Borsodbóta Község Ön kormánl,zatának Polgármesterétől
3658 Borsodbóta. Széchenri űt 12.

fuíegfrívő

Borsodbóta Község Önkormánvzata" Sáta Község Önkormányzat, Uppony Község
Önkormánl,zat Kejr iselő-testtiletének eevüttes nvilt
üléséta Magyarország helyi
önkormánl,zatairol szóló ]011. ér,i CLXXXX. tv. 45.§.-a, alapján összehívom, melyre
tisztelettel meghír,onr.

Az ülés ideie: 2019. február 26. (kedd) 15,00 óra
Az ülés helve: Borsodbótai közös Önkormányzati Hivatal
(

3658 Borsodbóta. Széchenvi út 42. )

Napirendi pontok:
1.1 ABorsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására
jóváhagvott megállapodás módosításának megtárgyalása
Előterjesztő : Denj énnéMustos Bealrix jeg,,ző
2./ A Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal20t9.január 01. napjától hatálr
illetményalap módosításáról szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: DemjénnéMustos Bealrix jeglző
3./ A Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatalr2019. évi költségvetéséne].,
megtárgyalása
Előterjesztő: DenjénnéMustos Beaírix jegyző
4./ Egyebek

,

Meghívottak:
1./ Borsodbóta Község Önkorm ányzatKépviselő-testülete
2.1 SátaKözség Önkormányzat Képviselő-testüIete
3. / Uppony Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Tanácskozási joggal meghívottak:
1./ Demjénné Mustos Beatrix jegyző
2.1 Barta Tamás aljegl,ző
3./ Szakács Lászlóné KÖH gazdátkodási ügyintózíi
4./ RNÖK Borsodbóta Elnöke
5./ RNÖK Sáta Elnöke

Borsodbóta,2ll9. február

21.

{/-z

Gull,iiíJános

Paígármester

Az előterjesztés hiányző anyaga ltr ii],.,1 I]i.91], lí,L,il lrregküldésre kerül.
A napirend fontosságára tekintett. ] |*i,l,t,lil. "r:," tri.t,tl.ie nck ahatározatképességet
biztosítani.

.

JELENLÉTI ÍV
KészüIt Borsodbóta Köuég Önkormónyzata Képvíselő-testületének
2019.
15.00

Sorszám

februdr 26-dn

órai kezdettel megtartott együttes nyílt ülésén

Név

l.

Gulyás János polgármester

2.

Kriston Béla alpolgármester

J.

Sike Sándor Dénes képviselő

4.

Varga Sándor képviselő

5.

Takács István képviselő

Az ülésre tanácskozási joggal meghívottak:

Demjénné Mustos Beatrix jegyző

szalmás Lászlóné I(

Aláírás

M*

CY"&

Cfi'I*

JELENLErI ÍV
KészüIt Sáta Köuég Önkormányzata Képviselő-testületének

20I9.február 26-án
15.00

Sorszám

órai kezdettel megtartott eglüttes nyílt ülésén

Név

Aláírás

1.

Szalmás Zsoltné polgármester

2.

Orbán Lász|óné alpol gármester

a
J.

Bakos Péter Mária képviselő

4,

!l

Bakos Péternéképviselő

K
5.

Recskó Tamás képviselő

6.

Antal Anita képviselő

7.

,{nga Istr,án képviselő

Az ülésre tanácskozási joggal meghívottak:

Denrj énné]\4ustos Beatrix

Barla Tamás a|jegyző

.i
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"
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T

JELENLÉTI ÍV
KészüIt I}ppony Köuég Önkormányzata Képviselő-testületének

20I9.február 26-án
l5.00 óraí kezdettel megtartott együttes nyílt üIésén

Sorszám

Név

1.

Balogh Béla polgármester

2.

Borotvás Gábor László alpolgármester

J.

Babicsné Fodor Mária képviselő

4.

Kriston-Bodnár Tibor képviselő

5.

