
J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 23.-án, az 
önkormányzat házasságkötő termében 11.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott 
soron kívüli nyilvános üléséről.  
 
Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás József alpolgármester, Gyöngyösi 
Norbert, Péntek Vince, Takácsné Illés Henriett és Liber János képviselők, valamint a jelenléti 
ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 
 
Távol (igazoltan): Takácsné Illés Henriett és Talián Bálint Attila képviselők. 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 5 tagja jelen van, 
az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
A napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (I. 23.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről: 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ A kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására kiírt pályázat benyújtása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 
 
2./ A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 

 
1./ A kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására kiírt pályázat benyújtása. 
Előadó dr. Varga Katalin jegyző 
 
Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy 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”. Kiemeli, hogy a pályázat benyújtásának feltétele, hogy a képviselő-testület 
vállalja, hogy 2019. évben a köztisztviselői illetményalap összegét 46.380 Ft-ban határozza 
meg. Elmondja, hogy jelenleg az közös hivatal esetében 7 fő személyi illetményben, 3 fő 
alapilletmény eltérítésben és 3 fő besorolás szerinti illetményben részesül. A személyi 
illetmények és az alapilletmény eltérítések megfelelnek a pályázati kiírásnak, a besorolás 
szerinti illetményeket pedig az új illetményalaphoz igazítjuk. Elmondja, hogy a pályázat 
benyújtásának további feltétele, hogy a településen az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem 
haladhatja meg a 38.000 forintot, ennek a közös hivatal mindhárom települése megfelel. 
Kéri a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a szükséges döntés meghozatalára. 
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólás:  
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Péntek László polgármester 
 
Emlékezteti a megjelenteket, hogy a decemberi testületi ülésen döntést hoztak a köztisztviselők 
illetményemelésének hozzájárulásáról. Megjegyzi, hogy az akkori döntés szerinti hozzájárulás 
összege, a támogatás elnyerésével csökken.  
 
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a pályázat benyújtására vonatkozó 
döntés meghozatalát. 
 
A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (I. 23.) önkormányzati 
határozata bérrendezésre irányuló pályázat benyújtásáról. 
 
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Segesd 
Község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat támogatási kérelmet nyújt be a 
Belügyminiszter által kiírt, „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” elnevezésű 
pályázatra. 
 
2./ A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselői esetében 2018. július 1-jén, az illetmények megállapítása során a 
költségvetési törvényben meghatározott illetményalap került alkalmazásra. 
 
3./ A képviselő-testület vállalja, hogy a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselői tekintetében, az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan a Magyarország 
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzített 38.650 Ft 
összeghez képest 20 %-al megemeli, így annak összegét 46.380 Ft-ban állapítja meg. 
 
4./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a pályázati dokumentáció benyújtására, 
a szükséges nyilatkozatok megtételére.  
 
5./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
illetményalapot az önkormányzat 2019. évi költségvetésében vegye figyelembe. 

 
Határidő: 2019. január 25. 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
2./ A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy 2018-ban fogadta el a testület a 
településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletet. Elmondja, hogy a rendelet 
készítésekor kimaradt a Bor- és pálinkaház, mely az Alsóhegyben található, ezzel egészül ki a 
rendelet. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről szóló  

9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző 


