatkozásában, benyújtottuk a Magyar Államkincstár felé a 
kifizetési kérelmünket, aminek következtében a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést 
tartott a projekt megvalósításával kapcsolatban. Egy kifogásolt tételt jegyzőkönyveztek, az 
pedig a gépjármű beszerzésre vonatkozó azon tétel, hogy kifogásolta, hogy a gépjármű 
beszerzés kapcsán nem csak a gépjármű tényleges beszerzését kell pénzügyileg elszámolni, 
hanem a hozzá tartozó regisztrációs adót is teljesítenünk kell. Mivel a pályázati forrás nem tett 
lehetőséget a regisztrációs adó teljesítésére pályázati forrásból, így a képviselő-testületnek kell 
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dönteni, hogy a 2018.évi költségvetés terhére ezt a bruttó 65.000,-Ft regisztrációs adót 
teljesíteni tudjuk önerő formájában. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 3/2019. ( I.25.) számú határozata 
 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Tiszasason” megnevezésű projekt „ Gépjármű beszerzés ” megvalósításához kapcsolódó, 
támogatáson felüli  kötelezettség vállalás biztosítása. 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 
azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” megnevezésű projekt 
„Gépjármű beszerzés” támogatáson felüli önerő biztosítására az alábbi döntést hozza: 
 
 
1./  A Képviselő-testület vállalja a projekt keretében megvalósított gépjármű beszerzéséhez 
kapcsolódó, bruttó 65.000.-Ft regisztrációs adó fedezetét biztosító önerőt a 2018. évi 
költségvetése terhére. 
 
Felelős:      Gyói Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
Erről értesül:  - Képviselő-testület 
    - Gyói Gábor polgármester 
    - Czucziné Keresztes Anita  jegyző  
                          - JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
               - Irattár 
 
III.Napirend 
A 2019/2020. évi közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó támogatási kérelem 
benyújtása 
    Előadó: Solymosi Zoltán TITESZ vezető 
 
Solymosi Zoltán 
A közfoglalkoztatási program megvalósítással kapcsolatban szigorítást eszközöltek minden 
önkormányzattal szemben, mivel képviselő-testületi döntést kell hozni a közfoglalkoztatási 
program megvalósítására vonatkozó kérelmünk benyújtására, egyben nyilatkozniuk kell a 
helyi önkormányzatoknak, hogy a programot a benyújtott kérelem alapján meg is valósítja. 
Összeállítottuk az éves munkatervet, 1 közfoglalkoztatási programot tudunk indítani, ez a 
mezőgazdasági program. Kérelem alapján 13 fő bevonására kerül sor, a pénzügyi megbontás 
alapján a munkabér + járulék 14.066.388,-Ft, a dologi és működtetési költségek 
vonatkozásában 6.213.811,-Ft összesen 20.280.190,-Ft összegű kérelmet fogunk benyújtani. 
 
Tényi Imre 
Ha kevesebb lesz a létszám, akkor is tudjuk teljesíteni a programot?   
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 Solymosi Zoltán 
A dologi és működési költségekhez nem nyúlnak hozzá, ha a programot teljesíteni tudjuk 
esetleg kevesebb létszámmal is. 
 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 4/2019. ( I.25.) számú határozata 
A 2019/2020.évi közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó támogatási kérelem 
benyújtásáról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hozott a 2019/2020. évi 
közfoglalkoztatási program megvalósítását rögzítő kérelem benyújtásáról valamint vállalja a 
tervezett program végrehajtását.   
 
 
Felelős:      Gyói Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
Erről értesül:  - Képviselő-testület 
    - Gyói Gábor polgármester 
    - Czucziné Keresztes Anita  jegyző  
                          - JNSZ Megyei Kormányhivatal 
                            Kunszentmártoni Járási Hivatal 
                            Foglalkoztatási Osztály 
               - Irattár 
 
 
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Tényi Imre alpolgármester az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 

……………………………     ………………………………. 
        Tényi Imre          Czucziné Keresztes Anita 
      alpolgármester            jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