Orav ecz C sabáné képvi selő

Aláírás

}*""*,,o,r $.-b"u.
;

Az ülésre tanácskozási joggal meghívottak:

DemjénnéMustos Beatrix jegyző

'{
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Tisztclt Kópviselő-testületek!

A Borsodbótai Közös Önkornrányzati IJivatalt ( a továbbiakban KÖIJ) fcnntartó
Önkormányzatok a KÖH működésére vonatkozó megállapodásukat 2012. december 20-an
fogadták el, majd a működés sorárr 20l7. nrájus 24-énmódosították.
A

jelenleg hatályos megállapodás nem minden pontja tartalmazza

A

kÖzponti költségvetési támogatáson

a működés pontos
feltételeinek szabáIyozását, ezért annak módosíása indokolt az alábbiak szerint:

kívüli a működéshez szükséges hozzájáralás
{tnanszírozésa1l3-ad, 1l3-ad arányban kerüIt korábban meghatáro zásra, de mar 2018_ban is a
közPonti költségvetési támogatáshoz lrasonlóan lakosságarányosan került elfogadásra a
kÖltségvetésidÖntéskor, és évkőzben is flnanszírozásra. Az előzetes egyeztetések kapcsrln az
idei évre is Így került tervezésre, ezérl anregállapodás 4.) b) pontjában eárögziteni szükséges.
A

megállaPodás 6. pontjában a munkáltatói jogkör gyakorlásának szabályozása szükséges
ályi kereteknek m e gfe lel ő en.

j o gszab

A KÖIJ dolgozói aközszolgálati tisaségviselőkrőI szóló törvény alapján kerülnek kincr, ,
a munka törvénykönyve hatálya alátartoző kollégák kinevezése megtörténik, hiszell .: ].
Önkormányzati és államigazgatási feladatot látnak el, mely köztisztviselői jogr i
kötött.

A

8. pontban pontosításra kerültek a székhely településen és a kirendel1:,,l,,_..

A

9. Pontban a jegyzői fogadónapok meghatarozása az előzetes e!\ i.,,_,1l,.

létszámai.

módosításra.

A

mó do sításokat a j avított Megál lapodás részletes en

A fentiek

.,

].,

,.-l1;

.

,

,,.l,

|, .

i

]

tartalmazza.

alapján javaslom az alábbihatározatijavaslat elfoga<ill

-,^l

/2019. (II. 26.\ határ ozat
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MEGÁLLApODÁS

A rözös

:,i )il.\j_\\]','. li i
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rözös
-t

öNroruaÁNyzert

HIvATAL j
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j
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i, Jl.e lakosságariinyos szövegrész

kerül.

A Megállapodás 4.) b) pont_ia az

A hozzájátulás összegét az clr
Borsodbóta Község Önkorr,,

i

,

.

l

'

,,

k ijl,etően havi megos ztásban átutal
ilsi számlájára,

,

A Megállapodás

6.) pontjának 2. mondata helyébe az a|ábbi szövegrész kerül:

Az

aljegyző, továbbá a Közös Örrkormányzati Hivatal Köztisztvisclői tekintetében a
munká]tatói jogok gyakorlása a jegyző hatásköre, mely során az alapító önkormányzatok
polgármestereit egyetértésijog illeti meg.
A Megállapodás 7.) pontjában ,,aközszolgálati jogviszonyban álló 10fti, Mt.I1atálya alá
tartoző l fő." szövegrészhatályátveszti, és helyébe az alábbi szövegrész kerül: 1 fő jegyző"
fő aljeg5,ző, 9 fo köáisztviselő.
1

A

l\{egáIlapodás 8.) pontja helyébe az alábbi szövegrész kenil:

A

7.) pontban meghatarozott foglalkoúatotti

létsámból a Borsodbótai Közös Önkormányzati
Hivatal Upponyi Kirendeltségének létszáma:2fő,aBorsodbótai Közös ÖnkormányzatiHivatal
Sátai Kirendeltségének létszétIna:aljegyző + 4 fő, a székhely település hivatali létszárna: 7

jegyző + 3 fo.

