Jegyzőkönyv
Készült: Nagyszakácsi, Nemesdéd, Varászló, Vése Községi Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2019. január 22-én este 17.00 órai kezdettel a vései Művelődési Ház
tanácskozó termében (8721 Vése, Szabadság tér 8.) tartott együttes üléséről.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti íven szereplő személyek
Bertók László polgármester
Köszönti a megjelenteket, a rendkívüli együttes ülésen. Megállapítja, hogy Nagyszakácsi
község Képviselő-testülete teljes létszámmal, 5 fővel, Nemesdéd község Képviselő-testülete
teljes létszámmal, 5 fővel, Varászló község Képviselő-testülete az 5 fős testületből, 5 fővel,
Vése községek Képviselő-testületei az 5 fős testületből, 4 fővel képviselteti magát az ülésen.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Megkérdezi, hogy a meghívóban
közölt napirenden kívül van-e javaslat más napirend tárgyalására. Más napirendi javaslat nem
volt. A napirendeket a jelenlévők határozatilag az alábbiak szerint fogadták el.
Nagyszakácsi község Képviselő-testülete az írásos meghívóban foglaltak alapján,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
1/2019. (I. 22.) Kt. számú határozat
===========================
Nagyszakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos meghívóban foglaltak
szerint az alábbi napirendeket tárgyalja:
1./ Pályázat benyújtása kiegyenlítő bérrendezési alap igénylésére.
Előadó: Ács Attila jegyző
(írásos előterjesztés)
2./ Köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendeletek elfogadása.
Előadó: Bertók László polgármester
(írásos előterjesztés)
3./ Egyebek.
Határidő: azonnal
Felelős: Kövér István polgármester
Nemesdéd község Képviselő-testülete az írásos meghívóban foglaltak alapján, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
1/2019. (I. 22.) Kt. számú határozat
===========================
Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos meghívóban foglaltak szerint
az alábbi napirendeket tárgyalja:
1./ Pályázat benyújtása kiegyenlítő bérrendezési alap igénylésére.
Előadó: Ács Attila jegyző
(írásos előterjesztés)

2./ Köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendeletek elfogadása.
Előadó: Bertók László polgármester
(írásos előterjesztés)
3./ Egyebek.
Határidő: azonnal
Felelős: Tompa Boldizsár polgármester
Varászló község Képviselő-testülete az írásos meghívóban foglaltak alapján, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
1/2019. (I. 22.) Kt. számú határozat
===========================
Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos meghívóban foglaltak szerint
az alábbi napirendeket tárgyalja:
1./ Pályázat benyújtása kiegyenlítő bérrendezési alap igénylésére.
Előadó: Ács Attila jegyző
(írásos előterjesztés)
2./ Köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendeletek elfogadása.
Előadó: Bertók László polgármester
(írásos előterjesztés)
3./ Egyebek.
Határidő: azonnal
Felelős: Kuti Lászlóné polgármester
Vése község Képviselő-testülete az írásos meghívóban foglaltak alapján, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
1/2019. (I. 22.) Kt. számú határozat
===========================
Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos meghívóban foglaltak szerint az
alábbi napirendeket tárgyalja:
1./ Pályázat benyújtása kiegyenlítő bérrendezési alap igénylésére.
Előadó: Ács Attila jegyző
(írásos előterjesztés)
2./ Köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendeletek elfogadása.
Előadó: Bertók László polgármester
(írásos előterjesztés)
3./ Egyebek.
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Határidő: azonnal
Felelős: Bertók László polgármester
1./ Pályázat benyújtása kiegyenlítő bérrendezési alap igénylésére.
Bertók László polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta, nem egy bonyolult dolog. Mielőtt átadná a szót a
képviselő-testületek tagjainak, megkéri jegyző urat, hogy ha van szóbeli kiegészítése azt tegye
meg.
Ács Attila jegyző
A testületi ülés rendkívüli sürgősséggel történő összehívását a rendelkezésre álló 9
ügyintézési nap indokolta. 2008. óta nem történt bérrendezés a köztisztviselőknél. Most is
csak egy egyéves kihatású bérkorrekcióról beszélhetünk. Ez is egy örömteli hír. A Közös
Hivatal esetében 5.776 eFt támogatásra pályázhatunk, melyet az ország költségvetésében erre
a célra elkülönített 11 milliárd forintos keretből vélhetően meg is fogunk kapni. Hiba lenne,
ha nem pályáznánk. A benyújtáshoz kell egy határozat is, amelyet minden érintett testületnek
meg kell hoznia. A határozati javaslat az előterjesztés második oldalán található.
