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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 16-án 10 30 

órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme. 

 

J e l e n   v a n n a k: 

 

 Csontos Máté polgármester  

 Zöldág János alpolgármester 

 Borsik Imre képviselő 

 Deli Jánosné képviselő 

 Tóth Antal képviselő 

  

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: 

Valentovics Beáta  jegyző 

 

Csontos Máté – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. A képviselők 100%-a 

megjelent, az ülés határozatképes.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban fogadta el: 

 

1. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázat benyújtása 

 (Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

1. Napirendi pont 

Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázat benyújtása 

 

Csontos Máté – polgármester – javasolja, hogy Képviselő-testület a belügyminiszter által 

meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 

3. melléklet I. 12. pont szerinti „Kiegyenlítő bérrendezés alap támogatásra” pályázatot 

nyújtson  be.  

 

A pályázat feltétele, hogy Képviselő-testület vállalja, hogy 2019. január 1. – 2019. december 

31. közötti időszakban 46.380.-Ft összegben állapítja meg a Jászszentlászlói Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját. 

 

Képviselő-testület egyben kijelenti, hogy 2018. július 1-jén a köztisztviselők illetményalapját 

a költségvetési törvényben meghatározott 38.650.-Ft összeggel alkalmazták.  

 

Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázatot nyújtsa be.  
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Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 
1/2019. (I. 16.) határozat 

Kiegyenlítő bérrendezési alap 

támogatásra 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter által 

meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 

L. törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti „Kiegyenlítő bérrendezés alap 

támogatásra” pályázatot nyújt be.  

 

Képviselő-testület vállalja, hogy 2019. január 1. – 2019. december 31. közötti 

időszakban 46.380.-Ft összegben állapítja meg a Jászszentlászlói Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját. 

 

Képviselő-testület kijelenti, hogy 2018. július 1-jén a köztisztviselők 

illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott 38.650.-Ft összeggel 

alkalmazták.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázatot 

nyújtsa be.  

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

       Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

 

Csontos Máté polgármester a rendkívüli ülést berekesztette.   

 

 

K. m. f.  

 

 

 

  

 Csontos Máté  Valentovics Beáta  

 polgármester jegyző 