A Megállapodás

9.) a) pontjában a keddi szövegrész helyett pénteki, a 16.00 szövegrész
helyébe 12.00 szövegrész lép.

A Megállapodás

9.) b) pontjában aszerdai szövegrész helyett hétfoi.

Borsodbóta , 2019 . február 22.
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MEGÁI-L^PODÁS

Borsodbóta KÖzség Önkormányzaának Képviselő-testü]ete (székhelye: 3658 Borsodbóta,
SzéchenYi Út 42., képviselője: Gulyás János polgárnrester), Sáta Község önkormányzatának
Képviselő-testülete (székhelye:3659 Sáta, Széchenyi I. út 19., képviselője: Bakos péter
Polgármester) és Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (Lzü<helye: 3622
UPPonY, Kossuth utca 83., képviselője: Balogh Béla polgármester) a Magyarországhelyi
Önkormányzatairől szőló 20l l. évi CLXXXIX. törvény 85.
§-ban biztosítótt felhatalmazás
alaPján 2013 -január hó 1 . napjátóI Közös Önkormány zati hivatalt alakítanak és tartanak fenn,
az alábbi feltételek szerint:
1-)

A Közös
Hivatal

2.) AKözös
3.)

A

Önkormányzati Hivatal megnevezése: Borsodbótai Közös

önkormányzati

ÖnkormányzatiHivatal székhelye:3658 Borsodbóta, Széchenyiút42.

KéPviselŐ-testületek megállapodnak abban, hogy 2013. janufu

hó 1. napjál,i1
KÖzÖs Önkormanyzati Hivatal állandó jelleggel kirendeltséget működrer
tarsteIepüléseken.

Az

a)

b)

.,
.1

állandő kirendeltségek megnevezése, címe:
Borsodbótai kÖzÖs ÖnkormányzatiHivaál Sátai Kirendeltsége 3659 Sáta. Sz,,lcht,]l\i l,].|
19.
Borsodbótai közös ÖnkormányzatiHivatal Uppony Kirendeltsé ge 3622 Llp1lon1. Kosstrlh
út 83.

4.)A KéPviselŐ-testÜletek a Közös Önkormanyzati Hivatal alapításár,al és nlűködletóscr.e]
kapcsolatos költségek fonását az alábbiak szerint határozzél*meg
a)

Hivatal székhelyén,továbbá

a

hivatal kirendeltségeill fu-lrllcrü]ij"

fenntartásával kapcsolatos rezsiköltségek

az

clpülctek

encrgia
1fiiiris.r ilialnos
szolgáltatás,vízdíj,csatornaszolgáltatás,telefon) 100 9i,-ba;l az épüle1 tr_rJajdonosának
önkormányzatat terhelik.
b) A KéPviselŐ-testületek megállapodnak abban. hogr a Közt'is Öni,onlátlr zari hivatal
műkÖdéséhez és fenntartasához szükséges, az- állailli 1átlloí]atás által nenr fedetett
kiadásokhoz ( jegyző, aljegyző, Közös Önkorntánr zati ]jil atalná] fogialkoztaási
jogviszonyban állók rendszeres és nem I,cilcsz-erc,-s szcnlóir i juttatási,munkaadói
kÖzterhe, dologi kiadások,felhalmoási kjadás). a ktiltsógck nlcgosztásához u3-+t3-#
lakosságarányban jrárulnak hozzá. A ltazztijárulás összcgót az óves költségvetés

9lfo.gadását

c)

követően havi ntcgoszíásbatt :itulaI l]orsodbóta xooog

Onkormányzat költsógvetési elszát;r tt!lísi sz:iltilájár.a.
KÖzÖs Önkormanyzati hivali-r] ]iii]tsr,rr ctcsirrck. költségvetési beszámolójának
elfogadásaról, továbbá a Hir ltta]t t-iLj;;irl. re,srület clörrlóst igénylő ügyekben a
KépviselŐ-testületek együttes tesiirlcti iilóscll tliiiii.-1,.,i. A döntés érvényesiégéhez
a
képviselŐ-testületek - teslii]eitiikéll1 1;i:lii;,-|:i:]iirl rlrirrősített többség1 sza]vazattal
meghozott - döntése szij]:si.r:..,:. .\. szlr\ltlil: clcdrrlényénekmegáilapitásanál a
KépviselŐ-testületek í]zr)llL]:. ]
] szltrazl:1-illj r.c;lc]elkeznek. Amennyiben a tárgyi