Reméli, hogy mindenki számára érthető az előterjesztés. Összegezve, - ez a pályázati
pénzösszeg azt jelenti, hogy ez a hivatal bértömegén, a jelenlegi fizetéseken felül adható
támogatást jelenti. Ez az emelés nem épül be az alapbérekbe, egyfajta kiegészítésként fogható
fel, mint egy pótlék 11 hónapon keresztül. A pályázati összeg a bérekre rakódó közterheket is
tartalmazza.
Bertók László polgármester
Köszöni a szóbeli kiegészítést. Van-e kérdés, vélemény, javaslat a napirendhez? Nincs. Akkor
testületenként bocsátom szavazásra a határozati javaslatot.
Nagyszakácsi községi Képviselő-testülete az előterjesztés kiegészítésének elhangzását
követően, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
2/2019. (I. 22.) Kt. számú határozat
===========================
Nagyszakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 12.
pontja szerint pályázatot nyújt be Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra 5.776.000 Ft
összegben.
A képviselő-testület vállalja, hogy a Kvtv-ben rögzített 38.650 Ft illetményalaphoz képest
2019. évben rendeletileg 46.380 Ft illetményalapot állapít meg.
A testület felhatalmazza Nagyszakácsi polgármestert a támogatás igénylésének benyújtására
és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Határidő: 2019. január 25.
Felelős: Kövér István polgármester
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Nemesdéd község Képviselő-testülete az előterjesztés kiegészítésének elhangzását követően,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
2/2019. (I. 22.) Kt. számú határozat
===========================
Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pontja
szerint pályázatot nyújt be Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra 5.776.000 Ft összegben.
A képviselő-testület vállalja, hogy a Kvtv-ben rögzített 38.650 Ft illetményalaphoz képest
2019. évben rendeletileg 46.380 Ft illetményalapot állapít meg.
A testület felhatalmazza Nagyszakácsi polgármestert a támogatás igénylésének benyújtására
és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Határidő: 2019. január 25.
Felelős: Tompa Boldizsár polgármester
Varászló község Képviselő-testülete az előterjesztés kiegészítésének elhangzását követően,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
2/2019. (I. 22.) Kt. számú határozat
===========================
Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pontja
szerint pályázatot nyújt be Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra 5.776.000 Ft összegben.
A képviselő-testület vállalja, hogy a Kvtv-ben rögzített 38.650 Ft illetményalaphoz képest
2019. évben rendeletileg 46.380 Ft illetményalapot állapít meg.
A testület felhatalmazza Nagyszakácsi polgármestert a támogatás igénylésének benyújtására
és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Határidő: 2019. január 25.
Felelős: Kuti Lászlóné polgármester
Vése község Képviselő-testülete az előterjesztés kiegészítésének elhangzását követően,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
2/2019. (I. 22.) Kt. számú határozat
===========================
Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pontja
szerint pályázatot nyújt be Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra 5.776.000 Ft összegben.
A képviselő-testület vállalja, hogy a Kvtv-ben rögzített 38.650 Ft illetményalaphoz képest
2019. évben rendeletileg 46.380 Ft illetményalapot állapít meg.
A testület felhatalmazza Nagyszakácsi polgármestert a támogatás igénylésének benyújtására
és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Határidő: 2019. január 25.
Felelős: Bertók László polgármester
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2./ Köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendeletek elfogadása.
Bertók László polgármester
A második napirend szervesen kapcsolódik az első napirendhez. Kéri jegyző urat, hogy tegye
meg szóbeli kiegészítését.
Ács Attila jegyző
A pályázati feltétel között szerepel az illetményalap 20 %-kal történő megemelése. Ezt egy
évre fogjuk meghatározni és 46.380 Ft lesz. A rendelet, ahogy a bérkiegészítés is december
31-ig lesz hatályos.
Bertók László polgármester
Nem beszélve arról, hogy jövő januárban már nem is ezek a testületek lesznek. Etikátlan
lenne az, hogy terheket hagyjunk hátra. Ha nincs kérdés, akkor kéri a testületeket, hogy
egyenként szavazzanak a tervezetről.
Nagyszakácsi község Képviselő-testület az írásos előterjesztés alapján 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:
Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019. (I. 23.) önkormányzati
rendelete a 2019. évi illetményalapról.
A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Nemesdéd község Képviselő-testület az írásos előterjesztés alapján 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:
Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019. (I. 23.) önkormányzati
rendelete a 2019. évi illetményalapról.
A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Varászló község Képviselő-testület az írásos előterjesztés alapján 4 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:
Varászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019. (I. 23.) önkormányzati
rendelete a 2019. évi illetményalapról.
A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
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Vése község Képviselő-testület az írásos előterjesztés alapján 4 igen szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:
Vése
Községi
Önkormányzat
Képviselőtestületének 1/2019. (I. 23.) önkormányzati
rendelete a 2019. évi illetményalapról.
