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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Városfejlesztési  Bizottsága  2019.  január  23-án  13 óra  15  perces  kezdettel
tartott rendkívüli nyílt ülésén. 

Az ülés helye:     Városháza
tanácskozó terme

J E L E N      VANNAK:

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság részéről:
Papp Zoltán
Sütő Lajos   

                      Kálmán András 
 Nagyné Csiffáry Anna   
 Mazurák Zoltán                 bizottsági tagok

                             

Jelen volt még:     Dr. Szilbereisz Edit jegyző                          
                         Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető

Zábrák Istvánné
Szűcs Judit képviselők

P a p p    Zoltán elnök: Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
ülésén megjelent tagokat,  Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszonyt, Ágostonné Dohányos
költségvetési irodavezetőt, valamint Zábrák Istvánné és Szűcs Judit képviselőket. 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 fő tagjából 5 fő van jelen. 

A bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.

P  a  p  p     Zoltán elnök:  Javaslom,  a  meghívóban  közölt  napirendi  pontok
megtárgyalását. 
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 



A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Napirend elfogadása

1/2019. (I. 23.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-testü-
letének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a 2019. ja-
nuár  23-i  rendkívüli,  nyílt  ülése  napirendjét  az  alábbiak
szerint fogadja el:

1.) Kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat (Kt. 1. sz. elő-
terjesztése)
Előterjesztést készítő: Ágostonné Dohányos Ivett költ-
ségvetési irodavezető

2.) Bejelentések 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat (Kt. 1. sz.
előterjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Átadom a szót Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési iroda-
vezetőnek.

Á g o s t o n n é     Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A költségvetési törvény
3. melléklete tartalmazza az önkormányzatok részére azt a lehetőséget, hogy pályázatot
lehet benyújtani a köztisztviselők kiegyenlítő bérrendezési alapjának a támogatása tár-
gyában. Maga a pályázati kiírás nem régen jelent meg, nagyon rövid a beadási határide-
je, január 25-ke. A rendkívüli ülést is azért kellett összehívni, mert van két határozat
melyről dönteni kell a pályázat benyújtásához. Majdnem 17 millió Ft támogatás illeti az
önkormányzatot, amennyiben benyújtja ezt a kérelmet. Ez tulajdonképpen a köztisztvi-
selőknek a bérrendezésére lehet fordítani. Az illetményalapot kell megemelni legalább
20%-kal, 38.650 Ft-ról 46.348 Ft-ra minimum. Ennél nagyobb összegre lehet, de kisebb
összegnél nem jár a támogatás. Mi végeztünk modell számításokat ezzel kapcsolatban.
Azt  tudom  elmondani,  hogy  a  bér  és  járulék  emelkedés  a  2018-as  évhez  képest
9.111.000 Ft. Tehát a kapott támogatás tulajdonképpen 2018. és 2019. évben lett elkölt-
ve úgy, hogy kvázi az önkormányzat már megelőlegezte a különbözetet, ami 7.874.000
Ft. Nem volt elég egyértelmű a pályázati kiírás sem az elszámolás tekintetében, mert azt
írta, hogy a tárgyévben kell felhasználni. De utána jártunk a Minisztériumnál, nem lesz
személyenkénti elszámolás, összesen fogják nézni és nem a bértömeget vizsgálják amit
elköltöttünk idénre.  Nem kell  nyilvántartásokat  vezetni,  hanem a KIRA rendszerben
fogják azt megvizsgálni, hogy az illetményalappal mindenki a 46.380 Ft-tal van számol-
va. Azt írták, hogy nem akadálya annak, hogy így ilyen módon költsük el a támogatást.
Illetve van arra is lehetőség, hogy magasabb összegben állapítsuk meg a 46.380 Ft-nál
az illetményalapot, ennek a támogatásnak a terhére. Azonban a 2020. évi szabályokat
még nem ismerjük. A 2019. évben úgy volt megszabva, hogy az adóerő képességhez
mért támogatás abban az esetben jár, ha az illetmény alap 110%-ot az emelés nem ha-
ladja meg. Nekünk 42.515 Ft-ban volt megállapítva és ez nem haladta meg. Így úgy-
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mond a maximális támogatást ami az adóerő képességünkre vonatkozik azt maximálisan
igénybe tudjuk venni, ha benyújtjuk a pályázatot. 