A

ügybcn a döntésre vonatkozó javaslatra a háronr fcnntartó képviselő-testülct kőz,ű| 2
igennel szayaz az előterjesztett javaslatra, úgy a döntés eredménye az elótcricsztctt
javaslattal azonos. A költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg kerül sor az
a b) pont szerinti költségek elszámolására is. Az elszántolás során kimutatott, a Közös
Önkorman y zati Hiv atal műkö désévelkapcsol ato san felm erül ő az orr
költségeket,melyre az állarni támogatás nern nyújt fedezetet az a|apitő
örrkormányzatok az elszámolást követő l0 munkanapon belül átutaljak a széklrely
önkormanyzat költségvetési elszámolási számlájára. Amerrnyiben eITe a rendelkezésre
állőhatétridőn belül nem kerül sor, úgy a székhely önkormányzat azonnali beszedési
megbizás útjrán érvényesítikövetelését.

5.)Az alapitők által vállalí pénzügyi hozzájárulás nem teljesítéseesetén a székhely
önkormányzat 8 napon belül teljesítésre szőlitja ful a tarsult önkormarryzaíokaí.
Amennyiben ezen önkormanyzatok a felszőlítás ellenére sem tesznek eleget pénzügyi
kötelezettségüknek, úgy a székhely önkormányzat azonnali inkasszó benyújtásara
válik jogosulttá.
6.)

jegyzőt az aljegyző helyettesíti. A jegyz,ő
vonatkozásában a munkáltatói jogokat a székhely önkormanyzat polgármeslc:,.
gyakorolja. Az allegyző, továbbá a Közös Önkormanyzati Hivatal Köztisztvis.

A rÖH-t a

jegyző vezeti,

a

@tekintetébenamunkáltatóijogokgyakorlásaaj.S.,,

hatásköre, mely során az alapitő önkormányzatok polgármestereit egyetérle .

illeti

meg.

a) Hivatal

létszáma 11 fő, ebből
1 fő jegyző, 1 fő aljegyző,9 fő köztisztviselő.

. ].i,.. r,

at*€+ezá+{a,-

8.)

A

7.) pontban meghatározott foglalkoztatotti létszámból a l],i",,.]:,,;
ÖnkormanyzatiHivatal Upponyi Kirendeltségének létszáma: ] l, :, Jl,
Közös ÖnkormányzatiHivatal Sátai Kirendeltségéneklétszáli:.i. ai.lcg..,zt,
székhely település hivatali létszélma:l jegző + 3 fő-54ó-

N0.1_t )5

ri]iloiai
--i

iü.

a

9.) A jegyző ügyfélfogadási rendje:

a) Upponyi Kirendeltségen: hetente egy alkalommal.

b)

l*r.

1lcntclii 1liji],Jl].},c§qcl

őrátől du.:*Q- 12.00 őráig,

liótíói

Sátai Kirendeltségen: hetente egy alkalommal. .
órátől du.: 1 6,00 óráig,

10.) A

jegyző évente egy

Önkormányzati
Önkormányzata,az iránl,ítási
Önkormányzata

12)

j

1,j]]t)ll. leg_te1 8.00

l_ l,irr ct(', liarrlradik hónap
i, ] ji,, alll] rliiirrkájáról.

alkalo::-;
végéig,együttes ülésen beszámol a I.,i'

11.) A Közös

§.{)()

:.],\

l

c

i]clrsodbóta Község
Község

,.,| Bolsodbóta

ogosult.

