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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2019. január 18-án de. 8.00 órakor megtartott nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

            Földháti István képviselő 

            Sándor László képviselő 

 

Tanácskozási joggal: 

         Kissné Terdik Erzsébet aljegyző  

 

Igazoltan távol:   

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő 

Furó Tiborné képviselő 

Hutóczki Imre képviselő 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, aljegyző asszonyt. Javaslatot 

tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére. 

 

Meghívó szerinti napirendek:   
   

1. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra kiírt pályázat benyújtása 

(köztisztviselői illetményalap) 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra kiírt pályázat benyújtása 

(köztisztviselői illetményalap) 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 4 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

1. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra kiírt pályázat benyújtása 

(köztisztviselői illetményalap) 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 



NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

1.) Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra kiírt pályázat benyújtása 

(köztisztviselői illetményalap) 
            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

            Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismetetem a jegyző úr által elkészített előterjesztést: 2019. január 15-én jelent meg a 

belügyminiszter által kiírt „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” című pályázati 

felhívás, melynek beadási határideje 2019. január 25.-e. A pályázat lehetőséget nyújt, hogy a 

szerényebb anyagi helyzetű önkormányzatok számára a köztisztviselői bérek rendezésére, 

hogy a köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön. Nyírábrány és Fülöp képviselő-

testülete is 2018. januárjában úgy döntött, hogy a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselői illetményalapját 2018. január 1. napjától kezdődően 45.000 Ft-ban állapítja 

meg.  Ennek az emelésnek biztosításáról már 2019. évre vonatkozóan is született döntés. A 

pályázatot azok a települési önkormányzatok nyújthatják be, akiknek az egy lakosra jutó 

adóerő képessége nem haladja meg a 38.000 Ft-ot, amely feltételnek mindkét település 

megfelel. A támogatás az elismert hivatali létszám után vehető igénybe. Feltétel még, hogy az 

önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot 2019. év évre vonatkozóan (2019. 

január 1-jétől kezdődően) a költségvetési törvényben rögzítetthez képest legalább 20%-kal 

emelt összegben, azaz legalább 46.380 Ft-ban állapítja meg. Saját hatáskörben ennél 

magasabb összeg is megállapítható, amelyhez azonban további állami támogatás nem 

igényelhető. A támogatás mértéke a Hivatal esetében – mivel mindkét településen az adóerő-

képesség 20.000 forint alatt van – 600.000 Ft/fő/év, azaz 9.018.000 Ft.   

 

Földháti István képviselő: 

Nem értem miért kényszerítik az önkormányzatokat pályázatra ebben a kérdésben, miért nem 

rendezik a fizetéseket központilag, mint a többi területen. 

 

Sándor László képviselő: 

Már ez is jó, hogy legalább így adnak hozzá valamennyi támogatást és nem teljesen önerőből 

kell kigazdálkodni. 

 

Hutóczki Péter polgármester 

Amennyiben nincs több kérdés, vagy észrevétel, kérem, szavazzunk. A Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő szavazatával, 

egyhangúan 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

6/2019. (I. 18.) KT. sz. határozat 

a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra kiírt pályázat benyújtása tárgyában 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a kiegyenlítő 

bérrendezési alap támogatásra kiírt pályázat tárgyában készült előterjesztést 

és akként döntött, hogy egyetért a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testületének alábbi tartalmú 3/2019. (I. 17.) önkormányzati 

határozatában foglaltakkal: 

 



1. „pályázatot kíván benyújtani a belügyminiszter által kiírt kiegyenlítő 

bérrendezési alap támogatásra; 

 

2. 2019. január 1. napjától a 2018. január 1. napjától alkalmazott 

45.000 Ft-os illetményalap 47.000 Ft-ra való emelését támogatja; 

 

3. utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az illetményalap 

emeléséhez szükséges fedezet biztosításáról az önkormányzat és a 

hivatal 2019. évi költségvetésében;  

 

4. utasítja a jegyzőt, hogy az illetményalap emelése és a fent 

meghatározott pontok teljesülése esetén gondoskodjon a szükséges 

munkáltatói okiratok elkészítéséről és számfejtésre történő 

átadásáról a Magyar Államkincstár felé.” 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa Nyírábrány 

Nagyközség Önkormányzatát és a Nyírábrányi Közös Önkormányzati 

Hivatalt. 

 

Határidő:  2019. január 25.   

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 

  Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

  Dr. Csősz Péter jegyző 

 

 

2.)  Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban  

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester tiszteletdíját 2014-ben állapította meg a képviselő-

testület, oly módon, hogy írásbeli nyilatkozata alapján az Mötv. biztosította lehetőségtől 

alacsonyabb összegben, 54.110.- Ft-ban került megállapításra. Az eltelt időben változott a 

polgármester illetményére vonatkozó szabály, illetve a képviselő-testület döntése alapján 

változni fog a képviselői tiszteletdíj is. Időközben az Mötv. alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapítására vonatkozó szabályok is változtak, már csak a felső korlát van meghatározva, 

alsó korlát nincs, megszűnt a tól-ig lehetőség. Így nincs szükség írásbeli nyilatkozatra az 

emelés végrehajtásához. Ezért kérem, az alpolgármester tiszteletdíját 70.000.- Ft-ban 

megállapítani, a költségtérítését pedig 10.500.- Ft-ban január 1. napjától. Amennyiben nincs 

kérdés kérem szavazzunk.  

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

7/2019. (I. 18.) KT. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2019. 

január 1. napjától Mikáczó László Ferenc alpolgármester tiszteletdíját és 

költségtérítését az alábbiakban állapítja meg: 

 

      tiszteletdíj:  70.000.-Ft-ban 

 költségtérítés:  10.500.-Ft-ban 



Felkéri a polgármestert, gondoskodjon az alkalmazási iratok elkészítéséről, a 

megállapított járandóságok kifizetéséhez szükséges intézkedések megtételéről. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2019. január 31. és folyamatos 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, az ülést 08.20 órakor bezárja. 

 
 

 

k.m.f. 

 

Hutóczki Péter        Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 
 

 

 