A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Ács Attila jegyző
Az egyebek napirend keretében Varászló és Nemesdéd községek testületeinek van egy-egy
szavazásra váró napirendje.
Bertók László polgármester
Kövér István polgármester úrnak van egy „fajsúlyos” javaslata.
Kövér István polgármester
Először is mindenkinek boldog új évet kívánok, mert azóta nem találkoztunk. Az év végén
elmaradt a Nagyszakácsiban tervezett együttes évbúcsúztató. Ezért az invitálásom a
következő lenne. Rendelkezünk annyi busszal, hogy a képviselő-testületekkel elmennénk
Szőlősgyörökre a Trunkó Családi Pincészetbe egy vacsorával egybekötött borkóstolóra.
Kérdésem az, hogy van-e a testületeknek egy ilyen programhoz affinitásuk? Ha igen, akkor
ezt megszervezzük, és a polgármestereken keresztül értesítünk mindenkit.
Nagy Gábor képviselő
Kérdés, hogy mikor lenne?
Kövér István polgármester
Olyan időpont biztos nem lesz, hogy az mindenkinek megfeleljen. Szerencsésnek tűnik egy
péntek 14-15 órai időpontban történő indulás.
Kötetlen beszélgetés zajlik az időpont meghatározásáról. Végül is 2019. február 22-e lett
feltételesen megjelölve a rendezvény napjának.
Kövér István polgármester
Többféle borból lehet kóstolni, mennyiségtől függetlenül. Kemencében sült kacsa hús,
lilakáposztával, vagy valami hasonló kiadós ételeket szoktak csinálni. Múlt évben a hivatal
dolgozói is jelen voltak az évbúcsúztatón. Ne hagyjuk ki most sem őket ebből a
rendezvényből.
Bertók László polgármester
„Köszönjük szépen a meghívást. Hasonló tartalmú felvetéseket szívesen fogadunk még.”
(Hozzászólása derültséget vált ki.)
Ács Attila jegyző
Február elejére tervezzük a hivatali beszámolót, amely szintén együttes ülés keretében fog
zajlani. Ezt követően a települések költségvetésének elfogadása jön.
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3./ Egyebek.
3/1. Döntés a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című
VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat eszközbeszerzésére érkezett árajánlatok
tárgyában.
Ács Attila jegyző
Három ajánlat érkezett határidőre a 2018. évben megindított gépbeszerzésre. Ezek közül az
összességében legkedvezőbb ajánlatot adó pályázó fogja megvalósítani a beszerzést. Mint
ismeretes a pályázati forráson felül önerőt is kell biztostani. Mivel az MTZ traktorok már nem
beszerezhetők, ezért egy drágább erőgép kerül beszerzésre, amely miatt az önrész tovább
emelkedik. Így a 9.662.395 Ft pályázati forráshoz, 3.230.555 Ft saját forrást kell biztosítani a
testületnek. Ezekről kell döntést hozni a napirend keretében.
Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés kiegészítésének
elhangzását követően, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő
határozatot hozza:
3/2019. (I. 22.) Kt. számú határozat
===========================
Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése” című VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat eszközbeszerzésére
érkezett árajánlatok alapján a Royal Marine Kft. (6000 Kecskemét, Budai út 137., adószám:
13990530-2-03, képviseli: Muhari Béla ügyvezető) 12.892.950 Ft összegű ajánlatát fogadja
el, mint legelőnyösebb árajánlatot. A testület az eszközbeszerzésre rendelkezésre álló
9.662.395 Ft összegű pályázati forráshoz 3.230.555 Ft saját forrást biztosít a költségvetésében
elkülönített forrásból.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. március 25.
Felelős: Kuti Lászlóné polgármester
Zsoldos László alpolgármester
A külterületi útról nem volt szó?
Ács Attila jegyző
Nem. Ott három árajánlat szintén kellene, és kezdődhet a munka. Természetesen jó idővel,
mert földutat akkor lehet javítani. Ráadásul a határidő is sürget bennünket.
3/2. Nemesdéd Községi Önkormányzat és a Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
Tompa Boldizsár polgármester
Törvényi kötelezettségünk a megállapodás felülvizsgálata. Az abban foglaltak mindkét fél
számára elfogadhatók, ezért annak módosítását nem javasoljuk.
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Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
3/2019. (I. 22.) Kt. számú határozat
===========================
Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemesdéd Községi Önkormányzat és
a Nemesdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata között létrejött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata, az abban foglaltakat magára nézve továbbra is kötelező
érvényűnek tartja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tompa Boldizsár polgármester

További felvetés a nyilvános ülés keretében nem hangzott el, ezért Bertók László
polgármester megköszönte a megjelenést és a rendkívüli nyilvános együttes ülést bezárta.

kmft.
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