Felek rögzítik,hog.

kiválni,ahhoz csatlakoz
belül lehet.

l

atalt megszüntetni,abból
lllsztásokat követő 60 napon

,

jl i

MEGÁLLAPODÁS

rözös

öNronl4ÁNyznil Htverar rÉrnpHozÁsÁna ÉsppNnlranrÁsÁRA

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 3658 Borsodbóta,
Széchenyi űt 42., képviselője: Gulyás János polgármester), Sáta Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete (székhelye:3659 Sáta, Széchenyi I. út 19., képviselője: Bakos Péter
polgármester) és Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 3622
Uppony, Kossuth utca 83., képviselője: Balogh Béla polgármester) a Magyarország helyi
önkormányzatairől szólő 2011. évi CLXXXX. törvény 85. §-ban biztosított fe|hatalmazás
alapjánz}l3.január hó 1. napjától Közös Önkormányzatihívatalt alakítanak és tartanak fenn,
az alábbi feltételek szerint
:

1.)

A

Közös

Hivatal

2.) AKözös
3.)

A

Önkormányzati Hivatal megnevezése: Borsodbótai Közös

Önkormányzati

ÖnkormányzatiHivatal székhelye:3658 Borsodbóta, Széchenyiút42.

hó 1. napjátril
Önkormányzati Hivatal állandó jelleggel kirendeltséget működlr"

Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy 2013. január

Közös

.

társtelepüléseken.

Az állandő kirendeltségek megnevezése, címe:
a) Borsodbótai közös Önkormányzatí Hivatal Sátai Kirendeltsége 3659 Sáta.

b)

19.

Borsodbótai közös

ÖnkormányzatiHivatal Uppony Kirendeltsége3622l

út 83.

1.)A Képviselő{estületek a Közös Önkormányzati Htvatal alapításá,,
kapcsolatos költségek forrását az alábbiak szerint határozzákmeg:

b)

a

,-

kiadásokhoz ( jegl,ző. aljegyző, Közös Ö;ll
jogviszonyban állók rendszeres és nenl ].

,

ii:

elfogadásáról. tor,ábbá a FI,,,
Képviselő-testületek együttc.
képviselő-testületek - tc:,
meglrozott dörrtése \.
Képviselő-testületek l,

..]

,
,,

közterhe, dolo_ci kiadások,felhalmozli.:
lakosságaránvbatr járulnak hozzá. A '
elfogadását kör,etően havi megoszt,,

költségvetési elszámolási számlái

.l

hivatal

szolgáltatás.r,ízdíj.csatornaszolgáltatás,telefon) 1 00
önkormányzatát terheiik.
A Képviselő-testületek nregállapodnak abban. h
működéséhez és fenntartásához szükséges. e,/

,.

, .- . ,l,,...

kirendeltséír.,'
fenntarlásával kapcsolatos rezsiköltségek

a) Hivatal székhelyén. továbbá

s,._

,

,,

-

. .

,, ,,

,.l

,

*i.:

].irllal

.,:], ..tlt,tett
; .ll].ozlatási
, :-.l.t]lrtIlkaadói
:llcrosztásához
.,: költségvetés
_., ()ttkormányzat

.

, ..i igen1,lő ügyekben
\

a
.li,lli\-ls érvényességéheza

,,.],]I,].íic11

többségi szavazattal
..:lllcllr ótlek megállapításánál a
.:.,l],cztlek. Amennyiben a tárgyi

ügyben a döntésre vonatkozó javaslatra a három fenntartó képviselő{estület köznl2
igennel szayaz az előterjesáett javaslatra, úgy a döntés eredménye az előterjesztett
javaslattal azonos. A költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg kerül sor az
a b) pont szerinti költségek elszámolására is. Az elszámolás során kimutatott, a Közös
Önkormány zati Hiv atal működésével kapcsolatosan felmerülő azon
költségeket,melyre az állami támogatás nem nyújt fedezetet az alapítő
önkormányzatokaze|számolást
követő 10 munkanapon belül átutalják a székhely
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Amennyiben erre a rendelkezésre
álló határidőn belül nem kerül sor, úgy a székhely önkormányzat azorvlali beszedési
megbízás údán érvényesítikövetelését.