P a p p    Zoltán elnök: Köszönjük a tájékoztatást. Úgy gondolom, hogy szükségünk
van erre, be kell, hogy adjuk a pályázatot. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

K á l m á n    András biz. tag: A 32 fő a hivatali létszám, és ebből csak 22 embernek
tudjuk megigényelni. A maradék 10 embernek is ugyanúgy megemelkedik az illetmény-
alapja, csak nem lesz rá igénybe vehető támogatás. 

Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Ez hasonló mint az ön-
kormányzatoknak a támogatása. Egy számított létszám alapján kapjuk a támogatásnak
az összegét. Azt írja, hogy a 22,35-tel kell megszorozni a 760.000 Ft-ot, de ez a támoga-
tás összeg, de az összes köztisztviselő béremelésére fordítható. Elméletben 22,35 főt tá-
mogat, de ha nézem az arányokat, hogy a 17 millió Ft-ból 9 millió Ft-ot költünk el bér-
emelésre, jól látszódik, hogy a maximális támogatás az a 760.000 Ft fajlagos összeg az
a második legnagyobb, akik a legtöbbet kapják az országban azok 800.000 Ft/főt kap-
nak, ahol nagyon rossz az adóerő képesség.  Azt a választ kaptuk a Minisztériumtól,
hogy nem egyesével fogják nézni az embereket, hanem összesen. Az, hogy a hivatalban
dolgozó összes köztisztviselő megkapta ezt a 46.380 Ft-os illetményalapot, és a törvény
sem engedi meg azt, hogy 20 embernek megemeljük 10 embernek pedig nem. Tehát
egységesen kell alkalmazni.

P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza
meg.

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  1  tartózkodással,
ellenszavazat  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Illetményalap megemelésre javaslat

2/2019. (I. 23.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  az
alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni:

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  jelen  határozatával  arról  dönt,  hogy  az
önkormányzat  vállalja,  hogy  2019.  január  01-től  az
illetményalap  mértékét  a  Magyarország  központi
költségvetéséről  szóló  2018.  évi  L.  törvény  60.  §  (1)
bekezdésében  rögzített  38.650  Ft-hoz  képest  20  %-kal
emelt összegben, azaz 46.380 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: értelem szerint
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                                               Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.

Határidő: 2019. január 23.
Felelős: Papp Zoltán elnök

P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza
meg.

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Köztisztviselők  kiegyenlítő  bérrendezési  alap  támogatására  pályázat
benyújtására javaslat

3/2019. (I. 23.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  az
alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni:

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  jelen  határozatával  arról  dönt,  hogy  a
Magyarország központi  költségvetéséről  szóló 2018.  évi
L.  törvény  3.  melléklet  I.  12.  pontja  alapján  pályázatot
nyújt  be  köztisztviselők  kiegyenlítő  bérrendezési  alap
támogatására.

Határidő: 2019. január 25.
                                               Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.

Határidő: 2019. január 23.
Felelős: Papp Zoltán elnök

Á g o s t o n n é     Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Ez az illetményalap
emelés nem éri el a középfokú dolgozóknál a minimálbért. Tehát gyakorlatilag azok a
középfokú dolgozók, akik minimálbéren voltak, továbbra is minimálbéren vannak azzal,
hogy a minimálbér emelkedett 195.000 Ft-ra. 

II. NAPIRENDI PON TÁRGYA: Bejelentések

4



P a p p    Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelentése?

Tekintettel  arra,  hogy  bejelentés  nem  hangzott  el,  a  nyílt  ülést  13  óra  24  perckor
bezárom.

K.m.f.

  Papp Zoltán                                  Sütő Lajos
        elnök                                                      jkv. hitelesítő 
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