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Készült:  Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. január 22-én 8 

órakor a községi kultúrházban megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint /1 sz. melléklet jelenléti ív/ 
 

Takács Zsolt polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 

Képviselőt-testület határozatképes, az ülést megnyitja. 

 

A napirend elfogadására tesz javaslatot az alábbiak szerint. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Közszolgálati tisztviselők illetményalap emelésének jóváhagyása 

2. Egyebek 
 

A napirendet 5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

 

1. Napirendi pont: Közszolgálati tisztviselők illetményalap emelésének jóváhagyása 

 

Takács Zsolt polgármester: Ismerteti az előterjesztést és összegzi a pályázat tartalmát. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel 

kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér a határozatjavaslat elfogadására. 

 

5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  

 

1/2019. (I.22.) sz. képviselő-testületi határozat 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta „Közszolgálati tisztviselők 

illetményalap emelésének jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

1.  Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testület megismerte a Belügyminiszter által 

közzétett „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” című pályázati kiírás 

tartalmát, és mint a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal fenntartó önkormányzat, 

jóváhagyja a székhelyönkormányzat, Komló Város Önkormányzat által benyújtandó 

pályázatot. 

A képviselő-testület megismerte a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

által 2019. január 21. napján tárgyalt „Közszolgálati tisztviselők illetményalap 

emelése” című előterjesztést, és egyetértőleg jóváhagyja az annak alapján meghozott 

5/2019. (I. 21.) számú határozatot. 

 

2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Komló Város Önkormányzat által igényelt 

támogatás az adóerő képesség (20.000 forint/lakos alatti), valamint a hivatali 

finanszírozott létszám (54,21 fő) figyelembevételével 800.000 forint/fő/év x 54,21 fő, 

azaz összesen: 43.368.000 forint összegű. 

 

3. A képviselő-testület a pályázati kiírásnak megfelelően vállalja, hogy a 2019. évi 

költségvetési rendeletében a hatályos költségvetési törvény 60.§. (6) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapját 20%-al emelve 46.380,- 

forintban határozza meg. 
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4.  A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban 

2018. július 1-jén érvényes illetményalap a törvényi minimum, azaz 38.650,- forint 

volt. 

 

5. A képviselő-testület a pályázat benyújtásával összefüggésben felhatalmazza a 

polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

 

2.  Napirendi pont: Egyebek 

 

Takács Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel vagy hozzászólás az 

egyebek napirendi pontban. 

Több kérdés, hozzászólás és napirend nem lévén, megköszöni mindenkinek a részvételt majd 

az ülést 8.15 órakor bezárja. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Takács Zsolt             dr. Vaskó Ernő   

polgármester           címzetes főjegyző 