5.)Az alapítók által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítéseesetén a székhely
önkormányzat 8 napon belül teljesítésreszólitja fel a társult önkormányzatokat.
Amennyiben ezen önkormányzatok a felszőIítás ellenére sem tesznek eleget pénzúgyi
kötelezettségüknek, úgy a székhely önkormányzat azonnali inkasszó benyújtására
válik jogosulttá.

A rÖg-t a

6.)

jegyző vezeti, a jegyzőt az aljegyző helyettesíti. A jegyző
vonatkozásában a munkáltatói jogokat a széklrely önkormányzat polgármesterc
gyakorolja. Az aljegyző, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztvise ],
tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása a jegyző hatásköre, mely sorá;,
alapítő önkormányzatok polgármestereit egyetértési jog illeti meg.

7)

Hivatal létszáma l 1 fő, ebből 1 fő jegyző,

8.)

A

1

fo aljegyző,9 fő köztisztvise li:

7.) pontban meghatározott foglalkoztatotti létszámból a Borstl.]
Örrkormányzati Hivatal Upponyi Kirendeltségének létszáma: 2 ft:.
Közös Önkormányzati Hivatal Sátai Kirendeltségének létszáma: li l.
.

l

_

székhely település hivatali |étszáma: I jegyző + 3 fo,

9.)
a)

A jegyző ügyfélfogadási rendje:

Upponyi Kirendeltségen: hetente egy alkalommal, pént:
72.00 őráíg,

b) Sátai Kirendeltségen: hetente egy
16,00 óráig,

l0.) A

alkalommal. hétt,

jegyző évente egy alkalommal.a

végéig,együttes ülésen beszámol a Közös

11

,)

A Közös

Önkornrányzata

l2.)

Önkormányzati Hir
j

()l:i.

ll,,

::''
s

:

-,

,,

-,1

L

l,,

-l;,,:

.

.l

li

l

l,

;, ', ,,,; ,,,,,,',,,.;..]'rr],

]l

órlap

i-] ,. .il,,,,,i Község
]-],,,, , :l.r-lt& KözSég

] l

ogosult.

Kii,
az .l' .

.,

Felek rögzítik,hogy a

ki,"álni.ahhoz csatlakozni

l,

]

,

.

i

Jelenmegállapodli

illegszüntetni,abból
60 napon

-,,..l>i,ki]t követő

be]üI lelret.

13.)

,

(](

lltálvba.

zÁnapÉr:
Jelen megállapodást Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az

57lHÖzu2012.(XII.2O.) számú, Sáta Község Önkormányzatának Képviseló-testülete a
11412012.(II.20.) számű, Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

5

6

lHÖzu 20 1 2.(XII.20 .) s zámú határ ozattal

fo

gadta e l.

Borsodbóta, 2012. december 20.

Gulyás János sk.
Borsodbóta Község Polgármestere

Bakos Péter sk.
Sáta Község Polgármestere

Balogh Béla sk.
Uppony Község Polgármestere

Jelen megállapodást Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-tl-,- , .
26lHÖI<]2017.(Y.24.) számű, Sáta Község Önkormányzatának Képvisel -.. ,.,
2512017.(V.24.) számű, Uppony Község Önkormányzatának Képvisc1, t l. ,
l

9,1

HÖW 20

I7

.

(V

.2 4

.) számű határ o zattal

mó do

s

ította.

Jelen megállapodást Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-l.

(I|.26.)számú,SátaKözségÖnkormányzatánakKépviselő-testiilc:
számú, Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

határ

o

zattal mó

.:

,]

d o s ít otta.

Borsodbóta, 2019. február 26,

Gulyás János
Borsodbóta Község Polgármestere

,.]lJstere

Bajrlrll

]].i]li

Upporrr 1..,i"-c1: l)rli
Egységes szerkezetbe fo glalva:
Borsodbóta.2019. február 27
.

!lll:,ll : -,, -

,

,-) v(,1

l

:le \,Iustos Beatrix

'eg1 ző

:,/

Tisztelt Képviselő-testületek!

A

belÜgyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szőlő 2018. évi L. törvény 3. mellékletének 12. pontja szerinti Kiewenlítő bérrendózési alap
támogatására.
Pályázat célja: A közszolgálati tisztviselőkől szólő2011. évi CXCIX. torvény 132. alapján
§
az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja *eg úgy,
hogy az nem lehet alacsonyabb, mint aze|őző évi illetményalap. A Kvtv. 60. §(i) bekézdéóe
szerint az illetménya|ap 2019. évre 38 650 forintban kerüIt meghatározásra.
Kuv. 60 § (6) bekezdése rögziti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete
rendeletben a 2019. évben a hivatalnál foglalkoztatott könisáviselők vonatkozásában
magasabb ö ssze gben ál lapíthatj a meg az i l letményalapot.
pá|yénat keretében lehetőség nyílik
szerényebb anyagi helyzetű települési
önkormányzatok számáta is, hogy a köztisztviselői bérek rendezése érdekébena hivatalokban
fo glalkoztatott köztisztviselők illetménye megemelésérekerülj ön.

A
A

a

Pályázők köre: a Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pontja alapján támogatásra jogosult, 38 000
forintot meg nem haladó egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező, önkormányzati
hivatalt fenntartó települ és i önkormány zatok nyuj thattak be.

A Kiegyenlítő bénendezésia|ap támogatásra Borsodbóta Község Önkormányzaány(4thatta
be a pályázatot, a közös hivatal köztisztviselők illetményének emeléséhez.

Az

igénylésfeltételekénta települési önkormányzatnak vállalnia kellett, hogy az
illetményalapot 2019. Üér" vonatkozóan (2019. január l-jétől kezdődően) a Kltv.-ben
rögzítetthez képest legalább 20 %-ka| emelt összegben, azaz legalább 46 380 forintban
állapítja meg.

Saját hatáskörben ennél magasabb összeg is megállapítható, amelyet apályázat benyújtásakor
a fenntartó önkormany zatok vál laltak 4 7. 0 00. Ft ö s sze gben.

A

jelenlegi, 43.000.

Ft-os

szüksé ge s, az űj, magasabb

A fentiek

ö

illetményalapról szóló rendeletek hatályon kívül helyezése

ssze gű

ill

etményal ap elfo gadásához.

és a mellékelt rendelettervezet alapjan javaslom a döntések meghozatalát.

Borsodbóta ,2019. február 21
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Előzetes hatástanulmány (a jogalktltásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.
§-a alapján)

Község Onkormányzat Képviselő-testületének
a kÖztiszfviselői illetményalap 2019.01. 01-től történő módosításáról szóló rendelet

megalkotásához

1.

2.
3.
4.

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Az előkészítéssorán hatásvizsgálatot végeztünk a rendelet költségvetésre gyakorolt
hatásárcil. Megállapítottttk, hogy a 2019. évi költségvetésben a k(jztisztviselői
illetményalap emeléséheznincs szükség saját forrásra. Az illetményalap emeléséhez
kiirt pálry ázattal éltek a fenntartó Képviselő-testületek.
A jogszabály környezeti és egészségrigyikövetkezményei:
A rendeletnek körrryezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet a jelenlegihez képest jelentős admirrisztratív terheket nem keletk eztet, a
dolgozók átsorolásával lesz némi adminisztratív teher.
A jogszabály megalkotásának sziikségessége,a jogalkotás elmaradásának várható
következménye
A köztisztviselői illetményalap megemeléséremindenképpen szükség van. A központi
bérintézkedésekhatására bérfeszriltségkeIetkez.ne a sok éve változatlan illetményallLr.
:

5.
6.

miatt.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, s,zervezeti,tárgyi és pénzügt l
feltételek
A rerrdelet-alkotáshoz, a végrehajtáshclz a szükséges személyi. szervezeti. t.,l,,
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak,

Borsodbóta ,2019. í-ebruár 21
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Dct:,

.......Község Önkorm ányzat Képviselő-testületének
..../2019. (...........) önkormányzatirendelete
a 2019. 0I. 01-től érvényesköztisztviselői

illetményalapról

KÖzség Önkormányzat Képviselő-testület e az Alaptörvény 32, cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország 2Ol9. évi központi
kÖltségvetésérőlszóló 2()18. évi L. törvény 60,§-ának (6) bekezclésébenmeghatározot1
feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet haíá|yakiteried

a

Borsodbótai Közös

Önkormányzati llivatal köztisztviselőire.

2.§

Község Önkormáriyzat Képviseló-testülete 2019.01 . 0l -től

illetményalap összegét 47,000.- Ft-ban állapída meg.

a

köztisztviselői

3.§

(1)Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019.jantrrir
kell alkalmazni és 2019. december 31-én hatályát veszti.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejiileg

a

1201

. .

..

illetményalap megállapításáról szóló rendelet hatályát veszti.

polgármester

A

rendelet kihirdetve:

......., 2019. í'ebruár

(

) számú a ki,

Bo

rsodbóta Község Önko rmán yzat Képviselő-testületének
1

l20t9. (III.01.) önkormányzati

rendelete

a 2019. 01. 01-től érvényesköztisztviselői

illetményalapról

Község

Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felbatalmazás alapján a Magyarország2)|9. évi központi költségvetéséről
szőló 2018. évi L. törvény 60.§-ának (6) bekezdésébenmeghatérozott feladatkörében eljárvaa
következó rendeletet alkotj a:
Borsodbóta

1.§

A rendelet hatályakiterjed

a

Borsodbótai Közös

ÖnkormányzatiHivata| köztiszíviselőire.

2.§

Borsodbóta Község Önkormanyzat Képviselő-testülete
illetményalap összegét

47 ,000.-

2019 .

0

1

. 01

-től a köztisáviselői

Ft-ban állapítja meg.

3.§

(I)Ez a rendelet kihirdetésétkövető napon lép hatályba, rendelkezéseit2019.januar 1-től
kell alkalmazni és20l9. december 3l-én hatályát vesái.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésévelegyidejűleg

a2l20I7. (II.15.) számű

a

köztisztviselői

illetményalap megállapításáról szóló önkotményzati rendelet hatályát veszti.

h/Url

GulvadJanos
,/
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Borsodbóta, 2019. március 01.

ffi

,beurnWq-tr -l

DemjénnéNíustos Bebtrix
JegyZo

Sáta Község Önkorm ányzat Képviselő-testületének
312019.

a 2019.

0

1.

0

(Iil.01.) önkormányzati

1-től érvényesköztisztviselői

rendelete

illetményalapról

Sáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott fe|hatalmazás alapján a Magyarország2019. évi központi költségvetéséről szóló 20l8.
évi L. törvény 60.§-ának (6) bekezdésében meghatétrozott feladatkörében eljarva a következő
rendeletet alkotja:
1.§

A rendelet hatályakiterjed

a Bors,odbótai

Közös

ÖnkormányzatiHivatal köáisztviselőire.

2.§

Sáta Község ÖnkormányzatKépviselő-testülete 2019.01.01-től akőztisztviselői
illetményalap összegét 47,000.- Ft-ban állapítja meg.
3.§

(I)Ez

napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019.januar 1-től
kell alkalmazni és 2019. december 3l-én hatályát veszti.
a rendelet kihirdetését követő

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a2l20I7 . (II.15.) számú aköztisztviselői

illetményalap megállapításáról szóló önkorményzati rendelet hatályát veszti.

Ao[*-:

szalmás zsol
polgármester

{lt, ra|

--)&
|,l

Fr§J

..

lg;

$

#ffiák*,t4*,jegyző

A rendelet kihirdetve:
Sáta,20l9. marcius 01.

jegyző

